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Data om alvast te prikken in de kalender!
Dit allemaal onder voorbehoud van de coronaregels, als iets niet kan doorgaan wordt het
verplaatst en word je verwittigd via mail.

Zaterdag 05 maart : Snooker

Wegens te weinig inschrijvingen gaat deze aktiviteit niet door. We nemen het terug op in de planning
van volgend jaar.

Woensdag 16 maart : Wandelen

Zoals gewoonlijk vertrek om 19:00u aan het gemeenschapshuis (parochiezaal)

Vrijdag 25 maart : KWB Kaffee

Lekkere mosselen, een fris pintje en nog eens gezellig met z’n allen samen. Ook
een optreden van Goochelaar Leonardo staat op het programma!
KWB Kaffee, 19u30 deuren open, inschrijven bij Alex
(Alex.van.Decraen.01@gmail.com) tem 20 maart, 20 euro pp.
Graag doorgeven of je frietjes of brood wenst. Voor de personen die geen
mosselen eten is er ook koude schotel beschikbaar.

Vrijdag 01 april : Bierproefavond

1 april 20u parochiezaal Bierproefavond, 19u30 deuren open, inschrijven bij Dirk
(dirkmannaerts@gmail.com) tem 27 maart, 10 euro voor leden, 15 euro niet leden, betalen ter plaatse
De bierdegustatie van deze keer heeft als thema regio-bieren. We overlopen het aanbod van
brouwerijen en bierfirma’s uit de Antwerpse en Limburgse Kempen en het Hageland. Er worden een 8
-tal variaties van licht tot donker en van mild tot straf gepresenteerd. De avond zelf staat onder leiding
van Johan Vermesen, bierkenner - mytholoog - kaasmeester. Johan is voorzitter van de biervrienden
(www.biervriendeninlaakdal.be) te Laakdal.
Tevens zullen er diverse hapjes aanwezig zijn zoals het hoort bij een goed glas bier. Na
de voorstelling kan je nog nablijven om te genieten van je favoriete biertje.
Heb je ingeschreven maar kan je onverwacht toch niet meer deelnemen, gelieve ons te
verwittigen.

Vrijdag 15 april : Kookles

Meer info in de folder van April! Inschrijven bij Bram (bram.hannes@telenet.be)

Zondag 24 april : Smakelijk wandelen

24 april SMAKELIJK WANDELEN, starten van 13u-15u aan de parochiezaal. Een wandeling van 5,5
km doorheen Achterbos met hapjes en drankjes. inschrijven voor 17 april 2022 via
kwbachterbosmol@gmail.com. Voor KWB leden is dit gratis, voor niet leden kost het 5 euro. Deze
aktiviteit is in samenwerking “Help Brandwondenkids” en het is een rolstoelvriendelijk parcour.

Voorbije activiteiten
Maandelijkse wandeling woensdag 16 februari
Bedankt aan Jef voor de mooie wandeling! Een mooie verkenning van ons buurtdorp Sluis!
Kaart en spelletjesavond vrijdag 18 februari
Er waren in totaal 9 deelnemers. Bedankt aan Lisette voor de organisatie!
Darts vrijdag 25 februari
Met 10 waren ze, klaar voor de strijd. Eeuwige roem zou hun deel zijn bij de ultieme winst. Een plaats
in de finale bemachtigen zou echter niet zo evident blijken. Bloedstollende voorrondes, gespannen
zenuwen en hier en daar een vloek tussendoor. Oooone huuundred aaand Eightyyyy
hebben we spijtig genoeg niet gehoord, maar de hoogste worp zat er maar een paar puntjes af. Op
naar de finale, een spannende wedstrijd tussen Jan & Bram waarin Jan uiteindelijk zijn meerdere
moest erkennen. Er kan natuurlijk uiteindelijk maar 1 winnaar zijn die de hoofdprijs naar huis neemt.
Mercie Wim voor de puike organisatie. Voor herhaling vatbaar!

Compost ophaling zaterdag 12 februari

