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Leveren potgrond & gazonmeststof: za 10 februari
In de voormiddag zal de bestelde potgrond en gazonmeststof aan huis geleverd worden. De bestellers
krijgen vooraf een briefje in de brievenbus met de te betalen prijs. Dit bedrag moet gestort worden op
de rekening van kwb: BE38 9795 4059 7472 met vermelding van je naam.

Veilig op een veilige fiets - Vrij 16 febr., PZ - 20u
In samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert kwb deze avond.
Inkom is gratis, iedereen welkom. Ook leden van wielerclubs kunnen met hun vragen terecht.
Info avond waarop op een duidelijke manier de verkeersregels voor fietsers worden uitgelegd, wat veilig fietsen betekent en een veilige fiets inhoudt. Met handige tips voor wie elektrisch fietst.
Steeds meer mensen in Vlaanderen nemen de fiets om zich te verplaatsen naar de winkel, het werk of
gewoon om een fietstochtje te maken. Dat is een goede keuze die we aanmoedigen! Natuurlijk moeten we ook op de fiets rekening houden met de verkeersregels en specifieke risico's.
Het programma
Als fietser ben je extra kwetsbaar in het verkeer, je hebt geen bescherming rondom jou zoals bij een
auto. Daarom is het extra belangrijk om jezelf te beschermen. Zorg er ook voor dat je fiets volledig in
orde is en dat je voldoende zichtbaar bent. Daarnaast is het onderhouden van je vaardigheden van
groot belang. Door te fietsen blijf je je evenwicht, je spierkracht, je flexibiliteit en je reactievermogen
onderhouden.
Deze workshop geeft een duidelijke opfrissing over de verkeersregels voor fietsers en zet je veilig op
weg. Het programma bestaat uit twee delen. Voor het tweede deel kan je kiezen voor het thema elektrisch fietsen of fietsen in groep.
Meer info bij Luc Sannen luc.sannen@scarlet.be 014/316006
Inschrijven bij wim.hooyberghs80@telenet.be

Wordt bloedgever met kwb - ma 26 febr, PZ - 19u
Het Rode Kruis zamelt vier maal per jaar bloed in op vier plaatsen in Mol. O.a. in Achterbos. Tijdens
de eerstvolgende inzameling op maandag 26 februari wil kwb de leden en hun familieleden die nog
geen bloedgever zijn oproepen om voor het eerst bloed te komen geven.
Voorwaarden om bloed te geven: minimum 18 jaar
en maximum 66 jaar oud zijn. In goede gezondheid
verkeren. Als je voor het eerst doneert voor je
66ste, kan je dat blijven doen tot 71 jaar!
Je kan je vooraf registreren op de site van het Rode Kruis: https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/
geef-bloed-of-plasma/registratie-als-donor/ .

Om 19u zullen we je staan opwachten aan de ingang van de zaal om dan samen heel de procedure te
doorlopen. Reken hiervoor max een uur de tijd: registreren, vragenlijst invullen, bezoek bij dokter, doneren van bloed. Nadien kunnen we samen in ‘t Kafeeke nog iets drinken op de eerste gift!
Meer info en liefst vooraf laten weten dat je wenst deel te nemen bij Jef Vanhoof:
jef_vanhoof@hotmail.com of 0479 27 57 02.

Bowling - za 3 maart - 20u - Zaal Eden
Zin om een avondje ontspannen te bowlen?
Kwb reserveerde drie banen van 20u tot 22u.
We kunnen dus 3 spelletjes spelen. Deelname
kost € 11,5 per persoon.
Samenkomst om 19u45 bij Zaal Eden zodat we
om 20u kunnen starten!
Laat vooraf weten dat je wil deelnemen bij Ronny Van decraen, Lemmensblok 13 of
0494 897293. Doe dit voor vrijdag 23 februari!

KWB Kaffee - vrij 23 maart
Reserveer alvast deze avond voor amusement, mosselen, een vat bier, … !

Parijs-Roubaix op groot scherm - zo 8 april
Hou de datum vrij. Den Tom is er niet meer bij,
maar Wout Van Aert gaat zijn best doen!

Met een hapje en een drankje, samen met je
maten, naar de koers kijken!

Papierslagen 2018: op zaterdagen 24 maart - 16 juni - 22 september en 15 december.
Helpers van 2017 (minimum 2 x geholpen) worden op zondag 25 februari uitgenodigd voor een
brunch in de Breihoeve.

Kwb Adventure-weekend 25-27/5/2018

NOG DRIE PLAATSEN BESCHIKBAAR!
Indien je er dit jaar wil bij zijn stuur je een sms/whatsapp/email naar Wim Hooyberghs (0495/99.78.12
of wim.hooyberghs80@telenet.be). Ook vragen we je een voorschot van € 50 te storten op
BE71 7333 2924 1369.
Wees er tijdig bij want onze plaatsen blijven beperkt.

ACV infoavond ‘Erfrecht’ - do 8 maart - Hof van ‘t Rauw
Weet je graag wat meer over dit thema? ACV engageerde een boeiende spreker die vanaf 19u30 je
alles zal vertellen over dit thema.
Meer info: dirkmannaerts@gmail.com

Voorbije activiteiten:
Grote Kaart– en Spelletjesavond - vrij 26 jan - 19u30 - PZ
Een 40-tal mensen namen deel en hebben zich prima geamuseerd! Spijtig genoeg geen beeldmateriaal om dit te bewijzen!

Er zijn die avond een paar handschoenen blijven liggen! Contacteer Lisette Gastmans als het die van jou zijn! Tel: 0473 457613

