Beste KWB lid,
Afgelopen vrijdag besliste de nationale veiligheidsraad om de veiligheidsmaatregelen – weliswaar
iets versoepeld – verder aan te houden.
Wij hebben sinds de start van de corona/Covid-19 crisis, net als alle andere verenigingen, onze
activiteiten voor een groot deel moeten annuleren.
Waar mogelijk zullen we deze activiteiten verplaatsen naar een latere datum, daar waar dit echt niet
mogelijk is verplaatsen we deze activiteit naar volgend jaar om er dan met nóg meer enthousiasme
en goesting voor jullie te staan !
De activiteiten vanaf begin maart tot en met 08 juni kunnen we sowieso niet laten doorgaan.
Voor ons papakamp op het Zilvermeer ontvangt ieder dit hiervoor ingeschreven was de volgende
dagen nog een aparte e-mail.
De garageverkoop, die gepland staat in het weekend van 13 en 14 juni, trachten we te verplaatsen
naar een later tijdstip. Zodra wij meer informatie hierover hebben ontvangen jullie opnieuw bericht.
Het zijn gekke tijden… maar zijn ervan overtuigd dat we er allemaal samen voor zullen zorgen dat we
dit virus snel de kop indrukken en ons normale leven weer kunnen opnemen !

21/03
28/03

KWB Bierfestival i.s.m. Onder ’t Schuim
Zwerfvuilactie

04/04
13/04
09/05

Eindzitting kookploegen
Ochtendtocht
Te voet naar Scherpenheuvel

16/05

Planningsdag KWB – Komdis

06&07/06
13&14/06
juli/ augustus
22/08
05/09
20/09
09/10
24/10
21&22/11
27/11

Papakamp Zilvermeer
Garageverkoop met pop-up buurtcafé
Dagrit met moto’s – meer info volgt
Zwerfvuilactie
Zeevissen
! NIEUWE ACTIVITEIT ! (onder voorbehoud)
Faloswandeling KWB Witgoor
Wine Tasting
Daguitstap – Tienen Suiker & (Geuze) brouwerij
Restaurantdag
Bierproefavond

Op 16 februari organiseerden wij ons jaarlijks ontbijt t.v.v. WSM (We Social Movement), het
vroegere Wereldsolidariteit.
Jullie steunden enorm door massaal in te schrijven voor dit ontbijt. Een deel van de opbrengst
hiervan, maar liefst 1.200 euro, hebben we overgemaakt aan WSM.
Het overige deel, 200 euro, konden we schenken aan Caritas Witgoor, een vereniging die zich enorm
inzet voor de zieken in onze gemeenschap. Wij hopen ook hen hiermee een warm hart onder de
riem te steken!

In bijlage ook de brief die we van WSM mochten ontvangen. Deze is uiteraard aan ieder van
jullie gericht ! Bedankt om samen deze warme gemeenschap te maken !
Hou het veilig, zorg voor elkaar en tot snel !

Groetjes,
KWB Witgoor

