
 

 

 

 

 

 
Dag vrienden van de KWB, 
 
De scholen zijn ondertussen gestart en ook onze KWB-werking trekt zich weer op gang. We 
hopen dat jullie een fijne vakantie gehad hebben.  
In de maanden juli en augustus stond onze werking op een laag pitje. Zelfs de vissen op de 
gemeentelijke zwemvijver hebben niet veel last gehad van onze vissersprijskamp op 21 
augustus. Er waren niet zoveel deelnemers, wat als voordeel had dat ze ‘allemaal prijs’ 
hadden… Er werd niet zoveel gevangen (was het voor de vissen te warm om boven water te 
komen?), maar het was wel gezellig. 
En laat net die gezelligheid onder vrienden één van dé troeven van KWB zijn! 
Ook gezellig was het op de planningsvergadering met de bestuursleden en hun gezinnen. 
We hebben weer heel wat gepland in het komende werkjaar. Een tipje van de sluier in deze 
nieuwsbrief.  
 
Het bestuur 
 

September 2022 
 
Voor september zijn er nog geen ‘grootse’ activiteiten gepland. Wel doen we mee aan de 
derde periode van de zwerfvuilactie 2022. Onze vrijwilligers gaan tussen 16 september en 10 
oktober op pad om in een aantal straten in onze gemeente het zwerfvuil te ruimen. Het is 
dank zij de inzet van deze vrijwilligers en de vergoeding van de gemeente voor het geleverde 
werk, dat wij onze activiteiten goedkoper kunnen aanbieden aan onze leden. Wie een handje 
wil komen helpen, stuurt een mailtje naar erik.hens@telenet.be of een bericht naar gsm nr. 
0487 640395. 
 
Van 16 tot 18 september zijn er ook de Sint-Andries Parochiefeesten.  
Voor het programma, zie: www.pcbalen.net/event/6.  
We zoeken nog mensen om mee te doen in onze ploeg voor de kwis op vrijdagavond 16 
september. Het wordt weer een gezellige quizavond met een prijs voor iedereen. De deuren 
gaan open om 19 uur, de eerste vraag wordt gesteld om 19.30 uur en de laatste omstreeks 
23 uur. Wie met onze ploeg wil meedoen, geeft DRINGEND zijn naam door aan 
erik.hens@telenet.be of stuurt een bericht naar gsm nr. 0487 640395. 
 
Andere activiteiten op de parochiefeesten: Tentoonstelling KUBA (kunstkring Balen) op 
zaterdag en zondag, Fuif op zaterdagavond, en op zondag is er ’s middags het restaurant en 
in de namiddag zijn er optredens van Benny Mols en van de Jeugdharmonie Sint-Barbara, 
wijnbar, kinderanimatie en opendeur in de Sint-Andrieskerk. De opbrengst van deze 
parochiefeesten worden nuttig gebruikt om te investeren in het parochiecentrum, dat ook de 
‘thuis’ is van onze vereniging. Van harte aanbevolen! 
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Oktober 2022 
 
Op vrijdag 7 oktober is er om 19 uur onze jaarvergadering met pensen en kip en de 
voorstelling van ons jaarprogramma. Het wordt weer een gezellige bedoening, waarop je je 
kan informeren over de diverse (oude en nieuwe) activiteiten die gepland staan dit najaar en 
volgend jaar, maar ook een gelegenheid om een pintje (of iets anders) te drinken en bij te 
praten met vrienden en kennissen. Vermits kip en pens niet uit Rusland of Oekraïne komt, 
kunnen we onze deelnameprijs nog ‘schappelijk’ houden: 6 euro voor leden (en hun gezin) 
en 10 euro voor niet-leden. Inschrijven ten laatste op donderdag 29 september via deze link: 
https://forms.gle/LeJ4aS14nWLDo6zz6 of bij je bestuurslid. 
 
 

 
 
Op maandag 17 oktober organiseren we om 20 uur in het parochiecentrum een workshop 
‘rijvaardig autorijden’.  
Autorijden is niet meer wat het geweest is en zal nooit meer worden wat het was. Die 
evolutie gaat razendsnel: de auto’s, het verkeer en de risico’s veranderen constant. Als 
bestuurder is het niet altijd even gemakkelijk om hiermee om te gaan. In deze workshop, 
ideaal voor de wat oudere bestuurder en voor wie zich meer zelfzeker wil voelen achter het 
stuur, krijg je tips om veilig met de auto te (blijven) rijden in alle omstandigheden. 
 
Leden gratis en niet leden €5. 
Inschrijven bij Luc Vos voor maandag 10 oktober via deze link: 
https://forms.gle/sEyPtRirYceefuQ2A, mail: lucenjoelle@gmail.com of via gsm 0498 349511. 
 

Zet nu reeds in je agenda: 
 
- Avondwandeling op vrijdag 18 november. 
- Praatcafés op woensdagen 9 november, 14 december 2022, 11 januari en 8 februari 2023. 
- Whisky-proefavond op vrijdag 2 december. 
- Dartstornooi in JC Biesakker op vrijdag 9 december. 
- Wandeldag op zondag 22 januari 2023. 
- Thema-avond op zaterdag 25 februari. 
- Gezins- en wandelweekend in Rodt van vrijdag 10 tot zondag 12 maart. 
- Uitstap naar Brussel met de trein op zaterdag 22 april. 
- Familiedag met weggeefcafé en werpspelletjes op maandag 22 mei. 
 
Meer info volgt via het KWBeeke, website en facebook. En natuurlijk op de jaarvergadering 
van vrijdag 7 oktober! 
 

Met KWB-Balen is er elke maand wel iets te doen… Ook 

voor jou, je familie en vrienden… 
 

Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427. 
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