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KWB Achterbos
Wenst iedereen een gezond en gelukkig
nieuwjaar met vele nieuwe activiteiten en
iets minder Corona!
In 2022 zullen we starten met 102 leden die
ons hun nodige steun en vertrouwen
geven. We hopen onze aktiviteiten zo snel
mogelijk verder te zetten in 2022 zodat we
weer samen kunnen genieten van de
aktiviteiten, en gezellig kunnen samen zijn
zonder 1,5m afstand.
In Januari hebben we noodgedwongen al
enkele aktiviteiten moeten aflassen, maar
zodra de omstandigheden het toelaten,
vliegen we er terug volle bak in.
Het bestuur is er alvast klaar voor!

Aktiviteiten in Januari die afgelast zijn:
Woensdag 05 januari 2022 : Kinderlego
Aktiviteiten in Januari onder voorbehoud van COVIDmaatregelen (we zullen dit communiceren via mail) :
Vrijdag 28 januari 2022 : Casino Avond
Aktiviteiten die kunnen doorgaan:
Zaterdag 15 Januari : Samen de dorpskrantjes
ronddragen, iedereen welkom! Een snackje &
Gluhwein worden achteraf voorzien rond
een gezellig vuurtje!
Woensdag 19 januari 2022 - PZ 19:00 : Wandelen
Woensdag 16 februari 2022 - PZ 19:00 :
Kermiswandeling

Vrijdag 18 februari 2022 - PZ 20:00 : Kaart- &
Spelletjesavond

Voorbije activiteiten
Maandelijkse wandeling woensdag 15 December

Met een groep van 14 personen vertrokken we alweer aan de parochiezaal voor een wandeling richting Millegem. In
de Sterrenstraat moesten we vaststellen dat een bewoner van plan is om de openbare weg te blokkeren met een poort.
De passerende wandelaars moeten via een nieuw bospad passeren. Verder ging het via de achterkant van de Zelm
naar het Stokt. Aldaar staken we via de Dellen het veld over richting het Mosterzaadje in de Koekoekstraat. Vandaar
passeerden we de kerstlichtjes van de bewoners van de Bosduifstraat om zo verder te gaan naar de Meulenberg, onze
eerste halte. Nadien gingen we verder richting Zwanenhof om er te genieten van de kerstverhalen en kerstverlichting.
Na dit lichtspektakel was het niet meer nodig om de weg huiswaarts te wijzen. De dorstigen onder ons brachten ten
slotte nog een bezoek aan het Kafeeke. Ten laatste om 23u moesten we huiswaarts keren omwille van de nieuwe
Corona regels. Tot volgende maand!

