Maart 2022

Beste vrienden van KWB-Balen,
Eind januari hoopten we dat de coronabarometer op oranje zou staan, tegen maart mogen
we hopen op code geel. Wordt alles weer stilaan normaal?
De ‘thema-avond aan huis’ is weeral achter de rug. We mogen opnieuw van een succes
spreken, zowel wat betreft het aantal deelnemers als de waardering vanwege onze leden
voor dit initiatief. Toch hopen we dat dit de laatste keer geweest is. En ieder zal begrijpen
waarom… Volgend jaar hopen we terug op een ‘thema-avond’ met zijn allen samen in het
PC.
Als je dit leest is ook de namiddag ‘koken voor kinderen’ al voorbij. Het werd een
voorzichtige start van deze eerste échte activiteit na corona. Het was niet de massa die
hierop afkwam, maar wie zei ook alweer dat niet de kwantiteit telt, maar wel de kwaliteit…
Als we een echte gezinsbeweging willen worden, moeten we dit soort activiteiten zeker
koesteren.
De bestuursvergadering in februari kon terug ‘live’ doorgaan. Samen aan één tafel zitten in
plaats van voor het scherm: het deed deugd. Samen een pintje (of twee of …) drinken en
samen plannen maken. Hoe fijn is dat!
In deze nieuwsbrief laten we jullie kennis maken met het resultaat van dit vergaderen en
plannen. We hopen jullie snel terug te zien!
Het bestuur

KWB Praatcafé
Ons volgende praatcafé gaat door op woensdag 16 maart van
19.30 tot 23 uur in OD Jeugdcentrum Biesakker. 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.

Daguitstap naar Antwerpen op 19 maart
Op zaterdag 19 maart organiseren we een daguitstap met de trein naar Antwerpen.
In de voormiddag is er een gegidst bezoek aan de
Antwerpse Ruien van ongeveer 2 uur in groepen van
maximum 15 personen. Onze wandeling start om 10.15
uur. Op de middag kan men kiezen om ergens te gaan
lunchen of een eigen picknick te gebruiken. In de namiddag
kan men deelnemen aan het KWB-stadsspel of vrij de stad
bezoeken.
Kostprijs is 20 euro per volwassene en 15 € voor kinderen tot 16 jaar,
zonder de treinreis. Treintickets moeten door de deelnemers zelf besteld
worden. Meer info over de activiteit, het bestellen van de treintickets en
hoe in te schrijven, vindt u in bijlage. Inschrijven kan nog tot donderdag 10
maart 2022 via een mail naar erik.hens@telenet.be of via deze link of QR
code: https://forms.gle/GSps21bh52iqxkQ3A

Info-avond Gezinsweekend Kortrijk
Voor dit weekend van 8 tot 10 april 2022 zijn we uiteindelijk met 60 deelnemers, verdeeld
over 30 kamers. We proberen hetzelfde programma aan te houden, dan oorspronkelijk. Meer
info hierover op de infovergadering op maandag 21 maart om 20 uur in lokaal het PC.

Samenaankoop chocolade voor Pasen
In bijlage bij de vorige nieuwsbrief vond je het bestelformulier voor
chocoladefiguren voor Pasen. Bezorg dit formulier aan een bestuurslid of
mail het naar kwbbalen@outlook.com voor 11 maart 2022.
Bestellen kan ook via deze link:
https://forms.gle/tQQwcv7cCfQcx28z8 of via smartphone met QR-code

Luisterzoektocht “De paashaas is verdwenen”

Tussen 26 maart en 24 april organiseren we deze tweede luisterzoektocht. Vertrek- en
aankomstplaats van deze tocht is ook dit jaar café ‘Het Hoekske’, Driehuizen 66 te Balen.
Met de smartphone in de hand ga je als gezin op pad voor een wandeling van ongeveer 4
kilometer. Onderweg kom je zeven borden tegen met QR-codes. Als je deze codes scant,

hoor je telkens een audiofragment van een leuk paasverhaal. Je kan kiezen uit twee
verschillende verhalen: eentje voor min 8-jarigen en eentje voor plus 8-jarigen.
De routekaart voor deze luister en zoektocht wordt een week voor 26 maart per mail
doorgestuurd en vind je dan ook terug op onze website en facebook.

Geplande activiteiten in april en mei
Kwb koken: de uitgestelde kookavonden gaan door op donderdag 21 april, dinsdag 3 mei
en donderdag 19 mei.
Dauwwandeling met ontbijt op 1 mei.
Biesakkerrun op 1 mei: jogging op de Bleukens ten voordele van JC Biesakker in
samenwerking met Zomolomo.
Cocktails en Mocktails maken en proeven op vrijdag 13 mei
Zwerfvuilactie 2022: er is nog geen datum bekend. Deze moet nog meegedeeld worden
door de Milieudienst van de gemeente Balen. We houden onze zwerfvuilruimers op de
hoogte.
Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427.

