Een blik achter de schermen: dank aan
iedereen die hielp afruimen en afwassen!

Met dank aan Yvo Geerts voor de foto’s!

Papierslag - za 24 maart
Vier containers hadden we nodig om alles kwijt te kunnen. Ze zaten niet allemaal helemaal vol, maar
het was toch de moeite! Dank aan alle helpers!
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Parijs - Roubaix op groot scherm - zo 8 april

Bestuursuitstap - dinsdag 1 mei

De Hel van het noorden lijkt voor de echte wielerfan
meer op een hemels tafereel, recht uit het penseel
van onze Vlaamse meesters ontsproten.
Dokkerend over de kasseien, stof of slijkvretende
gladiatoren die hun stalen ros van put naar bobbel
manoeuvreren.
Wie zal de eerste zijn die de spreekwoordelijke
“chasse patate” op zijn bord zal krijgen?

Naar jaarlijkse gewoonte gaan de bestuursleden van kwb Achterbos op uitstap in het voorjaar. Dit jaar
gaat de trip met de trein naar Mechelen voor een stadsbezoek en een rondleiding in Brouwerij Het Anker,
Een verdiende beloning voor het geleverde werk wanneer het einde van het (geslaagde) werkjaar
dichterbij komt!

Mannen (adventure) weekend: 25 - 27 mei
Er kunnen nog maximaal vier echte mannen mee! Wie durft? Neem contact met Wim Hooyberghs:
0495/99 78 12 of wim.hooyberghs80@telenet.be .
Ook vragen we je een voorschot van € 50 te storten op BE71 7333 2924 1369.

Afsluiting kwb werkjaar - za 16 juni - paella - feest!
Zal Greg Van Avermaet zijn duivels terug
ontbinden of gaat Wout Van Aert de wielerwereld verbazen?
Wij willen niet liever dan dit samen met
jullie te ontdekken.
Onder het motto “Samen is veel leuker dan alleen” zetten wij het natje en een droogje klaar.
Een lach en een zwans bij pot en pint.
Breng gerust de kids mee want er is kinderanimatie in overvloed.
Schrijf je nog snel in om de laatste plekjes te bemachtigen!
Inschrijven kost € 5 voor kwb-leden, € 7 voor niet-leden. Ter plaatse te betalen. Let op: wie niet
vooraf tijdig heeft ingeschreven kan geen hapjes krijgen!

Voorjaarswandeling - woe 18 april - 19u PZ
Er wordt in Vlaanderen niet alleen
gefietst! Het voorjaar nodigt ook uit
tot wandelen.
Kwb stippelt voor jou en je familie
een wandeling van twee uur uit in
de natuur rondom Achterbos. Er is
ook een tussenstop voorzien.
Draag zeker je fluo-vest zodat je
opvalt voor de andere weggebruikers!
Breng ook verlichting mee om de
donkere paadjes bij te lichten wanneer het wat later op de avond donker is.

Meiwandeling - woe 16 mei - 19u PZ
Opnieuw vertrekken we aan de PZ voor een wandeling van twee uur met tussenstop. Fluo-vest zeker
aantrekken! Verlichting is waarschijnlijk niet meer nodig omdat het al wat langer licht zal blijven!
Zowel in april als mei is deelname aan de wandeling gratis!

Met paella sluiten we het werkjaar af. € 10 pp voor volwassenen, € 5 voor kinderen tussen 6 en 12
jaar. Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar. Noteer alvast deze datum in je agenda!

Vissersprijskamp kwb - zo 8 juli - 9u30 - 17u30
Deze activiteit mag je ook al in je agenda noteren!

Voorbije activiteiten
KWB Kaffee - vrij 23 maart
53 leden namen deel aan dit geslaagde kwb-kaffee. De mosselen waren lekker én groot. Het optreden van Trio con Brio was op niveau!

