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Vissersprijskamp - zondag 11 juni 
 

We hebben 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 in-
kom). 
  

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 voorrang. Inschrijven voor 6/6 via F.Vaes81@gmail.com of 0473/927084 . 
 
Deelname kost € 5 voor KWB-leden en € 7 voor niet-leden. In deze prijs is er „s middags frit stoof-
vlees/videe of friet curryworst inbegrepen: vermeld je voorkeur bij inschrijving. 

 
We starten om 10u „s morgens met vissen, dus zorg dat je om-
streeks 9u30 aanwezig bent.  
 
Van 12u tot 13u nemen we een pauze om de frietjes op te smik-
kelen, en vervolgens vissen we nog tot 17u. Daarna volgt nog 
een prijsuitreiking. 
 
Drank is ter plaatse beschikbaar aan democratische prijzen. 
  
 

Tot Vissers ! 
 

Papierslag - za 17 juni 
 

Onze laatste papierslag van dit werkjaar zal op zaterdag 17 juni doorgaan. Vanaf 9u mag je papier 
en karton aan de straatkant klaar zetten. Helpers zijn altijd welkom! Hou deze zaterdagvoormiddag 
alvast vrij als je wenst te helpen! 

 

Kwb sluit het werkjaar af met ‘n zomerse BBQ! - za 17 juni  
 

Deelnemen kan voor € 10 pp, € 5 voor kinderen van 6 tot 12 jaar, kinderen onder de 6 jaar gratis.  
 

We starten in de parochiezaal om 15u met een aperitief en sluiten af met een ijsje van Ijs Anita, even-
tueel 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 verkrijg-
baar aan democratische prijzen.  
 

Tussendoor spelen we gezelschapsspelen voor zowel kinderen als volwassenen. 
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. 
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Dienstbetoon belastingen Mol 
 

Ook in juni 2017 zal Beweging.net (het vroegere ACW) het 
dienstbetoon belastingen organiseren met vrijwilligers.  
 

Mol - Gompel: di 13 juni, Parochiecentrum 
Mol - Postel: woe 14 juni, Parochiecentrum 
Mol - Centrum: do 15 juni, ACV Dienstencentrum 
Mol - Wezel: ma 19 juni, Parochiecentrum 
Mol - Rauw: di 20 juni, Hof van 't Rauw 
Mol - Millegem: do 22 juni, Miloheem 
Mol - Centrum: di 27 juni, ACV Dienstencentrum  
 

Alle avonden gaan door van 19u tot 21u. In Achterbos zal er dus geen zitdag doorgaan!  
 

Suggesties voor activiteiten voor volgend jaar welkom! 
 

Het kwb-bestuur is bezig met de voorbereiding van het volgende werkjaar. Heb je suggesties voor 
een nieuwe activiteit die nog nooit op ons programma heeft gestaan? Laat het ons weten en we 
houden er rekening mee! 
 

Voorbije activiteiten 
 

Weekend jongeren: Na aangekomen te zijn in het pittoreske dorpje Arwenne werd op vrijdag 

een stevige wandeling ingezet 
type “vrije route”. Kaart en kompas 
hadden we immers niet nodig, alle 
wegen leiden naar Saint-Hubert. 
Na het raadplegen van diverse 
digitale hulpmiddelen en het spot-
ten van een hinde/damhert/reebok 
(de meningen waren wat ver-
deeld), arriveerden we na een 8-
tal km in Saint-Hubert. De catering 
had gezorgd dat we terecht kon-
den in de L‟acien Hôpital voor een 
hapje van verse slakken met daar-
na een versgebakken onglet of 
waterzooi. Afsluiten deden we met 
een lekker nagerechtje. Daarna 
nog wat napraten en “biggen” voor 
het slapengaan. 

 
Na een goede nachtrust (alhoewel er naar mijn gedacht 
toch wel veel wilde everzwijnen tot in onze kamer waren 
geraakt), maakten we ons op voor een fikse MTB tocht 
van 22km. De snikhete zon, en gebrek aan algemene 
conditie zorgde ervoor dat enkelen vroegtijdig moesten 
afhaken en verkoeling moesten zoeken op een terras. 
Terug naar het huisje voor een klein hapje en vervol-

gens naar het plaatselijk openluchttheater, 
waar in de ondergaande zon nog een pintje 
werd gedronken. 
 

„s Avonds zorgde het BBBT (Blote Basten Bar-
becue Team) voor een lekkere BBQ. O ja, had 
ik al verteld dat we ook spek hadden gegeten? 
  

Geslaagde editie, op naar de volgende. 
Meer foto‟s op onze website! 


