mei 2022

Hallo iedereen,
De afgelopen maand hebben we voor het eerst in 2 jaar onze activiteiten kunnen laten
doorgaan zoals gepland. Spijtig genoeg moesten enkele deelnemers op het laatste moment
nog afhaken door een coronabesmetting…
In deze nieuwsbrief blikken we terug op deze geslaagde activiteiten. We hebben er allemaal
deugd aan beleefd. Het was fijn om mekaar terug te zien en samen dingen te kunnen doen.
En uiteraard vragen we uw aandacht voor de komende activiteiten. Vergeet niet in te
schrijven. We hopen jullie massaal te zien!
Het bestuur

Even terugkijken…
Ons gezinsweekend in Kortrijk van 8 tot 10 april viel bij alle deelnemers erg in de smaak:
letterlijk en figuurlijk. Het programma stak goed in mekaar. Er was veel keuze en ook de
plaatselijke gidsen en het vriendelijk en behulpzaam personeel van de jeugdherberg droegen
bij tot het succes. Foto’s van dit weekend zijn binnenkort te bewonderen op onze website.
Wie nog foto’s van het weekend wil delen, stuurt deze naar kwbbalen@outlook.com. We
zoeken nog een locatie voor het weekend van volgend jaar. Zodra dit vastligt, hoort u ervan!
De eerste ruiming van de zwerfvuilactie 2022 is weeral achter de rug. Door onze vrijwilligers
werden er in totaal 16 zakken afval geruimd. Voor de actie van 2021 ontvingen we van de
gemeentelijke milieuraad een toelage van 750 euro. Daarmee kunnen we weer een aantal
activiteiten sponsoren… Merci aan de ruimers voor hun inzet voor het milieu én voor onze
KWB.
De eerste kookles van 2022, ter vervanging van de uitgestelde lessen deze winter, ging door
op 21 april met 11 deelnemers. Iedereen was content dat het terug live kon: Wat was het
plezant en heeft het lekker gesmaakt. Alle receptjes werden met de gouden kookmuts
geëvalueerd. In mei staan er nog 2 kookavonden gepland.

De verdwenen paashaas is gevonden. Gelukkig maar! 24
april was de laatste dag om te zoeken. Onder de
deelnemers die het juiste 13-letterwoord
“JUBILEUMFEEST” doorstuurden, verloten we 3 boeken
met de bijhorende paasverhalen, uitgegeven door KWB
Nationaal. Anderen die dit prachtig boek willen kopen
(kostprijs 15 euro), sturen een mailtje naar
kwbbalen@outlook.com.
De winnaars worden volgende week per mail op de
hoogte gebracht.
Op 1 mei was er onze dauwwandeling met ontbijt. Dauw en nevel tot op een hoogte van 1
meter vergezelden de moedige stappers (11 volwassenen en 2 kinderen) om 6 uur ’s
morgens bij het begin van de mooie uitgestippelde wandeling. Nadien zorgde een stralend
lentezonnetje voor goed wandelweer. Na een tocht van 10 km werd er in het zaaltje van het
Dienstencentrum van de Keiheuvel om 8.30 uur, samen met nog 14 extra eters,
aangeschoven aan het rijkelijk ontbijtbuffet.
Diezelfde dag, twee uurtjes later, ging aan de Bleukens de Biesakkerrun van start, een
jogging in samenwerking met ZOMOLOMO, de Jeugdverenigingen van het Jeugdcentrum
Biesakker en de sportraad. Ondanks het mooie weer was de opkomst van joggers dit jaar
aan de kleine kant. Maar wie erbij was, heeft ervan genoten. Jeugdcentrum Biesakker dankt
alle organisatoren voor de financiële steun!

Cocktails en Mocktails maken en proeven
Deze avond gaat door op vrijdag 13 mei om 19.30 uur in PC lokaal 2
boven het café. Eigenlijk zijn de inschrijvingen hiervoor afgesloten,
maar wie nog wenst deel te nemen kan nog tot zondag 7 mei een
mailtje sturen naar erik.hens@telenet.be.
Deelname kost 10 euro (15 euro voor niet-leden), over te schrijven
op rek. nr. BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen.

Kwb koken 2022
De uitgestelde kookavonden gaan door op dinsdag 3 mei en donderdag 19 mei. De
Ingeschrevenen kregen hiervoor reeds een mail. Mensen die nog willen deelnemen aan de
laatste kookavond van 19 mei mailen naar jef.willekens@telenet.be.

Familiedag
Onze familiedag gaat door op Pinkstermaandag 6 juni en start om 13.30 uur in het PC
‘Achter de toren’. We gaan met de fiets op zoek naar de Noordmannen. Of was het de
poolster? En eten we nu bami of pami? Bangbang, of was het basta!
Meer info en het inschrijvingsformulier volgt binnenkort per mail…
Hou deze namiddag alvast vrij.

Dag van de vrijwilliger
Beweging.net organiseert op donderdag 26 mei
2022 (Hemelvaartsdag of Rerum Novarum) van 11
tot 14 uur in CC Den Boomgaard in Broechem een
dag voor de vrijwilligers.
Inschrijven via de volgende link:
https://contact.beweging.net/event/dag-van-devrijwilliger-2022-05-26-76/register.

Imagine No Lennon
KWB-Meerhout-Berg organiseert op
zaterdag 18 juni 2022 een concert met
als tuitel 'Imagine No Lennon' waarbij de
prachtige nummers van John Lennon
gebracht worden door (onder meer) Jean
Bosco Safari en Ben Crabbé. Tickets
kunnen nog steeds besteld worden via
Martin Lodewijckx (0497/81.23.34) of
www.kwbmeerhoutberg.be.
Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427.

