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KWB Vissersprijskamp zondag 7 juli 2019 

De KWB Vissersprijskamp is wegens omstandigheden 
verplaatst van 24 juni naar 7 juli. 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 groe-
ne poort). 

Enkele info: * Maden, witte mais en korrel is beschik-
baar ter plaatse voor € 1,00 * Deeg, brood en patat 
zijn niet toegelaten * Karper moet in een apart leefnet, 
dus breng er zeker 2 mee. In een leefnet mag maxi-
mum 25 kg zitten. 

Er kunnen maximum 17 koppels deelnemen, dus best zo 
snel mogelijk inschrijven. KWB-Achterbos leden hebben 
voorrang. Inschrijven voor 1 juli 2018 bij Frederick Vaes, 
f.vaes81@gmail.com of 0473/92.70.84. Deelname kost € 
5,00 voor KWB-Achterbos leden en € 7,00 leden. In deze 
prijs is er ’s middags frit stoofvlees/videe/curryworst inbe-
grepen. Gelieve dit te melden bij je inschrijving. 

De wedstrijd start om 10u, gelieve omstreeks 9u30 aanwe-

zig te zijn. Pauze nemen we van 12u tot 13u om onze friet-

jes te consumeren. Nadien vissen we verder tot 17u. Daar-

na volgt er nog een prijsuitreiking. 

Voorbije activiteiten: 

Papierslag: za 15 juni 

Gelukkig viel de regen voor 9u en konden we om 9u droog starten met de ophaling. Drie containers wa-

ren deels gevuld. Hopelijk maakt iedereen de laatste maanden van dit jaar al zijn archieven leeg om de-

ze mee te geven met onze papierslag!  

Kwb sloot het werkjaar af met ‘n zomerse BBQ! - za 15 juni 

Met 47 waren we om het werkjaar af te sluiten. Zomerse temperaturen met tussendoor een frisse bui 

maakten er een aangenaam gebeuren van. 

De petanquebanen tussen de kerk en de parochiezaal waren een ideale plaats hiervoor. Kubb en andere 

spelen vermaakten groot en klein in afwachting van het lekkere eten dat zoals de andere jaren door ijve-

rige vrijwilligers van kwb was klaargemaakt! 

Dank ook aan al diegenen die hielpen bij het opruimen! 

 

Zondag 29 september: kwb start-up namiddag 
Kwb Achterbos wil alle geïnteresseerden laten kennismaken met het aanbod van onze vereniging. 

Dit doen we door een ‘start-up’ namiddag te organiseren.  

 

Een drankje en hapje zal niet ontbreken. 

Ook voor kinderen wordt animatie voorzien. 

Deze foto’s geven een beeld van een vorige ‘start-

up’. 

 

 

 
Donderdag 5 september 2019 start de recreatieve 
volleybal opnieuw. 
 

Kaarten doen we op vrijdagavond 15 november 2019! 

 

 

 

 

 

 

Kooklessen worden gepland vrijdagen 
29 november 2019 en 10 januari 2020.   

 
 

Vrijdag 4 okt tot zondag 6 okto-
ber 2019 wandelweekend  

   
  
  
    
  
 

 

Dropping 

18 oktober 2019 

Kwb avonturenweekend 

22 tot 24 mei 2020 

Bierproefavond: vrij 6/12/’19 

Kwb quiz: za 28/12/’19 

Bowling: 7/03/’20 

Kwb Kaffee: vrij 27/3/’20 

Ronde van Vlaanderen: zo 5/4/’20 

Afsluiting werkjaar: za 6/6/’20 

met bbq of paella? 

Vissersprijskamp: ?/?/’20 



Graspopwandeling - 

woensdag 19 juni  

Met zes trokken we door de regen en de 

bossen richting sas 6 om zo op de 

Kastelsedijk aan te komen.  

En zoals soms op de wei wel eens be-

weerd wordt: op Graspop regent het 

nooit. Dit konden we bevestigen en in 

het zonnetje hielden we een tussenstop 

bij Tom Tom ijs. Op de terugweg vielen 

er enkele druppels water uit de lucht 

maar dit kon ons niet deren. Met 14km 

in de benen kwamen we voldaan terug 

aan in Achterbos.  

Dienstbetoon belastingen 2019 

Dank aan de vrijwilligers van Beweging.net om deze dienstverlening weer feilloos te organiseren. Wie 

weet is er volgend jaar ook in Achterbos weer dienstbetoon als er wifi is in de parochiezaal! Dan kan 

men namelijk via tax-on-web voor iedereen die de nodige documenten en codes bij heeft de aangifte 

onmiddellijk online indienen. Geen geloop meer met bruine enveloppen dan!  

 

Plannen voor het kwb-werkjaar 2019 - 2020: 
Met het bestuur dachten we al na over de plannen voor volgend werkjaar. Sommige data zijn nog on-

der voorbehoud, maar je kan ze voorlopig al in je agenda noteren! 

 

Maandelijks wandelen:  

In 2019:  op woensdagavonden 18/9, 16/10, 20/11en 

18/12. 

In 2020: op woensdagavonden 15/1, 19/2, 18/3, 15/4, 20/5 

en 17/6. 

 

 

 

 

De laatste papierslagen zullen door-

gaan op zaterdagen 14 september  en 

14 december 2019. 

 

 

Na de laatste papierslag worden alle helpers van de voorbije jaren uitge-

nodigd voor een brunch bij wijze van dank! 

Ideaal om onder te zitten: de felle zon werd getemperd en bij regen bleven we droog! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om duimen en vingers af te likken... 

 

De familie Vande Craen aan het werk: 

Alex als vertrouwde bakker van dienst, 

Ronny als werkloze (want iedereen 

moest voor zichzelf gaan tappen deze 

keer) en Ann om bij te staan waar no-

dig!  

 
KWB WENST IEDEREEN EEN ZONNIG ONTSPANNEND VERLOF 

Kinderactiviteiten mogen niet 

ontbreken in ons programma: 

data en activiteiten nog af te 

spreken. 


