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Privacy-wetgeving en kwb…
Kwb-leden kunnen sinds 25 mei ook de eigen gegevens in Korpus, het ledenbestand van kwb, inkijken en laten
aanpassen indien nodig. Dit kan via www.kwb.be/mijngegevens . Je geeft je lidnummer en mailadres op: deze
kan je vinden op je lidkaart. Als je gegevens in Korpus terug te vinden zijn krijg je de inloggegevens in je mailbox. Met deze gegevens kan je inloggen in Korpus en de eigen gegevens bekijken. Wie iets wil wijzigen wordt
gevraagd een mail te sturen naar de Korpusverantwoordelijke van onze afdeling: Luc Sannen:
luc.sannen@scarlet.be .
Geef adresveranderingen, wijziging van telefoonnummers of mailadressen door voor 1 augustus zodat
Luc Sannen deze wijzigingen nog kan doorvoeren voor de nieuwe lidkaarten worden aangemaakt.

Vissersprijskamp kwb - zo 8 juli - 9u30 - 17u30
Het concept en de plaats blijft hetzelfde als de vorige editie. Dit betekent dus een koppelwedstrijd op de vijver
“Het Sprotje” in de Smissestraat te Meerhout (over de Neet, een groene poort).
Nuttige info:
* Korrel is beschikbaar ter plaatse voor € 1
* Deeg, brood en patat zijn niet toegelaten
* Karper moet in een apart leefnet, dus breng er
mee. In een leefnet mag maximum 25 kg zitten.

zeker 2

Er kunnen maximum 17 koppels deelnemen. Er zijn 12 koppels
ingeschreven, dus zijn er nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven bij
Frederick Vaes, f.vaes81@gmail.com of 0473/92 70 84.
Deelname kost € 5 voor leden kwb-Achterbos en € 7 niet-leden. In
deze prijs is er ’s middags frit stoofvlees/videe/curryworst inbegrepen. Gelieve dit te melden bij je inschrijving.
De wedstrijd start om 10u, gelieve omstreeks 9u30 aanwezig te zijn. Pauze nemen we van 12u tot 13u om onze
frietjes te consumeren. Nadien vissen we verder tot 17u. Daarna volgt er nog een prijsuitreiking.

Voorbije activiteiten:
Wandeling Graspop Metal Meeting
- woe 20 juni
Een stevige wandeling is het geworden.
Elf leden namen deel aan de 15km lange wandeling. Een rustpunt vonden we aan de rand van
de festivalweide waar de eerste festivalgangers
al waren toegekomen.

Na de wandeling waren er boterhammen met
kaas of hesp. Die smaakten bij een frisse pint!

Paella-namiddag, afsluiting werkjaar - zaterdag 16 juni
Vijfenveertig leden namen deel aan deze gezellige activiteit. Drie
pannen paella werden klaargemaakt. De ene wat pikanter, de andere met vergeten groenten (erwtjes die blijven liggen waren...

Plannen voor kwb-werkjaar 2018 - 2019:
Met het bestuur dachten we al stevig na over de plannen voor volgend werkjaar. Sommige data zijn
nog onder voorbehoud, maar je kan ze voorlopig al in je agenda noteren!
Maandelijks wandelen op woensdagavond: 19/9, 17/10, 21/11, 19/12, 16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5
en 19/6. Ook wordt er nog een avondwandeling voorzien op vrijdagavond 14/9/’18.
Papierslagen zullen doorgaan op zaterdagmorgen op 22/9/’18, 15/12/’18 en in maart en juni 2019.

Kinderactiviteiten mogen niet ontbreken:
18/11/’18: kinderkookles
4/1/’19: kinderbowling
19/5/’19: kinderactiviteit nog af te spreken
Kaarten doen we op vrijdag 19/10.

Kookles op vrijdag 23/11

Bierproefavond: vrij 7/12/18
Kwb quiz: za 29/12/18
Kwb Kaffee: vrij 22/3/19

Casino - avond
11 januari 2019

Ronde van Vlaanderen: zo 7/4/19

Bowling op 2 maart 2019

Afsluiting werkjaar: za 1/6/19

Kwb avonturenweekend

Vissersprijskamp: 7/7/2019

24 tot 26 mei 2019

KWB WENST IEDEREEN EEN ZONNIG ONTSPANNEND VERLOF

