
 

 

 

 

 

 
Beste vrienden van de KWB, 
 
Onze activiteiten kunnen gelukkig weer normaal plaatsvinden. Zeker als jullie met zoveel 
mogelijk mensen deelnemen. Zoals het spreekwoord zegt: “Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd.” Of nog: “Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.” En zelfs: “Deelnemen is nog altijd 
belangrijker dan winnen.” 
We nodigen met deze nieuwsbrief iedereen uit om dit ook massaal te doen. Spreek familie, 
vrienden en kennissen aan om mee te doen en zo kennis te maken met onze KWB-afdeling. 
Deel je goede ervaringen met hen. 
Ons aanbod vind je hieronder. En ondertussen ook terug op onze website, die een tijdje 
offline was… 
 
Het bestuur 
 
 

Nieuwe datum praatcafé november 
 
Door omstandigheden moesten we de datum van onze eerste praatcafé verplaatsen van 
woensdag 9 november naar woensdag 16 november.  
Kom gezellig bijbabbelen met de vrienden bij een pintje of iets anders tijdens 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 19.30 u tot 23.00 uur. 
Inschrijven is niet nodig. 
Info: Erik Hens, erik.hens@telenet.be, gsm 0487 640395. 
 
 

Kookavonden 2022!!! 
 
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 voor dit najaar zijn (tussen haakjes de namen van de 
verantwoordelijken voor die avond): 
- donderdag 17 november 2022 (Fons en Vic) 
- donderdag 15 december 2022 (Herwig en Jo) 
 
Wie alsnog wil aansluiten, geeft zijn gegevens per mail of telefonisch door aan Jef Willekens, 
jef.willekens@telenet.be, tel 0497 623426. 
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Avondwandeling: 105.6 
 
Op vrijdag 18 november 2022 organiseren we 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.  
Geïnteresseerden kunnen nog inschrijven tot en met zondag 13 november. 
Info: frank_mentens@hotmail.com, gsm 0472 658962. 
 
 

Samenaankoop chocolade 
 
Deze samenaankoop is ondertussen afgesloten en de lekkere 
chocolade figuren zijn besteld. De levering hiervan is voorzien 
vanaf dinsdag 15 november. 
 
 

Sint en Piet aan huis 
 
Na enkele online-passages is onze Sint terug paraat om bij onze leden langs te gaan. Na 
een beetje zoekwerk hebben we een nieuwe Hulpsint kunnen vinden, die samen met twee 
Pieten onze kinderen en kleinkinderen thuis kan komen bezoeken op vrijdag 2 december 
tussen 17 en 19.30 uur.  
Info en inschrijven: zie flyer in bijlage. 
Of inschrijven via deze link: https://forms.gle/pC1PvvYEXBFEXdVn9 
 
 

Proeven en genieten van onbekende whisky’s 
 
 
Op vrijdag 2 december kan je om 19.30 uur in het 
Parochiecentrum terecht voor het proeven en genieten van 
enkele onbekende whisky’s. 
 
Informatie en inschrijvingsformulier in bijlage. 
Of inschrijven via deze link:   

                                             https://forms.gle/NVmoh3nQ2Xwcdski6 
 
 
 

Dartstornooi voor beginners en gevorderden. 
 
Op vrijdag 9 december vanaf 19 uur organiseren we samen met het jeugdhuis OD een 
tornooitje darts.  
Noteer deze datum reeds in je agenda om deze avond je kunnen en kunsten te tonen. 
Later deze maand volgt een aparte mail met de mogelijkheid om in te schrijven. 
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Theeworkshop 
 
Op vrijdagavond 16 december kan je een theeworkshop bijwonen met een heuse 
theesommelier. Je komt er alles te weten over deze veelzijdige drank en je gaat vervolgens 
zelf aan de slag met het zetten van diverse thee en uiteraard ook veelvuldig proeven. 
Inschrijven is verplicht en de plaatsen zijn beperkt tot 15 personen. Snel zijn is dus de 
boodschap. 
Meer info op de flyer in bijlage.  
Of inschrijven via deze link: https://forms.gle/mGWG8bA6hPnCxw7C7 
 

Griezelen kan ook nog na de herfstvakantie 

 
KWB-Schoorheide organiseert nog tot 13 november weer de Griezeltocht van KWB-
nationaal, met als achterliggend thema “fake news”. 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). Het parcours kan je ter 
plaatse via QR-code inscannen. Flyer bij deze nieuwsbrief. 
 
 

Twee activiteiten geannuleerd… 
 
De creatieve keramiekavond en de workshop rijvaardig autorijden konden we niet laten 
doorgaan omdat er te weinig inschrijvingen waren. Spijtig voor diegenen die wél 
geïnteresseerd waren. Helaas… 
 
Ook voor de mensen die het organiseerden en er hun tijd instaken is dit niet prettig. Toch 
verliezen we de moed niet. Ook in de toekomst blijven we dergelijke zaken aanbieden en 
nieuwe dingen uitproberen. Daarvoor zijn we toch KWB!  
We denken dan maar: volgende keer beter… 
 
 

Zwerfvuilactie 2022 
 
Tot half oktober hebben een aantal vrijwilligers weer zwerfvuil geruimd en zo hun 
steentje bijgedragen aan een ‘propere buurt’. In totaal werden langs 17,5 km straat 
en pad het aanwezige zwerfvuil opgehaald.  
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Deze ruimactie bezorgt onze kwb-kas toch jaarlijks een financiële injectie van zo’n 
750 euro. Geld dat nuttig gebruikt wordt voor onze activiteiten. We willen onze trouwe 
vrijwilligers langs deze weg dan ook van harte bedanken voor hun inzet en rekenen 
ook op hun steun voor volgend jaar.  
 
 

Vernieuwen lidmaatschap is belangrijk 
 
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! 
 
Betaal voor eind november de ledenbijdrage voor je gezin van 35 euro op rekening       
BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen met vermelding lidgeld 2023.  
 
Begin januari ontvang je van je bestuurslid je lidkaart en 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 je kan nog genieten van talrijke KWB-
ledenvoordelen…  
 
Bovendien zit er bij de Raak van januari ook een voordeelbonnenboekje van KWB-Nationaal, 
waar onder meer nog een tegoedbon van 5 euro in staat om aan kwb-activiteiten deel te 
nemen. En alsof dat niet genoeg is, zitten er voor onze leden nog bijkomende kortingen in de 
pijplijn. Maar daarover volgende maand meer…  
 
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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