
 

 

 

 

 

 
Beste KWB’ers, 
 
De lente was afgelopen maand al letterlijk en figuurlijk in het land. We konden meermaals 
genieten van een zalig zonnetje. De meeste coronateugels werden losgelaten, en ook wij 
KWB-ers hebben dit al gevoeld in onze activiteiten: 
 
Het praatcafé van 16 maart deed al de aanwezigen enorm deugd. Er werden allerlei plannen 
besproken en zeker deze over de komende zomervakantie. 
 
De daguitstap naar Antwerpen op zaterdag 19 maart met een bezoek aan de ‘Ruien’ in de 
voormiddag, een fijn stadsspel (uitgetest door onze afdeling voor KWB-nationaal) in de 
namiddag, werd door alle 20 deelnemers zeer geslaagd en interessant geëvalueerd. 
 
Op maandag 21 april kwamen de meeste van de 60 deelnemers samen op de 
infovergadering voor het Gezinsweekend van 8 tot 10 april in Kortrijk. Een gevarieerd 
programma werd aan de deelnemers voorgesteld én de nodige keuzes gemaakt. Indien het 
goede weer dan ook weer van de partij is, wat we met z’n allen hopen, kan ook dit weekend 
niet meer stuk. 
 
Onze samenaankoop van chocolade paaseieren en -figuren kende weer een groot succes. 
Er zal een kleine bestelwagen nodig zijn om de 180 kg tot in Balen te brengen. Uw bestelling 
wordt op donderdag 7 april aan huis geleverd.  
 
Het weekend van 25 tot 27 maart en de afgelopen week hebben enkele vrijwilligers van onze 
afdeling de zwerfvuilruimactie 2022 van de gemeentelijke milieuraad mee een gezicht 
gegeven. Bedankt voor jullie inzet en hulp. 
 
En nu, …. Kunnen we dit eerste weekend van april na 3 jaar nog eens genieten van de 
Balense jaarmarkt. Het PC nodigt trouwens iedereen uit op het Jaarmarkt Restaurant met 
warm en koud zelfbedieningsbuffet nu maandag 4 april van 11.30 tot 14 uur in de feestzaal. 
 
In deze nieuwsbrief staan we stil bij de activiteiten van april en mei. We hopen jullie te zien! 
Tof hé, en hou het gezellig en gezond... 
 
Het bestuur 
 
 

  

 
April 2022 



Luisterzoektocht “De paashaas is verdwenen” 

 
 
Tussen 1 april 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, verteld door Saartje 
Vandendrissche. Er zijn twee versies: eentje voor min-8-jarigen en eentje voor plus-8-jarigen. 
De routekaart voor deze luister en zoektocht vind je in bijlage, maar ook op onze 
website en facebook. 
 
Voor wie niet beschikt over een smartphone, hebben we met onze afdeling een boek 
aangekocht waar het luisterverhaal in staat. Dit kan je uitlenen als je op tocht gaat. Neem 
hiervoor contact op met erik.hens@telenet.be of gsm 0487 640395. 
 
Nodig ook vrienden en kennissen uit om deel te nemen aan deze gratis wandeling.  
 
 

Dauwwandeling met ontbijt op 1 mei 
 

In bijlage vind je de flyer met info over deze 
wandeling en het ontbijt. De wandeling 
vertrekt om 6 uur aan de ingang van de 
speeltuin Keiheuvel. Wie niet graag vroeg uit 
de veren kruipt, kan wel komen ontbijten. 
Het ontbijt is voorzien om 8.30 uur in het 
zaaltje van het Dienstencentrum Keiheuvel 
(links naast de ingang van de speeltuin). 

 
Deelnameprijs: 16 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen 
onder de 12 jaar. Inschrijvingen én betalingen moeten ten laatste 
gebeuren op zondag 24 april via mail aan kwbbalen@outlook.com of 
via deze link: https://forms.gle/Fa584dgHHkhC4ath9 of door de QR-code 
te scannen. 
 
Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op 
rek. nr. BE48 7875 0683 1427 van KWB Balen. 
 
 

  



Biesakkerrun op 1 mei 
 
Jogging op de Bleukens ten voordele van JC Biesakker in samenwerking met Zomolomo en 
het Jeugdcentrum Biesakker. 

  
 
Wie wil deelnemen moet vooraf inschrijven via deze link https://biesakkerrun.be  
 
Voor deze jogging zijn we nog op zoek naar enkele helpers: seingevers van 9.30 tot 12 uur. 
Geïnteresseerden contacteren erik.hens@telenet.be of gsm 0487 640395. 
 
 

Cocktails en Mocktails maken en proeven 
 

Deze avond gaat door op vrijdag 13 mei om 19.30 uur (nee, dit is 
geen ongeluksdag) in PC lokaal 2 boven het café. Meer info in 
bijlage. 
 
Deelname kost 10 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden, 
begeleiding en ingrediënten inbegrepen. Wie wil deelnemen schrijft 
voor 1 mei in via mail aan kwbbalen@outlook.com, via één van de 
bestuursleden, via deze link: 

https://forms.gle/JZaBeobrZDVLBXJR8 of door de QR-code te scannen. 
 
 
Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag 
op rek. nr. BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen. 
 

Kwb koken 2022 
 
De uitgestelde kookavonden gaan door op donderdag 21 april, dinsdag 3 mei en donderdag 
19 mei. De Ingeschrevenen hebben hiervoor reeds een mail ontvangen. Indien er toch nog 
mensen zijn die willen deelnemen aan één van deze 3 kookavonden gelieve contact op te 
nemen met Jef Willekens jef.willekens@telenet.be. 
 
Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427. 
 


