
 

 

 

 

 

 
Beste vrienden van de KWB, 
 
Met de jaarvergadering van 7 oktober is ons nieuwe werkjaar weeral op gang geschoten. Als 
we dit schrijven, weten we nog niet of de pensen en de kip of het vegetarisch alternatief 
gesmaakt heeft. En of de aanwezigen content waren om mekaar terug te zien… Maar we 
hebben een sterk vermoeden van wel. 
 
Op die vergadering werd ons jaarprogramma ook voorgesteld. Je vindt een overzicht in 
bijlage bij deze nieuwsbrief. Het lijkt wel voller te zitten dan ooit. Hoe spelen we het klaar? En 
hoe kunnen we dit volhouden? Vriendschap is daarin een sleutelwoord, denken we. En de 
steun die we krijgen van onze leden, is zeker ook belangrijk om het vol te houden. 
 
Wij rekenen dus op jullie! Neem deel aan de aangeboden activiteiten. Laat familie, vrienden 
en kennissen kennis maken met onze KWB-afdeling. Deel je goede ervaringen. 
Jullie mogen zeker ook rekenen op ons! 
 
Het bestuur 
 
 

Rijvaardig autorijden 
 
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. 
 
Inschrijven bij Luc Vos voor maandag 10 oktober via lucenjoelle@gmail.com of via gsm 0498 
349511.Deelname kost 5 euro voor niet-leden en is gratis voor KWB-leden. 
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Griezelen in de herfstvakantie 
 
KWB-Schoorheide organiseert tussen 22 oktober en 13 november weer de Griezeltocht van 
KWB-nationaal. Er zijn twee spannende verhalen, die je via een QR-code op 7 plaatsen kan 
beluisteren en die ingesproken werden door Warre Borgmans. Er is één verhaal voor 

kleuters en lagere 
schoolkinderen en één voor de 
iets oudere deelnemers. Ze 
moeten samen met hun 

ouders, leiding of leerkrachten op zoek naar de waarheid in de verhalen. 
De wandeling vertrekt aan het Scholeke van de Vennen, Papenberg in Balen. 
Info: jos.van.sonhoven@telenet.be.  
 
 

Creatieve keramiekavond 
 
Op woensdag 16 november 2022, van 19 tot 22 uur, in Crea S, 
Olmense Markt 2 in Olmen. 
Onder deskundige leiding maken we zelf twee kerstengelen. 
Deelname kost 38 euro (begeleiding, materiaal en twee 
drankjes inbegrepen). Zie flyer in bijlage. 
Info en inschrijven: via volgende link 
https://forms.gle/6P7oFhVgrY5qCBGD8 of bij Nele Kestens, 
gsm 0485 561718 of neleke_kestens@hotmail.com. 
 
 

Avondwandeling: 105.6 
 
Op vrijdag 18 november 2022 organiseren we weer onze avondwandeling. We vertrekken 
aan het Parochiecentrum tussen 19 en 19.30 uur. Bestemming: onbekend! Thema: 105.6. 
Geheimzinnig? Op zijn minst. Een leuke avond? Zeker en vast! 
Inschrijven is verplicht via deze link: https://forms.gle/StpgVe5SQm85yT4H9 
 
Leden betalen 6 euro, niet-leden 10 euro. 
Info: frank_mentens@hotmail.com, gsm 0472 658962. 
 
 

Koken voor iedereen! 
 
Ook in deze wintermaanden organiseren we weer onze kookavonden, waarin we samen 
koken. Soms is er een thema, soms een begeleider, vaak doen we het allemaal zelf en leren 
we van mekaar. De data in november, december, januari en februari worden in overleg met 
de deelnemers bepaald. De voorbereidende vergadering, waarop de data, het thema en een 
speciale avond afgesproken wordt, gaat door op donderdag 3 november om 19.30 uur in de 
café van het PC.  
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door een mail of sms te sturen naar Jef Willekens: 
jef.willekens@telenet.be, gsm 0497 623426.  
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Samenaankoop chocolade 
 
De Sint is nog niet in het land, maar je kan nu al chocolade figuren 
bestellen, aan gunstprijs via de samenaankoop van KWB. Dat kan 
via het inschrijvingsformulier in bijlage of via deze link: 
https://forms.gle/mrDoHn9j8p3tGSrFA 
 
Bestellingen én betalingen moeten ons ten laatste bereiken op  30 oktober 2022! 
Info bij Luc Vos: lucenjoelle@gmail.com, gsm 0498 349511. 
 
 

Volgend praatcafé 
 
Gezellig bijbabbelen met de vrienden bij een pintje of iets anders? Op woensdag 9 november 
2022 starten we terug met onze maandelijkse praatcafés in het OD-lokaal van Jeugdcentrum 
Biesakker. De volgende data zijn 14 december 2022, 11 januari en 8 februari 2023, telkens 
van 19 tot 22.30 uur. Inschrijven is niet nodig. 
Info: Erik Hens, erik.hens@telenet.be, gsm 0487 640395. 
 
 

Vernieuwen lidmaatschap 
 
Verschillende jaren bleef de ledenbijdrage voor KWB op 30 euro. Voor volgend jaar besliste 
KWB-Nationaal om de ledenbijdrage te verhogen naar 35 euro. We begrijpen dat deze 
ingreep nodig was. Alles wordt duurder en deze verhoging is over deze jaren heen niet eens 
een indexering. In ruil zorgt KWB-Nationaal onder meer voor een betere verzekering. Zo 
moeten we als afdeling voor bepaalde grotere activiteiten geen extra-verzekering meer 
nemen. De verhoging van de ledenbijdrage komt dus ook onze afdeling ten goede. 
 
Omdat we (voorlopig) nog een goede ‘kas’ hebben (onder meer dankzij de zwerfvuilactie van 
onze gemeente) willen we deze prijsverhoging voor onze leden compenseren. Ieder die zijn 
ledenbijdrage voor 2023 betaalt, ontvangt een BON van 5 euro, in 2023 te gebruiken voor 
een activiteit van onze afdeling. Op deze manier win je de bijdrageverhoging terug… En dat 
vinden wij als bestuur helemaal oké! 
 
Nog even samenvatten: in oktober of november betaal jij de ledenbijdrage voor je gezin van 
35 euro op rekening BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen. Begin januari ontvang je van je 
bestuurslid een BON van 5 euro voor een KWB-activiteit van onze afdeling, je neemt deel 
aan onze activiteiten aan ledentarief, krijgt elke maand het tijdschrift RAAK en onze 
nieuwsbrief, en kan nog genieten van talrijke KWB-ledenvoordelen… Als dat geen goede 
deal is! 
 
 

Bovendien is er met KWB-Balen 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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