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Kwb-lidgeld 2021
Omdat er zoveel activiteiten in 2020 geannuleerd moesten worden heeft het bestuur van kwb Achterbos beslist om het lidmaatschap van de leden voor het jaar 2021 met € 10 te verminderen. Deze vermindering wordt volledig gedragen door onze kwb-kas. Je betaalt voor 2021 dus slechts € 20 lidgeld.
We vragen om uw ledenbijdrage van € 20 over te schrijven op onze rekening
BE38 9795 4059 7472 voor 15 november 2020 met vermelding van je naam + lidgeld 2021.
Bovendien zal je in Raak van januari 2021 een activiteitenbon vinden ter waarde van € 5. Deze
bon kan je gebruiken voor een activiteit naar keuze van onze afdeling die voor 1 juli 2021 doorgaat!
Wij hopen alvast dat zoveel mogelijk activiteiten in 2021 zullen kunnen doorgaan.

Kinderbowling Den Bruul - woe 4 nov. , afgelast wegens Covid-19
Op woensdag 4 november stond onze eerste kinderactiviteit van dit werkjaar op ons programma.
Enkele weken geleden kregen we telefoon van Den Bruul om te melden dat de zaak voor onbepaalde
tijd zou gesloten worden. Zodra bowling terug mogelijk is zullen ze ons contacteren zodat we deze
leuke kinderactiviteit opnieuw kunnen plannen!

Kaart– en spelletjesavond - vrij 13 nov., afgelast wegens Covid-19
Wandelen met kwb...
Voorlopig kan er alleen gewandeld worden in groepjes van maximaal vier personen. Daarom zal kwb
geen groepswandelingen organiseren zolang de huidige maatregelen van kracht blijven.
Maar je kan natuurlijk altijd onderling afspreken om een gezonde herfstwandeling te gaan maken!
Achterbos heeft voldoende bosrijke omgeving om ook hier mooie wandelingen te maken!

Voorbije activiteiten
Wandelweekend Wirtzfeld - 9 - 10 - 11 okt.
Nog nooit vertrok kwb met zo weinig wandelaars op weekend. Enkele dagen voor ons vertrek werden
de cijfers van het aantal besmettingen alsmaar hoger waardoor meerdere koppels alsnog afhaakten.
Zij kregen allemaal hun inschrijvingsgeld integraal teruggestort.
Met zes koppels werd er stevig gewandeld, waarbij alle regels strikt werden gevolgd om dit veilig te laten verlopen.
Ook in hotel Drosson werd alles in het
werk gesteld om ons gezond te houden met o.a. lekker eten!
Dank aan alle deelnemers voor het
gezellige en mooie wandelweekend.
Het aangekondigde regenweer bleef
uit zodat we bovendien ook mooi wandelweer hadden!

Mooi panoramisch vergezicht tijdens de eerste wandeling! Selfie aan het meer van Budgenbach met weinig water...

Tijdens de wandelingen waren er massa’s
paddenstoelen te ontdekken. We hebben
ze allemaal laten staan...

Gezellig napraten na twee stevige wandelingen op zaterdag…

Wandelen met kwb - woe 21 okt.
Omwille van de verstrengde maatregelen werd besloten om deze wandeling niet te laten doorgaan.
Spijtig, maar veiligheid voor alles.

De samenaankoop potgrond en gazonmest gaat ook dit jaar door.
De prijzen en de kwaliteit zijn dezelfde als vorig jaar:
Potgrond Florentus 50 liter 4,50 € voor de leden
Gazonmeststof DCM Puur 25 kg 25,00 € voor de leden
De levering zal in februari 2021 doorgaan.
Een bestelformulier zal je terugvinden in onze ledenfolder van december!

kwb neemt afscheid van Jan PULS als bestuurslid
Na vele jaren nam Jan Puls de beslissing om zijn taak als bestuurslid stop te zetten. Jan was heel actief op vele terreinen: helper bij de papierslagen, bij kwb kaffee om zijn aperitief te schenken, maar vooral als mede - organisator van de
kwb - kwis en het wandelweekend.
We zullen zijn kwinkslagen missen tijdens de bijeenkomst van het bestuur!
Veel dank Jan voor het jarenlange engagement!

