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KWB wenst jullie alvast een deugddoende en coronavrije
vakantie! Volgend jaar staan we weer klaar voor tal van
aktiviteiten.

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 Cruysbergslaan). 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.

Voorbije aktiviteiten
Avondwandeling
Met vijf vertrokken we voor een korte route richting Ginderbuiten, het was daags nadien namelijk
Graspop. Na een tussenstop bij de Krophoek gingen we alweder terug richting Achterbos waar nog
even nagepraat werd.

Pairi Daiza
Het zonnetje was al van de partij in de vroege ochtend. Na een rustige busrit van 2u15’ van Marcel
cars arriveerden we om 10.15 u in Brugelette. Vanaf de bus parking was het nog een 500 m wandelen
tot aan de inkom. Onze groep van 25 overwegend senioren (!) was klaar na de noodzakelijke sanitaire
lozingen om Pairi Daiza te ontdekken. Natuurlijk wou iedereen de overbekende panda’s gadeslaan;
blijkbaar eten ze de hele dag door bamboe en voor de rest wat luieren. Velen werden het wandelen
moe en kozen ervoor om vanuit een treintje de dieren gade te slaan.
Er was heel veel volk, maar doordat het park dusdanig groot is, konden we toch overal heen. Iemand
telde 15000 stappen op de stappenteller. We namen ook de tijd voor enkele terrasjes met een
weliswaar veel te duur drankje, de boterhammetjes hadden we uiteraard van thuis mee. Om 19.30 u
arriveerden we terug in onze heimat. We danken de kwb voor het busvervoer en voor deze geslaagde
familie uitstap.
Heb je een tip voor de familie uitstap van 2023? Laat het ons weten!

