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’t Prikbord mei 2020 

kwb Keerbergen wil zoveel mogelijk mensen verenigen en hen mogelijkheden tot ontmoeting 

aanbieden. Wij willen steeds een beweging zijn voor mannen, vrouwen, kinderen, gezinnen, 

jong en oud. 

 

Daarom nemen wij nu onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op, om er zo toe bij te 

dragen de verspreiding van het virus te beperken. Wij roepen op dat iedereen hieraan 

meewerkt, want ook wie niet tot de risicogroep behoort, draagt een verantwoordelijkheid naar 

de rest van de bevolking toe. 

 

Dit blijft natuurlijk niet zonder gevolgen voor onze activiteiten die gepland waren. Al onze 

activiteiten zijn sinds 14 maart afgelast en dit tot en met 30 juni. 

 

Via onze website, de nieuwsbrief, onze facebook-pagina en deze maandelijkse papieren versie 

houden we jullie op de hoogte van wanneer we terug opstarten. 

 

Hou jullie gezond! En hopelijk tot op één van onze volgende activiteiten. 

 

De bestuursploeg van kwb Keerbergen 

 

 

Strek je toch af en toe graag de benen tijdens deze periode? Dan kan je deelnemen aan enkele 

fietszoektochten, georganiseerd door KWB afdelingen uit de regio. 

 

✓ KWB Bonheiden-Rijmenam: 

o van 15 juni t/m 31 augustus. 

o Meer info bij Ferdinand Verbelen - 0468 33 06 03 - 

ferdinand.verbelen@telenet.be 

✓ KWB Putte: 

o O.a. verkrijgbaar bij Boekhandel Els Leuvensebaan 58 Putte en het Tankstation 

Q8 Shop en Go, Mechelbaan 272, Putte (7 dagen op 7 open) 

o Meer info: Paul Goossens – 0491 93 82 86 

✓ KWB Schriek: 

o Vanaf 1 mei t/m 2 september 

o O.a. verkrijgbaar bij de Spar in Schriek 

o Meer info: Patrick Schoovaerts – 0499 72 06 40 – ps16@telenet.be  

 

Kwb verveelt nooit! 

#blijfinuwkot: in de huidige omstandigheden een must, maar voor sociale en enthousiaste 

kwb’ers niet simpel. Daarom geven we je graag wat inspiratie, doe-ideeën, activiteiten en 

verstrooiing om ook in de volgende weken het kwb-gevoel vast te houden, en de verveling te 

verlichten. 

Dagelijks vind je een nieuwe tip of iets om meteen mee aan de slag te gaan, in je eigen kot op 

de website van KWB (www.kwb.be/kwbverveeltnooit) of de facebookpagina van KWB. 

 

Veel plezier, en zorg goed voor elkaar! 
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