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Komende activiteiten
Hieronder vinden jullie een overzichtje van de activiteiten die
we nog in petto hebben tot de grote vakantie.
Wo 7 maart: EHBO voor het gezin. Op deze info avond leer je
de juiste vaardigheden aan om eerste hulp te
bieden. Zaal Parecia om 19u30. Gratis!
(kwb leerbeek)
Vr 16 maart: Gezelschapsspelletjes spelen in het Niko-centrum.
Zie uitnodiging op de laatste pagina.
Zo 18 maart: Nationale wandeldag kwb te Sint-Pieters-Leeuw.
Zie uitnodiging op de pagina hiernaast.
Vr 23 maart: Laatste kookavond van het werkjaar voor de
mannen. Ze krijgen hun partners op bezoek.
Za 24 maart: Lego Bouwdag voor de kids. Zaal Parecia om 14u.
Gratis! (kwb leerbeek)
Di 24 april: Bezoek aan de douane van Zaventem. Meer info
en praktische zaken in de volgende editie van de
mini raak.
Za ?? april: Koken voor Kids (onder voorbehoud)
Ma 21 mei: Dauwtrip naar Halle
20-23 juli:
Lourdesbedevaart

Afscheid nemen van trouwe kwb leden, het blijft moeilijk.
Bedroefd, maar in volle overgave, hebben we afscheid genomen van
Marie-Thérèse Ameys, weduwe van de heer Robert Maris. Vele jaren
was Marie-Thérèse de kracht en steunpilaar van een mooi gezin dat
heel
actief
parochiaal
werkzaam
was,
van
jeugd
tot
arbeidersbeweging. Marie-Thérèse was de coördinator van zoveel
sociale inzet gedurende vele jaren. Dankbaar voor wat zij, vol
vertrouwen, voor kwb betekende, blijven wij haar gedenken in gebed.
Wij namen ook afscheid van Theo De Leener. Theo was een stil kwb
lid met grote genegenheid voor onze beweging, zonder veel woorden
maar met vele speelse attenties. Zo kenden wij hem. Kwb is dankbaar
voor zijn trouw aan de beweging. Wij gedenken hem in gebed.
RUST ZACHT
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Leo Van Lathem 02/532.08.92

kwb gooik & strijland vertrekt tesamen in SintPieters-Leeuw om 10u voor een afstand van
12,9 km.

Na de wandeling trakteert kwb
op een drankje en is er klein
verteer mogelijk.
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