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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.

Vrijdag 15 april : Kookles

Essere una buona forchetta! De avond gaat dit keer Italiaans getint zijn. Onder andere vislasagne
staat op het menu. Inschrijven bij Bram voor 11 april (bram.hannes@telenet.be). Zoals altijd worden
de kosten op de avond zelf verrekend.

Woensdag 20 april : Avondwandeling

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

Zondag 24 april : Smakelijk wandelen

24 april SMAKELIJK WANDELEN, starten van 13u en 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 met “Help Brandwondenkids” en het is een rolstoelvriendelijk parcours.

Zondag 01 mei : Bestuursuitstap

1 Mei is het weer zover voor onze bestuursleden, de “jaarlijkse bestuursuitstap”.
Deze keer verkennen we “Geel Bel” samen met gids “Peter Leysen” van bezoekerscentrum
watermolen te Meerhout, na de wandeling gaan we nog een lekker fris pintje drinken en een hapje
eten.
Wil je volgend jaar graag meegaan, kan U zich altijd kandidaat stellen om bij het bestuur te komen.
We hopen dat er zich sociaal en maatschappelijk willen engageren, het is echt wel nodig dat jullie ons
versterken.

Weekend 20 - 22 mei : Avonturenweekend

Op vrijdag 20 mei trekken we de landsgrenzen over om op avonturenweekend te gaan. Tal van leuke
activiteiten, lekker eten en ‘s avonds een fris biertje. Dat staat alvast op de planning. Zondagnamiddag
zullen we wederkeren richting Achterbos. Inschrijven kan via wim.hooyberghs80@gmail.com, let wel
op plaatsen zijn beperkt,
dus wees er snel bij.

Voorbije activiteiten
Maandelijkse wandeling Woensdag 16 maart
Bedankt aan Jef voor de mooie wandeling! De wandeling ging langs Millegem en Ezaart
met stop in de Oude Jager.
KWB Kaffee Vrijdag 25 maart
Wat hebben we weer genoten en gelachen! Lekkere mosselen en koude schotel en daarna top
entertainment van de goochelaar. Straffe stoten gezien en vooral veel plezier beleefd aan diegene die
de
truken moesten ondergaan.

