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Bankrekening:  IBAN: BE21 7343 8904 7003 
 BIC: KREDBEBB 
 
Beste KWB’ers, 
Hierbij de aankondiging van onze eerstvolgende activiteiten. 
Meer info op onze website: www.kwbwinge.be. 
 
Voorwoord voorzitter 
 
Hallo iedereen,  

Daar komt de lente, een nieuw begin. Nieuwe verstrengingen gekoppeld aan de stijgende slechte coronacijfers zullen 
de zon verhinderen om ons isolement te laten wegsmelten.  
Een jaar dat een verloren jaar lijkt te zijn, een jaar met stilstand. Alle pogingen om er het beste van te maken, om iets 
te organiseren werden steeds de mond gesnoerd door het verwenste virus. Alleen onze sinterklaasrondgang konden 
we ervaren als een matig succes. Even bespeurden we een vleugje vreugde bij de kinderen.  
Niet samenkomen, niets samendoen in groep legt een vereniging bijna volledig lam.  

Online meetings, chatsessies brengen niet het soelaas die men ervan verwacht. Je kan wel dingen afspreken maar de 
gesprekken zijn veelal eenrichtingsverkeer zeker als men in groep samen achter het scherm zit. De feeling, het  
enthousiasme ontbreekt bij deze. Bijsturing en opvolging zijn in deze situatie zo goed als afwezig.  

Tijdens de afgelopen periode was onze grote bezigheid het annuleren, herplannen, terug annuleren van activiteiten. 
Een periode getekend door minimaal contact met ouderen, zieken en zorgbehoevende. Een periode zonder respect-
vol afscheid. Een simpel leven met buiten samenkomen, fietstochtjes, natuurwandelingen, je eigen land verkennen. 
Bij een nieuwe start moeten we ook de jongeren iets aanbieden.  
Hopelijk brengt de lente dan toch wat men van een lente verwacht. Een fris nieuw begin en een doorgroeien naar een 
mooie zomer. 

Die doorstart willen wij de KWB, niet missen. De "pauzeknop" muteert naar een startknop. Samen herbronnen zal 
onze leiden naar het opgesmukt “normaal” waar we samen met plezier vele belevenissen ervaren. 
Wij starten voorzichtig onze werking met onze paastocht “de paashaas is verdwenen …”, en hopen hier al een klein 
verzetje te bieden voor het gezin en de jongsten onder ons.  

Veel plezier en hou je aan de COVID-19 maatregelen.   

Ludo 

 

Fietsen met kwb 

 

Vanaf mei indien Corona het toelaat starten we terug 'Fietsen met KWB'. 
Iedere dinsdag een andere route, aan een rustig tempo dat door iedereen kan  
gevolgd worden en dit vanaf dinsdag 4 mei 2021 tot einde augustus.  
Vertrek: parking voetbalplein Tiensesteenweg om 19u. 
AFSTAND: tussen 25 en 30 km. 
NIET BIJ REGENWEER 

 

 

website: www.kwbwinge.be 
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De paashaas is verdwenen … 
 
 

 
 
 
De route kan je terugvinden op onze website: http://www.kwbwinge.be 
 
 


