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Beste KWB-Balen vrienden,
De afgelopen maand oktober zijn we er opnieuw ingevlogen met een rijk aanbod van
activiteiten.
De jaarvergadering van 8 oktober kende een groot succes en een talrijke opkomst. Het werd
een gezellige eet-, spel- en kletsavond, met de voorstelling van ons activiteitenprogramma
voor de rest van dit jaar en volgend jaar 2022.
De workshop ‘Mijn fitte fiets’ werd bijgewoond door 11 personen. Iedere aanwezige heeft wel
wat praktische zaken opgestoken om een klassieke fiets te onderhouden en te herstellen.
Zelfs lesgever Johan Alen heeft op deze avond nog enkele nieuwe middeltjes ontdekt. We
zijn nooit te oud om iets bij te leren… Als kers op de taart ontving iedereen een handig
naslagwerkje over een fitte fiets en een gratis setje zelfplakkers om je lekke binnenband te
herstellen.
We hebben deze maand ook al contact gelegd met de Sint in Spanje om ons eind november
te voorzien van lekkere, goedkope chocoladefiguren. De bestellingen zijn nog volop
lopende, maar zoals het er nu uitziet, gaan we ons record van bestelde kilo’s waarschijnlijk
verbeteren.
Omwille van praktische redenen wordt de aangekondigde whiskyproefavond van vrijdag 3
december verplaatst naar eind 2022. In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar de
activiteiten in november en december.
Het bestuur

Praatcafé in de OD
Op woensdag 10 november pikken we de
draad terug op met ons eerste gezellige
praatcafé van 2021, zoals steeds in de OD
van het Jeugdcentrum op de Biesakker, van
19.30 tot 23 uur.
Iedereen is er welkom (ook niet-leden) om te
praten over koetjes en kalfjes. En een pintje
te drinken… Wie erbij was eind 2019-begin 2020 komt zeker terug! U komt toch
ook?

‘Biesakkerrun’
De ‘Biesakkerrun’ gaat dit jaar
door op donderdag 11 november
aan Sportcentrum De Bleukens.
De opbrengst van deze jaarlijkse
jogging in samenwerking met
Zomolomo, de Sportraad en het
Jeugdcentrum gaat naar
Jeugdcentrum Biesakker.
Meer info en inschrijven via de
website van Biesakkerrun:

https://biesakkerrun.be/inschrijven.

Vorming begeleiders rijopleiding
Op maandag 15 november 2021 organiseren we om 19.30 uur in het
parochiecentrum een vormingsavond voor begeleiders van een
rijopleiding. Wil je je dochter of zoon leren autorijden of wil je iemand
begeleiden om het rijbewijs te behalen, dan is deze vorming met een
duurtijd van ongeveer 3 uur ideaal om te volgen. Meer info op de
flyer in bijlage.
KWB-leden kunnen gratis deelnemen; niet-leden betalen 5 euro. Inschrijven voor 10
november via erik.hens@telenet.be of via deze link: https://forms.gle/dn7CWAN3Jr4qnsxq5

Avondwandeling
Op vrijdag 19 november 2021 organiseren we onze jaarlijkse avondwandeling. Het vertrek is
voorzien aan het parochiecentrum tussen 19 en 20 uur. Waarheen we wandelen, wordt pas
onderweg duidelijk. En ook de inwendige mens wordt versterkt… Zie flyer in bijlage…
Deelname kost 5 euro voor leden; niet-leden betalen 8 euro. Inschrijven ten laatste op
zaterdag 13 november bij je bestuurslid of via deze link:
https://forms.gle/WPVRWsJbpSZQ37VW9.

Koken met KWB
De kookavonden starten op dinsdag 23 november 2021 om 19 uur in de keuken van het PC.
De eerste kookavond heeft als thema ‘Rusland’. De volgende data zijn: donderdag 9

december 2021, dinsdag 18 januari, donderdag 3 februari, dinsdag 22 februari en vrijdag 11
maart 2022. Wie wil meedoen stuurt een mailtje naar jef.willekens@telenet.be.

Bezoek van Sint en Piet aan huis
De Sint is in Spanje al volop bezig met zijn voorbereidingen om bij onze kinderen langs te
komen. Het bezoek is voorzien op dinsdag 30 november of woensdag 1 december 2021,
telkens vanaf 18.30 uur.
De kostprijs is 3 euro voor kinderen van leden en 8 euro voor kinderen van niet-leden.
Inschrijven tem vrijdag 19 november.
Inschrijving kan via het formulier in bijlage of via deze link:
https://forms.gle/LcSsyenzJXRi5mj69 of via QR code
.

Winterwandeling in Wezel

Op zondag 12 december organiseren we een
gratis wandeling door het gehucht MolWezel. Tijdens deze wandeling van 6 km. krijg je een stukje
Wezelse geschiedenis voor de voeten geschoven. We
vertrekken om 14 uur aan de parking bij de kerk van Wezel.
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar
jef.vangompel@skynet.be of telefonisch op nr. 0487 46 90 23.

Samenaankoop potgrond en meststoffen
Ook dit jaar organiseren we in samenwerking met andere KWB-afdelingen uit de regio een
samenaankoop van potgrond en meststoffen. Bestellingen kan je doorgeven via het
bestelformulier in bijlage of via volgende link: https://forms.gle/EK5wwayzJ9Kgjx587of QR
code.
Gelieve uw bestelling ten laatste te bezorgen én te betalen op 15
december. De levering is voorzien in februari 2022.

Opgelet: omwille van de stijging van het aantal covid-besmettingen
overwegen we om voor bepaalde activiteiten een Covid Save Ticket te vragen. Breng
het dus steeds mee. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn…

Vergeet je activiteitenbon niet te gebruiken!

Met de activiteitenbon uit de Raak van januari 2021 krijg je tot eind dit jaar 5 euro korting op
een activiteit naar keuze die onze afdeling organiseert. Vergeet niet de bon uit te knippen!
Alleen originele bonnen zijn geldig. Als je inschrijft voor een activiteit, bezorg je deze bon
aan je bestuurslid, samen met je inschrijving. Je betaalt dan 5 euro minder voor deze
activiteit. Maak gebruik van deze korting!
Je kan deze bon bijvoorbeeld nog gebruiken voor de samenaankoop van potgrond en
meststoffen of het bezoek van de Sint aan huis.
Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427.

