
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

1000 keer merci. 
Al jullie handen maken van KWB een vereniging die dicht bij de mensen staat. In de week van de 
vrijwilliger past het dan ook iedereen te bedanken die op een of andere manier bijgedragen heeft 
aan de werking van onze plaatselijke afdeling: leden, bestuursleden,vrijwillige medewerkers, enz. 
We hopen , na de CORONA periode, weer bruisende activiteiten te kunnen organiseren in de 
culturele sector, sport en vrije tijd. 
******************************************************************************************
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Beste vrienden  KWB-ers. 
 

In deze voorbereidende tijd naar Pasen, proberen we op te staan van het oude naar het nieuwe en dit 
is precies wat we doen in deze Corona tijd. Het zal dit jaar ook niet meer hetzelfde zijn dan vroeger, 
Geen uitgebreide vieringen en paasontbijt, geen concerten, maar zoals na de veertigdagentijd ook 
Pasen wordt, zal eens een einde aan corona komen.  
Om toch in contact te blijven met onze leden en de Kalkense gemeenschap organiseren we een 
buitenactiviteit(CORONA vrij) onde de naam  

De paashaas is verdwenen! 
Ga je mee op zoek? 

Tijdens een wandeling doorheen de Kalkense Meersen passeer je zeven borden met een QR-code.            
Scan je zo’n code met je Smartphone, dan hoor je een deel van het luisterverhaal en een opdracht.                                                  
Beide werden ingesproken door acteur en muzikant Pieter Embrechts. 
Er zijn twee verschillende verhalen: eentje voor min 8-jarigen, en eentje voor plus 8-jarigen. 
Op het einde van de wandeling heb je het hele verhaal gehoord en wacht er een verrassing. 
Meer hierover ontvang je in onze nieuwsbrief de laatste week van maart.                      
Je kunt de wandeling maken vanaf Pasen (4 april) tot 3 weken later. 
*********************************************************************** 
 
 
 
  

Algemene affiche

 

BROEDELIJK DELEN 
Tot iedereen mee is 
 
60 jaar delen en herverdelen 
In 2021 vieren we onze zestigste verjaardag. Zestig jaar solidair tegen armoede en 
onrecht. Maar ook zestig jaar opkomen voor verandering. Die strijd willen we niet 
loslaten. De roep naar verandering klinkt vandaag luider dan ooit. 
We botsten overal op dezelfde grenzen. De grenzen van onze planeet, de grenzen 
van ons economisch model. Overal ter wereld worden bestaande systemen in vraag 
gesteld, worden oplossingen gezocht voor problemen die ons allemaal aangaan. 
Klimaatopwarming, sociale ongelijkheid, armoede… 
Je kon langs onze parochie een aperitiefpakket bestellen om te toosten op de jarige 
tot 1 maart. Heb je dit nog niet gedaan, kun je altijd een bedrag storten op  
BE12 0000 0000 9292 van broederlijk delen.                                                                                           
Achteraan in de kerk liggen spaarpotjes voor de kinderen. 
 

         
    

  
 

 

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar 
Guido 
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