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Kwb Achterbos wenst u allen een deugddoende verlofperiode!
Nieuw dagelijks bestuur voor de periode 2013 - 2015
Tijdens de bestuursvergadering van
juni 2013 werd een nieuw dagelijks
bestuur verkozen.
Nieuw in ons dagelijks bestuur is Lisette Gastmans. Hiermee is ze de eerste
vrouw in het dagelijks bestuur, nadat
ze ook al het eerste vrouwelijke bestuurslid was! Welkom!
De andere functies blijven behouden:
van links naar rechts: Alex Vandecraen
webmaster, Toon De Ceuster financiën, Wim Caeyers voorzitter, Luc Sannen secretaris, Lisette Gastmans, Jef
Vanhoof ledenfolder.

In juni heeft het bestuur werk gemaakt van de nieuwe jaarplanning.
Naar traditie zal vanaf september 2013 opnieuw elke eerste maandag van de maand
de bestuursvergadering doorgaan in de parochiezaal om 20u.
Deze bestuursvergadering wordt voorbereid door het dagelijks bestuur.

Data/activiteiten die je al kan noteren:
27-29 sept. : Wandelweekend Nieuwpoort
Vrij 4 okt: Kaartavond
Vrij 18 okt: Avondwandeling
9-10 nov: Breughelfeesten
Vrij 15 nov: Dropping
Vrij 19 nov: Kaartavond
Vrij 13 dec: Bierproefavond
Woe 18 dec: speelnamiddag kinderen (Lego)
Vrij 27 dec: Kerststallentocht ism Landelijke Gilde
Za 28 dec: KWB Kwis
Zo 19 jan: Natuurwandeling Bel

Zo 19 jan: Natuurwandeling Bel
Vrij 31 jan: Avond Wereldsolidariteit
Vrij 21 feb: Pokeravond
Woe 5 mrt: Circusschool voor kinderen
Vrij 21 mrt: KWB Kaffee
Ma 21 apr: Paasactiviteit
Do 1 mei: bestuursuitstap
Zo 18 mei: Olmense Zoo
Za 24 mei: Planningsavond KWB
Za 21 juni: BBQ KWB
Za 28 juni: Daguitstap naar Ieper

De vermelde data zijn onder voorbehoud.
Leden die graag een activiteit willen organiseren kunnen hiervoor contact nemen met één van
onze bestuursleden. Vanuit KWB zal een budget worden ter beschikking gesteld om deze activiteit te organiseren. Activiteiten voor (gezinnen met jonge) kinderen worden extra aangemoedigd!
Voorwaarde: de activiteit moet openstaan voor alle leden.

Verslag voorbije activiteiten
Vissersprijskamp Kwb - zaterdag 15 juni
Ondanks de natte start konden de 13 vissers
toch nog genieten van een prachtige dag.
De totaalvangst bedroeg meer dan 160 kg!! ’s
Middags waren de hotdogs in een mum van tijd
verorberd, mede dankzij de hulp van bakker Raf
en de menig droge keel werd dan weer voorzien
van vocht door kruier Toon.
De winnaar – en dit voor het tweede jaar op rij –
was Frederick Vaes op de voet gevolgd door
Senne Verkoyen en Bob Verkoyen. Bedankt
iedereen en tot volgend jaar!!!

Papierslag ging door op zaterdag 22 in plaats van 15 juni.
Met onze verontschuldiging voor de verwarring!
Zaterdag 22 juni ging onze tweede papierslag van dit jaar door.
Omwille van de vissersprijskamp die op 15 juni doorging en het feit dat het terrein in de Zelm op 15
juni door een andere organisatie in gebruik was, verplaatsten we uitzonderlijk onze papierslag naar
22 juni.
We hebben echter nagelaten om iedereen op de hoogte te brengen van deze wijziging. Enkel de vermelding op onze folder van mei was duidelijk onvoldoende.
Hierdoor stond op 15 juni op verscheidene plaatsen papier buiten, wat wil zeggen dat velen in Achterbos onze driemaandelijkse papierslag naar waarde weten te schatten!
Langs deze weg onze verontschuldigingen voor het ongemak!

ZomerBBQ Kwb - zaterdag 22 juni
Omwille van het minder goede weer hebben we als eerste vereniging gebruik gemaakt van het nieuwe lokaal in de parochiezaal, de vroegere bibliotheek. Dit lokaal was prima om met een vijftigtal deelnemers te genieten van het buffet en de lekker gebakken stukken vlees.
Namens alle deelnemers een welgemeende merci aan de mensen die dit buffet hebben klaargemaakt, het vlees hebben gebakken, de afwas hebben gedaan, de zaal hebben gekuist!
Vanuit een groep deelnemers kwam het aanbod om volgend jaar een buffet van zelfgebakken taarten te voorzien! Dit aanbod zullen we in dank aanvaarden!

Familieuitstap Kwb - zondag 30 juni - Bobbejaanland
Deze uitstap is omwille van het beperkte aantal inschrijvingen niet doorgegaan!

Tot in september! Geniet van je verlof!

