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Kwb in tijden van Covid-19… 
 

Ook kwb ontsnapt niet aan het corona-virus. Midden maart dachten we nog om enkele activiteiten 
later in het voorjaar te kunnen organiseren: o.a. het kwb-kaffee. Er werd zelfs een mogelijk alternatie-
ve datum vastgelegd. Ondertussen is het duidelijk dat ook dat niet haalbaar zal zijn.  
 
Het dagelijks bestuur van kwb besliste om alle activiteiten tot eind juni te annuleren. 
 
Informatie over wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk via mail gecommuniceerd worden. De be-
stuursleden worden via WhatsApp op de hoogte gehouden: ook bij hen kan je terecht! 
 

17 maart: Cursus Rij Vaardig: dit initiatief organiseren we in samenwerking met kwb natio-
naal. Zodra we meer nieuws hebben over de voorstellen van kwb nationaal proberen we dit initiatief 
opnieuw in te plannen. We merkten dat voor dit initiatief toch wel wat belangstelling bestond! 
 

27 maart: kwb Kaffee: voor het eerst in meer dan 30 (?) jaar geen kwb kaffee in maart! 

Was je ingeschreven? Geen probleem: Alex, onze kassier stort je geld terug! 
  

5 april: Ronde van Vlaanderen op groot scherm: geen koersen dit voorjaar, dus ook 
geen Ronde van Vlaanderen op groot scherm in de parochiezaal. Zodra er duidelijkheid is of de UCI 
klassieke ‘monumenten’ op een ander moment dit jaar zal laten organiseren nemen we met kwb ook 
de nodige beslissingen hierover. Het zou vreemd zijn: een Ronde in het najaar…! 
 

25 april: Bezoek Pairi Daiza: ook deze activiteit zal dus niet doorgaan. Was je ingeschreven 

en had je het deelnamegeld al gestort op onze rekening? Geen probleem: Alex, onze kassier stort 
je geld terug! 
 

Zullen dus ook niet doorgaan op de geplande datum: 
 

Vrijdag 1 mei: jaarlijkse bestuursuitstap 

Zaterdag 16 mei: Controle ronde door Achterbos (vervanging van papierslag!) 

Woensdag 20 mei: Maandelijkse wandeling 

Vrij - zon 22 - 24 mei: Avonturenweekend: er wordt gezocht naar een datum in 
2021 op dezelfde locatie. 

Zaterdag 6 juni: de BBQ deze willen we combineren met het vissen begin juli. 

Dinsdag 16 juni: Graspopwandeling achter de schermen  

 



Zondag 5 juli: Vissen met BBQ 

Als het leven tegen dan opnieuw zijn normale gang kan gaan (zal het dat ooit??) willen we op dezelf-
de dag de viswedstrijd en de BBQ ter afsluiting van dit bewogen werkjaar organiseren. 

Meer info over inschrijven volgt in mei of juni ... 
 

 KWB WENST IEDEREEN EEN GOEDE GEZONDHEID … 
 

Ook onder onze leden zijn er families getroffen door het virus. We wen-
sen hen veel goede moed en een spoedig en volledig herstel! 

 

Door de maatregelenvan de regering goed op te volgen zal het virus 
sneller verslag worden en zorgen we dat ons gezondheidssysteem 

blijft werken! 
 

ALS KWB GEVEN WE OOK EEN APPLAUS VOOR ALLE ZORGVER-
STREKKERS DIE GEWELDIG WERK LEVEREN IN MOEILIJKE OM-

STANDIGHEDEN ! 


