
 

 

 
 

 

 
 
Beste  KWB-ers, 
 
De afgelopen maand was enorm druk met verschillende KWB-activiteiten. Het deed ons 
deugd mekaar weer terug te ontmoeten en alles leek (bijna) weer net als vroeger… Maar 
een variant van het covidbeestje heeft de voorbije 14 dagen iedereen verrast met honderden 
nieuwe besmettingen en talrijke ziekenhuisopnames als gevolg. Iedere familie kreeg er wel 
zijn deel van. Ook wij van KWB zagen ons hierdoor genoodzaakt om de eerste kooklessen te 
annuleren en een alternatief te zoeken voor het Sintbezoek aan huis. 
 
Toch kenden de volgende activiteiten een fijn resultaat: 
 
- Aan de samenaankoop van chocolade voor de sint werd ‘massaal’ meegedaan. Er werd 
niet minder dan 243 kg chocoladefiguren in groot of klein formaat besteld, en ondertussen 
ook afgeleverd… 
 
- Het eerste praatcafé op woensdag 10 november werd door een 20-tal moedige kwb’ers 
bezocht. ‘t Was gezellig en tof, zelfs een brave opgevoede ‘straathond’ vond zijn weg naar 
het praatcafé. 
 
- De Biesakkerrun-jogging i.s.m. Zomolomo, de sportraad en jeugdcentrum Biesakker, op 11 
november werd gelopen met een 150-tal volwassenen en 35 kinderen op de Bleukens en 
omgeving. Met de opbrengst ondersteunen we de activiteiten van onze jongeren in het 
jeugdcentrum.  
 
- De vormingsavond voor begeleiders rijopleiding werd bijgewoond door 8 enthousiaste 
ouders of grootouders. Ze kregen er tips en tricks om op een fijne manier iemand van de 
kinderen op te leiden tot een waardige autobestuurder. 
 
- De avondwandeling van vrijdag 19 november werd gehouden onder een zalig zacht 
herfstweertje. Nieuwe technieken om het einddoel te bereiken werden toegepast. Zelfs 
coördinaten ingeven is nu geen probleem meer. De deelnemers werden onderweg aan een 
zitbank bij Hoolstmolen en de nieuw aangelegde vistrap verwend met een borreltje uit de 
oude doos. En tijdens een pitstop buiten aan de mooie feestzaal ‘De Feestgelegenheid’ in 
Scheps kon iedereen een verse croque monsieur of suikerwafel met een warm of koud 
drankje verorberen. Ieder van de 50 deelnemers hield er een warme ervaring aan over.  
 
De geplande activiteiten voor de komende periode gaan dus helaas opnieuw door ‘onder 
voorbehoud’ van de geldende maatregelen. Plezant is anders, maar we hopen hiermee ons 
steentje wij te dragen tot een oplossing voor deze pandemie. 
 
Het bestuur 

december 2021 



 

Koken met KWB 

 
De eerste 2 kookavonden, die we in 2021 gepland hadden, worden geannuleerd omwille van 
de nieuwe coronamatregelingen. Niet getreurd, want we hebben met onze afdeling voor een 
alternatief gezorgd: donderdag 9 december 2021 houden we een online kookavond met als 
thema Marokko. Iedereen die al inschreef voor de kooklessen zal hierover een mail 
ontvangen met de nodige info. Indien er hiervoor nog andere personen interesse hebben, 
kan je dit melden door een mailtje te sturen naar jef.willekens@telenet.be. 
 
 

Winterwandeling in Wezel 
 
Op zondag 12 december organiseren we een gratis wandeling 
door het gehucht Mol-Wezel. 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. 
 
 

Praatcafé in de OD  
 
Onze tweede praatcafé gaat door op woensdag 15 december om 19.30 uur in de OD van het 

jeugdcentrum Biesakker. Alleen indien de coronacijfers 
terug in de goede richting gaan… Als het niet kan 
doorgaan, brengen we iedereen hiervan tijdig op de 
hoogte. 
 
Let op: bij het binnenkomen wordt je CST gevraagd. 
 

Iedereen is welkom, ook niet-leden, om te praten over koetjes en kalfjes. En een pintje te 
drinken… Op deze avond worden ook de zomerreizen van Intersoc en Intersoc Anders 
‘inspired door Pasar’ aan de geïnteresseerden voorgesteld. 
 
 

Samenaankoop potgrond en meststoffen 2022 
 
Ook dit jaar organiseren we in samenwerking met andere 
KWB-afdelingen uit de regio deze samenaankoop. 
Bestellingen moet je voor 23 december 2021 doorgeven via 
het bestelformulier in bijlage of via QR-code of deze link: 
https://forms.gle/EK5wwayzJ9Kgjx587. 
 
Bestelformulier bezorgen aan Luc Vos, Konijnenberg 1, 2490 
Balen, tel. 014 81 61 79, of viamail: lucenjoelle@gmail.com, of 
bij een ander bestuurslid. Levering van de bestelde goederen 
zal gebeuren in februari 2022. 
 



 

Gezinsweekend 2022  
 
Van vrijdag 8 tot zondag 10 april 2022 hopen we eindelijk (derde keer, goede keer?) ons 
gezinsweekend in Kortrijk te laten doorgaan. Wie ingeschreven was én zijn voorschot 
betaalde is nog steeds ingeschreven. 
 
Wie alsnog mee wil, vindt alle nodige informatie op bijgaande uitnodiging en schrijft in door 
het inschrijvingsformulier in bijlage in te vullen en terug te bezorgen én door een voorschot 
van 50 euro per persoon te storten op onze KWB-rekening. 
 
 

Winterse griezeltocht  
 
Voor KWB werden twee nieuwe griezelverhalen ingelezen 
door Dimitri Leue. Een grappig verhaal voor kinderen met 
veel fantasie die jonger zijn dan 10 jaar. Een spannend 
verhaal voor de stoere knapen en jonge dames van 10 jaar 
en ouder.  
 
KWB-Schoorheide organiseert deze wandeling van 1 
december 2021 tot 9 januari 2022. Over een wandelafstand 
van 3 km worden de 2 griezelverhalen verteld. De eerste helft 
van de wandeling gaat door de natuur en weilanden van 
Schoorheide. De tweede helft is over een rustige asfaltweg. 
De wandeling vertrekt aan de parking van Natuurpunt 
(vroegere voetbal Cools) aan de Peer Luytendijk te Balen. 
Hier staat het startbord en het eerste Griezelbord. 
Meer info en de routebeschrijving op de flyer in bijlage. 
 
 

Driekoningentocht Matongéwijk Brussel 
 
Tijdens de Driekoningentocht 2022 van KWB-nationaal word je hartelijk welkom geheten in 
de Matongéwijk, de Congolese wijk in Brussel die werd genoemd naar de bruisende 
uitgaansbuurt in Kinshasa. De wandeling biedt je een andere kijk op de Matongéwijk, waar 
sporen van het koloniaal verleden, diversiteit, cultuur en ondernemerschap naast elkaar 
bestaan.  

We kunnen met onze afdeling (met 
maximum 15 personen per groep) kiezen 
voor een wandeling onder begeleiding op 
8, 15 of 22 januari 2022. We kunnen dit 
ook op een andere datum organiseren 
tussen 10 januari en 12 februari maar wel 
niet op een zondag, omdat er dan weinig 

beweging is in de Matongéwijk. Prijs: 5 euro voor kwb-leden, 7 euro voor niet-leden. 
 
Leden die interesse hebben om aan deze tocht deel te nemen, sturen voor 18 december een 
mailtje naar erik.hens@telenet.be. Als we met minimum 10 personen zijn, zullen we deze 
wandeling boeken en er een bijkomende activiteit of bezoek aan toevoegen om er een 
daguitstap van te maken.  



 
 

Gebruik je activiteitenbon: Laatste kans! 
 
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  
 
 
Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427. 
 


