
 

 

 

  

 
Beste vrienden van KWB-Balen, 
 
Hopelijk heeft iedereen de feestdagen op een fijne wijze doorgebracht en het nieuwe jaar 
toch met hoopvolle perspectieven ingezet.  
 
Ondanks de nieuwe coronamaatregelingen hebben we met ons KWB-bestuur niet 
stilgezeten. Op een avond voor en na de feestdagen hebben we onze hoofden van achter 
een scherm bij mekaar gestoken om de voorbije activiteiten te evalueren en de komende te 
plannen. Dat is zeker niet evident met de steeds wijzigende maatregelen en de 
terugkomende golven van corona, maar we proberen er alvast het beste van te maken.  
 
In deze nieuwsbrief – de eerste van het nieuwe jaar – blikken we nog even terug op het 
voorbije feestjaar en de activiteiten van december. We willen vooral ook op een positieve 
manier vooruitkijken. Daarom zeggen we nu met zijn allen: “Op naar het volgende ‘feestjaar’ 
ter afsluiting van ons 75-jarig bestaan!” 
 
We hopen dat jullie het goed stellen. Onze wensen voor een ‘positief’ nieuw jaar zullen méér 
zijn dan een werkpunt… Hou jullie alvast in beweging en blijf  gezond! 
 
Het bestuur 
 

Terugblik op een bizar jaar 2021…   
 
2021 was een jaar dat weinigen gaan vergeten. Het jaar werd letterlijk én figuurlijk met 
bubbels gestart met onze ‘thema-avond aan huis’. Ieder dronk zijn cava in zijn eigen 
bubbel… Het was niet zoals anders, maar het werd door onze leden toch erg gewaardeerd. 
 
We hoopten op de verlossende vaccins om het 'normale' leven weer op te nemen. 2021 was 
echter als een Surprise-ei, waar tussen de chocolade een doosje met een harde verrassing 
zat. 2021 was zoet, met een bittere verrassende ontknoping. Gelukkig zorgde onze KWB 
met de samen-aankoop van chocolade voor Pasen en de Sint voor een lekkere ontspanning. 
 
Er volgde een derde coronagolf. We hadden in de eerste jaarhelft een hele reeks activiteiten 
gepland, om ze daarna noodgedwongen weer af te gelasten of 
een jaar uit te stellen. Zo werd ons weekend in Kortrijk nog maar 
eens verplaatst naar april 2022. 
En het is opnieuw de vraag onder welke voorwaarden het dit jaar 
kan doorgaan. Hetzelfde verhaal voor de geplande daguitstap, 
de dauwtrip met ontbijt en de familiedag.  
 

Januari 2022 



Vanaf de zomervakantie kwam geleidelijk aan de verlossing. Eindelijk! In juli konden we met 
onze KWB terug samen gaan wandelen en fietsen. De ganse zomervakantie organiseerden 
we een fotozoektocht in en rond Scheps vanuit ‘De Feestgelegenheid’.  
 
In augustus kregen we uiteindelijk groen licht voor het organiseren van ons feestweekend op 
18 en 19 september, samen met de Sint-Andriesfeesten. Een stralend herfstweertje en een 
mooie opkomst was onze beloning. Dankzij de inzet van velen konden we genieten van een 
fijn georganiseerd feestweekend. Meerdere berichtjes en reacties van leden en 
sympathisanten, drukten hun appreciatie uit voor onze inspanningen om in deze moeilijke 
periode toch zulke zaken te organiseren. Dat deed ons allen heel veel deugd. 
 
In oktober volgende onze jaarvergadering met een fantastische opkomst. Iedereen wilde er 
terug bij zijn. Maar ons geluk heeft niet lang geduurd. Vanaf eind oktober - begin november 
werden er weeral maatregelingen getroffen om de opkomende Delta-coronavariant halt toe 
te roepen. Gelukkig konden we nog enkele activiteiten zoals de workshop voor een fitte fiets 
en vormingsavond voor begeleiders  rijbewijs laten doorgaan. Ook onze traditionele 
avondwandeling kon onder een prachtige sterrenhemel nog doorgaan op 19 november. Zelfs 
de Sint was genoodzaakt om zijn vervanger te sturen om de goed gevulde snoep- en fruitzak 
tot bij onze leden thuis te bezorgen. Mét een aangepaste boodschap voor de (klein)kinderen. 
 
Het feit dat bijna alle leden hun lidmaatschap vernieuwden, is voor ons een hart onder de 
riem. Het is voor ons een stimulans om er in 2022 in de mate van het mogelijke er weer vol 
tegenaan te gaan. 
 

Voorbije activiteiten december 2021 
 
Ondertussen ging onze samen-aankoop van potgrond en meststof door in samenwerking 
met KWB-Hulsen en Meerhout. De bestellers kunnen hun goederen gaan afhalen op 
zaterdag 12 februari 2021 tussen 8 en 10 uur aan de kerk in Hulsen. 
 
Op 12 december vond onze winterwandeling in Wezel plaats. Niemand minder dan onze 
eigen gids Jef Van Gompel bezorgde de 14 deelnemers ondanks het druilige weer een 
aangename en interessante namiddag. 
 

Uitstel van activiteiten  
 
Door de  geldende coronamaatregelen en de aankomende vijfde coronagolf zijn we 
genoodzaakt om volgende activiteiten te annuleren. We hopen op jullie begrip. 
- Het praatcafé van woensdag 12 januari 
- De kookavond van dinsdag 18 januari 
- Onze wandeldag van zondag 30 januari 
 

Alternatieve thema-avond aan huis 
 
Onze thema-avond van 12 februari moest en zou een feestelijk afsluitmoment zijn van ons 

jubileumjaar ‘75 jaar KWB-Balen’. Alhoewel we na de 
afgelasting vorig jaar beloofd hadden om er in 2022 een 
knaller van een feest van te maken, moeten we opnieuw 
een alternatief aan huis voorzien. We werken in overleg 
met Willemsen-Saelen Catering een fijn aanbod uit om er 
zo alsnog een geslaagde activiteit van te maken. 



 
In een aparte mail, in de loop van volgende week, bezorgen we jullie alle informatie en de 
mogelijkheid om in te schrijven… Toch weer iets om naar uit te kijken… 
 

Samenaankoop zaden voor je eigen hofke 
 
In bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie nogmaals het bestelformulier voor de 
tuinzaden. De leverancier vraagt om voor 16 januari te bestellen om een snelle en volledige 
levering te garanderen. Maak dus nog snel je keuze. Er zijn twee mogelijkheden om je keuze 
door te geven:   
- ofwel vul je het formulier (Excel) digitaal in, je slaat het op, en mailt het terug naar Luc Vos 
lucenjoelle@gmail.com  
- ofwel doe je het niet digitaal, dan print je het laatste blad af en bezorgt het ingevuld terug 
aan Luc of een ander bestuurslid. 
 

Koken voor kinderen zaterdag 26 februari 
 
Noteer alvast deze datum en reserveer bij interesse de ganse namiddag vanaf 14 uur om 
met uw (klein)kind en één begeleider per kind deel te nemen. 
Onder deskundige leiding zal er een piratenmenu worden bereid. Vanaf 17 uur kan men dan 
samen met het gezin deze menu proeven. Volgende maand volgt meer info en het daarbij 
horende inschrijfformulier. We duimen dat deze activiteit eind februari kan doorgaan! 
 
 
Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427. 
 


