
KWB-Balen Jaarprogramma 2022-2023 
 
Workshop ‘rijvaardig autorijden’ 
 
Maandag 17 oktober 2022, 20 uur, PC. 

 
De auto’s, het verkeer en de risico’s evolueren 
razendsnel. Nuttige tips voor bestuurders. 
Info en inschrijven bij Luc Vos: 
lucenjoelle@gmail.com, gsm 0498 349511. 
 
Griezeltocht in Schoorheide 
 
KWB-Schoorheide organiseert tussen 22 oktober 
en 13 november weer de Griezeltocht van KWB-
nationaal.  

 
Een aangepaste activiteit voor gezinnen met 
jonge en iets oudere kinderen. 
Info: jos.van.sonhoven@telenet.be.  
 

Praatcafé 
 
Woensdagen 9 november, 14 december 2022, 11 
januari en 8 februari 2023 in het OD-lokaal van 
Jeugdcentrum Biesakker, telkens van 19 tot 
22.30 uur. Inschrijven niet nodig. 
Gezellig bijbabbelen met 
de vrienden bij een 
pintje of iets anders. 
Info bij Erik Hens: 
erik.hens@telenet.be, 
gsm 0487 640395. 
 

Creatieve keramiekavond  
 
Woensdag 16 november 2022, van 19 tot 22 uur, 
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).  
Info en inschrijven bij Nele 
Kestens: 

neleke_kestens@hotmail.com, gsm 0485 
561718. 
 

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 
moeten nog bepaald worden. Dat gebeurt in 
overleg met de deelnemers op donderdag 3 
november om 19.30 uur in het PC. Voor info en 
inschrijven mail of stuur een sms naar 
jef.willekens@telenet.be, gsm 0497 623426. 
 
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. Leden 

betalen 6 euro, niet-leden 10 euro. 
Info: frank_mentens@hotmail.com, gsm 0472 
658962. 
 

Sint en Piet aan huis 
 
Op woensdag 30 
november en 
donderdag 1 
december komt de 
Sint en Piet langs bij 
onze KWB-leden en 
hun (klein)kinderen. 
 
Info: ten gepaste tijde via KWBeeke of website  
 
  



Whisky-proefavond  
 
Vrijdag 2 december 2022, om 20 uur in het PC 

 
We proeven samen enkele 
whisky’s en geven naar 
hartenlust commentaar(Hoe 
later op de avond, hoe 
luider…) 
 

Info bij Tom Van Balen: 
tomvanbalen@hotmail.com, gsm 0477 506046. 
 
Dartstornooi  
 
Vrijdag 9 december 2022, vanaf 19 uur in JC 
Biesakker. De wedstrijd start om 19.30 uur. 

Info bij Erik Hens: erik.hens@telenet.be, gsm 
0487 640395. 
 

Theeworkshop 
 
Vrijdag 16 december 2022, om 19 uur in het PC. 

 
 
 
 
 
 
 

Info bij Luc Vos: lucenjoelle@gmail.com, gsm 
0498 349511. 
 

Wandeldag 
 
Zondag 22 januari 2023, PC sint-Jan, Gerheide 

Vertrek tussen 8 en 15 uur voor diverse 
afstanden in de mooie Balense natuur 
Info bij Erik Hens: erik.hens@telenet.be, gsm 
0487 640395. 
 
 
 
 
 
 

De auto van de toekomst 
 
3 of 10 februari 2023 

Infoavond 
Info: ten gepaste tijde via KWBeeke of website  
 
Thema-avond 
 
Zaterdag 25 februari 2023 vanaf 19 uur in het PC. 

 
Lekker eten, onze 
eigen KWB-Top 
30 en ‘Bal 
Populair’ met 
retro muziek 
 

Info: ten gepaste tijde via KWBeeke of website  
 

Gezins- en wandelweekend 
 
Van vrijdag 10 tot zondag 12 maart 2023 in Rodt 
in de Oostkantons. 
We hebben 
enkele mooie 
wandelingen 
uitgestippeld in dit 
prachtige stukje 
Ardense natuur 
en verblijven in 
een gezellig 
familiehotel, dat 
we helemaal alleen voor ons hebben. 
Info en inschrijven vanaf 15 december bij Fons 
Geerts: geerts.fons@telenet.be, gsm 0474 
310361. 
 
Met KWB op Boale Mèt 

 
Maandag 27 maart 2023 
Met onze ‘Kop van Jut’ e.a. 
spelletjes brengen we KWB 
naar de mensen 
Info: ten gepaste tijde via 
KWBeeke of website  
 
 
 

 
 
 
 
 



Kinderkoken 
 
Zaterdag 15 april 2023 

 
Info bij Tom Van Balen: 
tomvanbalen@hotmail.com, gsm 0477 506046. 
 
 

Uitstap naar Brussel 
 
Zaterdag 22 april 2023 

 
Met de trein naar Brussel voor een wandeling van 
3 km. (2.30 uur met een pauze) in de Marollen, 
een echte Brusselse volkswijk en een andere 
activiteit naar keuze.  
Info bij Erik Hens: erik.hens@telenet.be, gsm 
0487 640395. 
 
Apostelwandeling  
 
Zondag 7 mei 2023, om 8 uur 
 
Ontbijtwandeling 
van zo’n 10 
kilometer met 
aansluitend een 
lekker ontbijt.  
 
Info: 
frank_mentens@hotmail.com, gsm 0472 658962. 
 
Familiedag  
 
Maandag 22 mei 2023. 

Met weggeefcafé en werpspelletjes, een hapje en 
een drankje 
Info en inschrijven voor het weggeefcafé bij Luc 
Vos: lucenjoelle@gmail.com, gsm 0498 349511. 
 

Vakantie-activiteiten 
 
Een wandeling, een fietstocht, vissersprijskamp, 
een pretparkbezoek (2 september?) 

Meer info via het KWBeeke, www.kwbbalen.be en 
via facebook.  
 

Zwerfvuilactie 
 
Drie maal per jaar 
ruimen we 
zwerfvuil op 
Biesakker, Heike,  
Ongelberg, 
Molenstraat en 
omgeving. En 
dankzij de gemeente verdienen we hiermee een 
aardig centje bij voor onze kas. 
 
Info bij Erik Hens: erik.hens@telenet.be, gsm 
0487 640395. 
 
Samenaankoop  
 
Via KWB kan u chocolade 
voor Sint en Pasen, potgrond, 
gazonmeststoffen, tuinzaden, 
enz. goedkoper aankopen. Je 
zou wel gek zijn om het niet 
te doen…   
 
Info bij Luc Vos: lucenjoelle@gmail.com, gsm 
0498 349511. 
 
Jaarvergadering 
 
Vrijdag 6 oktober 2023, 19 uur, PC 
Met voorstelling van het jaarprogramma, pens en 
kip… 
 
Info: ten gepaste tijde via KWBeeke of website  
 

Met KWB-Balen is er elke 
maand wel iets te doen… Ook 
voor jou, je familie en 
vrienden… 


