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Vissersprijskamp Kwb - zaterdag 15 juni 
 

Zaterdag 15 juni gaan we weer vissen op de vijver aan de Toemaathoek (zandpad indraaien direct na 
huisnr. 86, de nodige wegwijzers zullen voorzien worden). We beginnen om 10u en stoppen om 17u.   
’s Middags is er een lunchpauze voorzien van 12u tot 13u15. Kwb - leden kunnen dan een GRATIS 
hotdog eten. Je mag natuurlijk ook je eigen lunch meenemen. 
 

We vissen met een vaste stok. Witte maden, maïs en wormen mogen als aas gebruikt worden (alle 
andere aas (bv. brood edm) is NIET toegelaten). Tijdens het vissen kan er bier en frisdrank genuttigd 
worden aan de zeer democratische prijs van 1,20 euro. 
Om 17u45 is de prijsuitreiking. De drie personen die het meeste vis gevangen hebben ontvangen een 
prijs. 
Leden betalen € 3. Niet-leden € 5. 
Je dient je in te schrijven VÒÒR 1 juni bij:   

Bob Verkoyen (verkoyen.bob@skynet.be) 

Data om te onthouden: 
 

22 juni: papierslag Kwb (week later dan vroeger gepland) 
22 juni: BBQ Kwb, meer info ivm inschrijving volgende maand 
30 juni: Familie - uitstap Kwb, Bobbejaanland, meer info ivm inschrijving volgende maand 
28 december: Kwis Kwb 
Goed om weten: er is een (ver)nieuw(d)e werkgroep ‘Kwb kwis’ opgestart, zodat we na de jube-
leumeditie van vorig jaar zeker nog meer mogen verwachten op dit vlak. Zin om hieraan mee te wer-
ken? Laat het ons weten! 
 
Onze gastspreker Jef Van Hecken in het nieuws... 

 

Jef Van Hecken, medewerker van Wereldsoli-
dariteit in Bangladesh, en bij onze Kwb te 
gast begin januari, mocht getuigen op VRT-
radio en –TV en via columns in De Stan-
daard, over de ramp in Dhaka. 
 

Meer dan 600 doden is de trieste balans van 
het instorten van kledingfabrieken in Bangla-
desh op 24 april. Zij maakten kleding voor 
Westerse ketens als Primark en Benetton.  
 
Zet mee de kledingmerken onder druk om te 
zorgen voor meer veiligheid in de Bengaalse 
fabrieken: Teken de petitie van de internationale 
Schone Kleren Campagne. Zodat kleding bedrij-

ven de "Bangladesh Fire and Building Safety Agreement" ondertekenen. Hierdoor moeten kledingfabrieken zich 
houden aan strenge veiligheidsregels en een onafhankelijke inspectie toelaten.  
 

“Het is intriest dat er maar geen lessen getrokken worden uit de lange lijst tragedies in Bangladesh, zegt Jef Van 



Hecken. Maar mogelijk nog erger is dat het Westen in dezen bloed aan zijn handen heeft.  
Op de blog van Jef Van Hecken kan je meer lezen:  http://jefasia.blogspot.com  
 
Voor het ondertekenen van de petitie: www.wereldsolidariteit.be  
 

Lentecampagne Wereldsolidariteit “We are connected” 
 

Met de lente is ook de tijd voor de ‘lentecampagne’ van Wereldsolidariteit weer daar. Dit jaar onder 
de slogan “We are connected”. In een context van crisis en sociale achteruitgang, moeten sociale 
bewegingen in Noord en Zuid de handen in mekaar slaan om meer grip te krijgen op onze wereld. 
Meer info over de campagne en wat jij kan doen kan je vinden op de website 
www.wereldsolidariteit.be . 
 
Voorbije activiteiten: 
 

Spelvoormiddag Paasmaandag - 1 april  

De Paashaas had dit jaar extra zijn best gedaan. De paaseitjes lagen overal in de parochiezaal, in 
de grote zaal, op het podium, in de keuken, in 
de zaaltjes boven, … . De 25 kindjes bewezen 
goede paaseispeurders te zijn, op minder dan 
een kwartiertje tijd werden alle paaseitjes vak-
kundig opgespoord. De Paashaas had dit jaar 
ook een brief met 10 opdrachten achtergela-
ten. Zo moesten 4 moeilijke puzzels worden 
gemaakt en alle namen van de juffen en 

meesters van de Toren opgesomd worden. 
Een stoelendans en zakdoek leggen kon ook 
niet ontbreken. Met brio werden alle opdrach-
ten vervuld, zodat iedereen een zakje met 
lekkere paaseitjes huiswaarts kon nemen. 

Met dank aan de Paashaas! 

 
 

 
 
Meer foto’s zijn te bekijken via de websi-
te!  
 
 
Lentewandeling - vrijdag 19 april 
 

De weergoden waren ons alvast goed gezind. Heel de namiddag regende het. Pas 10 minuten voor de start 
van de wandeling stopte het met regenen. Met een 12-tal wandelaars ontdekten we hoe mooi het ook bij ons in 
Achterbos wandelen is, we hebben zelfs een ree gezien. Na een aangename verpozing bij café Sas VI zetten 
we de terugtocht in richting parochiezaal. 


