Kwb Achterbos
Mei 2017
http://www.kwbachterbos.be
info@kwbachterbos.be
BE38 9795 4059 7472

Bestuursuitstap - zaterdag 13 mei
Jaarlijks gaat het bestuur van kwb op uitstap als waardering voor het geleverde werk in de loop van
het jaar. Dit jaar gaat het met de trein richting Antwerpen. Bezoek Brouwerij „De Koninck‟, café Beveren en Quinten Matsijs. Om af te sluiten iets eten op de ‟Grote Markt‟. 18 personen zijn hiervoor ingeschreven. Partners mogen mee op eigen kosten!

Vissersprijskamp - zondag 11 juni
Daar het stilaan onmogelijk is geworden om Frederik Vaes alleen te verslaan, hebben we dit jaar besloten om een koppelwedstrijd te organiseren (samen staan we sterker!). Dus zoek een partner en vis
jezelf naar de overwinning. Deze keer zal er gevist worden op de vijver “Het Sprotje” . Deze vijver ligt
in de Smissestraat in Meerhout (over de Neet, een groene poort aan de inkom).
Belangrijke i.v.m. het vissen:
* Maden, Witte mais en korrel is beschikbaar ter plaatse aan de democratische prijs van € 1
* Deeg, brood en patat zijn niet toegelaten
* Karper moet in een apart leefnet, dus breng er zeker 2 mee. Men mag max. 25kg in een leefnet
plaatsen, dus de “echte” vissers brengen er misschien best 1‟tje meer mee
Er is een maximum van 17 koppels dat kan deelnemen, dus best zo snel mogelijk inschrijven. Kwb-leden
hebben steeds voorrang.
Inschrijven kan bij Frederik Vaes
(F.Vaes@gmail.com of 0473/927084)

Deelname kost € 5 voor KWB-leden en € 7 voor nietleden. In deze prijs is er „s middags frit stoofvlees/
videe of friet curryworst inbegrepen.
We starten om 10u „s morgens met vissen, dus zorg dat je omstreeks 9u30 aanwezig bent.
Van 12u tot 13u nemen we een pauze om de frietjes op te smikkelen, en vervolgens vissen we nog tot
17u. Daarna volgt nog een prijsuitreiking.
Drank is ter plaatse beschikbaar aan democratische prijzen.

Tot Vissers !

Kwb sluit het werkjaar opnieuw af met een zomerse BBQ!
- zaterdag 17 juni 2017
Deelnemen kan je voor € 10 per persoon, € 5 voor
kinderen van 6 tot 12 jaar, kinderen onder de 6 jaar
gratis.
We starten met een aperitief en sluiten af met een
ijsje van Ijs Anita, eventueel overgoten met warme
chocoladesaus om de laatste gaatjes te vullen! Kip,
saté, worst, spek en ribbekes, aangevuld met lekker
verse groenten en sausen komt er op je bord. Dranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen.
Tussendoor spelen we gezelschapsspelen: deze
zullen voor zowel kinderen als volwassenen voorzien worden.
Inschrijven kan via mail bij Alex Van Decraen:
alex.van.decraen@telenet.be .
Let op: je inschrijving is pas definitief na het storten
van het bedrag met vermelding van het juiste aantal
kinderen (- en + 6 jaar) en volwassenen op rekeningnummer : IBAN BE38 9795 4059 7472 van Kwb
Achterbos vóór maandag 12 juni.

Voorbije activiteiten:
Kinderkubb en -bingo - do 13 april - 14u tot 16u - PZ
Voor de kinderkubb-bingo-quiz waren maar 5 kindjes ingeschreven. Deze activiteit is dan ook niet
doorgegaan. Blijkbaar is een datum in de paasvakantie geen goed moment. Volgend jaar zullen we
deze activiteit dan ook organiseren net voor of vlak na de paasvakantie.

Kubb tijdens Flurky-feesten: zondag 7 mei
Kwb nam met twee ploegen deel aan deze feesten:
Ploeg 1: Wim Caeyers, Lisette Gastmans en Jan Puls
Ploeg 2: Bram Hannes, Hans Cools en Geert Coels

Dienstbetoon belastingen Mol
Ook in juni 2017 zal Beweging.net (het vroegere ACW) het
dienstbetoon belastingen organiseren. De concrete data, plaatsen en uren zullen op onze website en de folder van volgende
maand bekend gemaakt worden.

Papierslagen 2017
De data van de volgende papierslagen zijn op de zaterdagen 17 juni, 23 september en 16 december.
Mensen die een handje willen toesteken kunnen best deze data vrij houden! Alvast dank.

