HUBERT
Beste vrienden,
Onze wijkmeesters komen in de volgende maanden bij jullie aankloppen om het
lidgeld te vernieuwen, we gaan ons programma weer aantrekkelijk maken zodat
iedereen wel iets naar zijn gading kan vinden dus hopen we op jullie waardering
door vernieuwing van het lidgeld.
Op kermismaandag vertrokken wij naar de kruidenspecialist in Kruishouten waar
we gastvrij werden ontvangen.
Eerst kregen we uitleg over de diverse kruiden en hoe we ze konden gebruiken,
verbasend wat er allemaal bestond. Daarna werden we rondgeleid in de
aanpalende tuin, nadien genoten we van een appelthee met kruidentaart.
Onze penningmeester was in een goede bui zodat iedereen een kruidenplantje
naar huis mocht meenemen, een heerlijke, leerrijke dag

KALKEN

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

Om het programma op te maken hadden we uw mening gevraag over diverse
onderwerpen, we hebben 22 antwoorden gekregen met volgend resultaat
Info-avond gehoorschade: hoe omgaan met geluid.
Kwb pixelteams: voor mensen met een gezonde interesse voor fotografie.
Kwb ziet ze vliegen: ongewone uitstap naar Brussel en luchthaven.
Pop-up buurtcafé: gelegenheidskroeg .
Praat voor je gaat: tijdige zorg voor het levenseinde.
Repair: café: herstellen oude materialen.
Rug in beweging : 4 lessen rond rug- en buikspierverstevigende oefeningen.
Schone kleren: fietstocht en verhaal rond wereldsolidariteit.
Start to bee: bijenhotel bouwen.
Woensdag insectendag : kookworkshop insecten.
Bedankt , onze wijkmeesters zullen zeker rekening houden met deze gegevens
en zullen nakijken wat haalbaar is bij het opmaken van het jaarprogramma 2016.
Er zijn natuurlijk ook de vaste activiteiten zoals boekenbeurs, kermisuitstap,
bewogen vertelling enz.
We houden jullie zeker op de hoogte
Guido
WIJSHEID VAN DE MAAND

Voor wie lief heeft
Is niets te zwaar
Cicero

