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Hallo iedereen,
De prachtige meimaand zit er weeral op en juni is al een weekje oud.
In deze nieuwsbrief blikken we terug op onze voorbije, geslaagde activiteiten. We hebben er
allemaal deugd aan beleefd.
We kijken ook vooruit naar de komende activiteiten, in de vakantiemaanden én daarna.
We hopen je ook daar te ontmoeten. Want is dat niet waar KWB om draait?
Het bestuur

Even terugblikken…
Op vrijdag 13 mei ging onze avond ‘Cocktails en mocktails maken’
door. Onder de deskundige leiding van Neena onze
verantwoordelijke van Kwb-Zuiderkempen werd er heerlijk gemengd,
geshaket en intens geproefd van een aantal drankjes. Met 20
deelnemers was deze workshop een deugddoende activiteit, die
voor sommigen nog tot in de vroege uurtjes werd voortgezet, en die
zeker voor herhaling vatbaar is.
De samenvatting van deze workshop kan je vinden op onze website.
De laatste 2 kookavonden gingen door op 3 en 19 mei, telkens met 11 deelnemers. De
kookavond van 3 mei was een speciale: de slechtziende Georges uit Lummen maakte de
deelnemers wegwijs in het ‘blind koken’, serveren en proeven van een 3-gangen menu. Een
verrassende en leerrijke avond met speciale tricks voor slechtzienden. Op 19 mei zouden we
‘Russisch koken’, maar deze avond moest naar het jaareinde verplaatst worden. Er werd
dan maar een nood-les ontwikkeld met een variatie van 2 soepen, 3 hoofdgerechten en een
verrassend dessert op basis van kokosmelk. Voor alle deelnemers was het een fijn gegeven
dat met de weekmenu’s van de Colruyt snelle en lekkere gerechten kunnen gemaakt
worden. We zien er al naar uit om in november de volgende wintersessie te kunnen starten.
Ondanks het frisse weer en de kans op een buitje vertrokken een
60-tal fietsers op onze familiedag op Pinkstermaandag via een
uitgestippeld parkoers richting de Noordster. Na een zevental km
kon men in de tuin van de Noordster de ‘Norman-bieren’ of een
frisdrank proeven. Al werden door sommigen meerdere
Normannetjes achterover geslagen, toch vond iedereen de juiste
weg terug naar het PC. Daar werd ’de kop van jut’ uitgetest,
maar niemand slaagde erin, ondanks het opgedane krachtvocht,
de bel van “Jut” te doen rinkelen. Toch nog eens dikke merci aan
de twee bouwers van dit knap spektakelstuk, speciaal gemaakt voor de viering van ons 75-

jarig bestaan vorig jaar. Tot slot zorgde ‘het Snackske’ met lekkere frietjes en snacks à
volonté voor de apotheose van deze geslaagde familiedag, met 73 deelnemers.
Ter info: in juli en augustus is het tuinterras van de Noordster elke zondag geopend van 14
tot 20 uur om te genieten van het lekker Norman-bier of een frisdrankje.

Zwerfvuilactie 2022
De tweede periode van de zwerfvuilactie 2022 is in aantocht: van 17 juni tot 11 juli gaan
onze vrijwilligers op pad om in een aantal straten in onze gemeente het zwerfvuil te ruimen.
In totaal ruimen we met onze afdeling iets minder dan 17,5 km straat, en dit aan beide zijden
van de weg. Leden die een handje willen helpen mailen naar erik.hens@telenet.be of laten
een berichtje op gsm 0487 640395.

Fotozoektocht 2022
Omdat er al een zomerzoektocht wordt georganiseerd door VZW De Schakel (per fiets) en
de gemeentelijke VVV (te voet en per fiets) hebben we geen bijkomende zoektocht van onze
KWB gemaakt. Beide zoektochten lopen nog de ganse zomerperiode.
Meer informatie op de websites van De Schakel en de gemeente.

Vissersprijskamp kwb-Balen
Op zondag 21 augustus gaat eindelijk nog eens een vissersprijskamp
van onze afdeling door. Deze keer op de Gemeentelijke Visvijver aan
de Zillendijk te Scheps van 13 tot 18 uur.
Meer info bij de nieuwsbrief van juli-augustus

GEZINSWEEKEND 2023
Noteer nu al in je agenda: ons gezins- en wandelweekend gaat volgend jaar door van
vrijdag 10 tot zondag 12 maart 2023 in Hotel Zum Buchenberg in het dorpje Rodt nabij Sankt
Vith op 150 km van Balen. Let op: dit is een weekend buiten de schoolvakantie!
Alle nodige info en het inschrijvingsformulier volgt in november 2022.

Imagine No Lennon
KWB-Meerhout-Berg organiseert op zaterdag 18
juni 2022 een concert met als titel '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.

