
 

 

 

 

 

Beste vrienden, 
 
September, de vakantie achter de rug, en toch heeft het bestuur samen 
met de wijkmeesters reeds een stramien voor de activiteiten van het 
komend werkjaar opgemaakt. 
Hier en daar moeten er nog wat afspraken gemaakt worden. 
 

 

  
2016 

  datum dag wat WAAR uur 

19/09/2016 maandag Kermisuitstap brouwerij BIOS Ertvelde 13,00 

27/10/2016 donderdag Boekenbeurs opstellen Breughel 18,00 

28/10/2016 vrijdag Boekenbeurs opstellen + receptie Breughel 19,30 

29/10/2016 zaterdag Boekenbeurs Breughel 14-20 

30/10/2016 zondag Boekenbeurs Breughel 10--20  

16/11/2016 woensdag Margriet Hermans Nova Wetteren 19,30 

17/12/2016 zaterdag Soep op de stoep aan de kerk 18.00 

25/12/2015 vrijdag Kerststallentocht Dorp 14 .00  

  
            2017 

  

datum dag wat WAAR uur 

27/01/2017 dinsdag Nieuwjaarsreceptie leden peperstraat 19.30 

23/02/2017 vrijdag Praat voor je gaat Breughel 15,00 

16/04/2017 zondag Paasfeest   Kerk + Breughel 8,00 

23/03/2017 donderdag Van Brussel naar Bagdad Breughel 19,30 

  zaterdag Dekenale bedevaart Oostakker Dorpsplein 14,00 

21/05/2017 Zondag BBQ+Schieting+ Volksspelen Vrije basisschool  14,00 

25/06/2017 Zondag Fietstocht ism FEMMA Vrije basisschool  13,00 

 

                    Op 29/07/2016 namen we afscheid van Henri Van Den 

eele,            jaren voorzitter en bezieler van onze  KWB. Meer over                    

                    deze Kraak. KWB  wenst de familie veel sterkte om dit 

                    verlies te dragen. 
 
 
Beste vrienden, 
September is de maand waar KWB weer van start gaat, het moment om 
eventjes  
stil te staan voor wij weer alle registers opentrekken,  
Samenwerking vind je waar mensen kunnen luisteren, de anderen en 
zichzelf  
laten uitspreken.  
Samenwerking vind je waar mensen uit de grond van hun hart het beste 
wensen  
voor elkaar, zo maar. 
In die geest nodig ik jullie uit op een spannend nieuw KWB werkjaar en 
zoals gewoonlijk vind je in ons blad tijdig informatie. 
Zoals voorheen rekenen wij ook op jullie medewerking. 
 
       Guido 
 
 
 
 
 

Andre De Rycke: tel. 09 367 65 55  
Hubert Roels       tel: 09 367 51 35 
Chris Bambust    tel: 09 367 55 25 
Dirk De Wilde      tel. 09 367 62 38 
Luc Cackebeke   tel. 09 367 51 43 

WIJSHEID VAN DE MAAND 
Ik heb zoveel geleerd van mijn fouten. 
Ik denk dat ik er nog een paar ga maken. 

Auteur onbekend   
 

 














