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Data om alvast te prikken in de kalender!
Zaterdag 11Juni : Pairi Daisa

Achterbos gloeit en bloeit
Op zaterdag 21 mei 2022 organiseerde het parochiaal comité (met steun van de gemeente) de
activiteit ‘Achterbos gloeit en bloeit’. Hierbij stelden de verenigingen van Achterbos zich voor aan het
publiek. Deze activiteit ging door in en rond parochiezaal Ten Aerenkorf.
Het werd een zonnige namiddag met informatie over de werking van de aanwezige verenigingen
waarbij jong en oud van de partij waren. Er hing een gezellige sfeer rond de zaal waarbij muziek, dans,
een springkasteel, en hapje en een drankje niet ontbraken.
Ook de kwb nam actief deel. Er werd een dartsbord opgesteld zodat iedereen de kans kreeg enkele
pijltjes te gooien. Darts sprak vele bezoekers aan en zal dan ook zeker terug te vinden zijn in het
programma van kwb.

KWB-Achterbos organiseert een langverwachte gezinsuitstap die iedereen kan bekoren!

Op zaterdag 11 juni rijden we met een bus vanuit Achterbos naar PAIRI DAISA in Brugelette
Henegouwen.
We vertrekken om 8.00 uur stipt aan de parochiezaal. Je wordt verwacht om 7.45 uur.
Thuiskomst is voorzien omstreeks 19.30 uur.
De reisonkosten voor de bus worden volledig gedragen door de KWB. Je betaalt enkel de verminderde
inkom voor een groepsticket. Deze groepstickets dienen een week op voorhand te worden besteld.
Daarna betaal je het gewone maar duurdere ticket. Daarom dien je tijdig in te schrijven met
onderstaand formulier (geen mail) en het juiste bedrag voor 4 juni te storten op de KWB-rekening (zie
hierboven).

Deze uitstap kunnen we enkel aanbieden aan onze leden. Niet-leden kunnen mee mits het nemen
van een lidmaatschap aan de prijs van 15€ voor 2022.
Prijzen voor de groepstickets

Volwassene
Kinderen
60+
-3

12-59
3-11

33€
31€
31€
Gratis

Inschrijvingen binnenbrengen bij Lisette Gastmans Bruggeske 48 uiterlijk voor zaterdag 4 juni 2022.
Gsm 0473/457613

Woensdag 15Juni : Avondwandeling
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals gewoonlijk vertrek om 19:00u aan het gemeenschapshuis (parochiezaal)

Ik ga mee naar Pairi Daisa op zaterdag 11 juni 2022
Naam en leeftijd

Adres

Telefoon

Prijs

Van de activiteit smakelijk wandelen schenken we nog 250€ aan de stichting brandwondenkids.

Voorbije aktiviteiten
Avonturenweekend
Totaal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 25Juni : Afsluiting KWB jaar - Paëlla
Het werkjaar sluiten we dit keer nog eens zuiders getint af met Paella.

Met het onweer boven ons hoofd trokken we vrijdagmiddag richting Stramproy, Weert NL. Ons huisje
was een oude, omgebouwde, boerderij. Tegen de avond wandelden we richting centrum om een
hapje te gaan eten. Hierover kunnen we enkel zeggen dat smaken verschillen. Na het diner werd er in
het huisje nog een pijltje gesmeten, een kaartje gelegd of een balletje geslagen. Uiteraard met een
drankje en een hapje. Zaterdag na het ontbijt werden we aan schietbaan De Wildenberg verwacht.
Pistoolschieten en kleiduifschieten viel bij iedereen in de smaak. De Hollandse broodjes kroket
achteraf niet bij iedereen.

U bent welkom vanaf 16:00u tot ... aan de parochiezaal.

In de namiddag stond er een sportievere activiteit gepland. Bij De Ijzeren Man gingen we een uurtje
waterskiën. Niet iedereen geraakte even ver, maar het plezier droop eraf.

Het eten wordt vanaf 17.30u voorzien. Er wordt u een aperetiefje aangeboden door KWB.

‘s Avonds nog afsluiten met een BBQ, een pintje en dezelfde activiteiten als de avond voordien.

15€ voor volwassenen en 7,5€ voor kinderen tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 6 kunnen gratis
deelnemen.

Op zondagochtend nog een ontbijtje en het was weeral tijd om richting Achterbos te rijden. Maar de
afsluiter werd nog gedronken op het terras van Sas 5. Zeker weer een weekend dat voor herhaling
vatbaar is. Wij beginnen alvast met het plannen voor volgend jaar

We voorzien ook wat animatie onder de vorm van cornhole, kuub & darts.

Zondag 03Juli : Vissersprijskamp 9u30 - 17u30
Het concept en de plaats blijft hetzelfde als de vorige editie. Dit betekent dus een koppelwedstrijd op
de vijver “KWB De Berg” Machielskesbrug (via Rooiaarde) te Meerhout.
Indraaien bij fruitwinkel Cools (Monseigneur kruisbergslaan). Eerstvolgende straat links
(roosterputstraat). Einde van deze baan links aanhouden (Rooiaarde). Vervolgens de eerste links naar
Machielkesbrug.

Nuttige info:

* Korrel is beschikbaar ter plaatse voor € 1
* Er mag met alles gevist worden behalve brood op de
oppervlakte.
* Zorg voor 2 leefnetten.
* In een leefnet mag maximum 25 kg zitten.

* Onthaakemmer is daar beschikbaar.

Inschrijven bij Frederick Vaes, f.vaes81@gmail.com of 0473/92 70 84.

Deelname voor leden kwb-Achterbos gratis en € 5 niet-leden. Er wordt hotdog/hamburger voorzien aan
democratische prijzen. De wedstrijd start om stipt 10u, gelieve omstreeks 9u30 aanwezig te zijn. Pauze
nemen we van 13.00u tot 14.00u om te eten. Nadien vissen we verder tot 17u. Daarna volgt er nog
een prijsuitreiking.

