
  Corona-maatregelen:  geen Kwb-activiteiten in december   

    

   Door de strenge corona-maatregelen mogen verenigingen voorlopig geen activiteiten  
   organiseren waarbij meerdere personen samenkomen.  
 
   Het is ook nog niet zeker dat de nieuwjaarszangertjes op 31 december mogen rondgaan,  
   Daarom zal naast de bierproefavond (8/12) ook het uitdelen van chocomelk en wafels  
   aan de nieuwjaarszangertjes eind deze maand niet kunnen doorgaan.  
 
   We zijn wel paraat bij het Sint-bezoek in de Basisschool op vrijdag 4 december. 

Heel wat gezinnen wandelden onze Kwb Winterse griezeltocht 
 

  Tijdens het schoolverlof vorige maand konden jullie met uw eigen bubble  
  de Kwb Griezeltocht wandelen, als alternatief voor onze kwb-zaklampentocht  
  die we niet corona-veilig konden organiseren. 
  Deelnemers konden tijdens de wandeling QR-codes scannen, en zo tijdens 
  de wandeling een leuk griezelverhaal beluisteren.  
 
  Mede dankzij het zachte weer registreerden wij over een periode van  
  14 dagen maar liefst 93 groepen die de wandeling hebben gedaan.    

 

   KIJKER 
 

      kwb  Oosterwijk 
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