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Naar jaarlijkse gewoonte gaan de bestuursleden van kwb Achterbos op uitstap in het voorjaar. Dit jaar
ging de trip met de trein naar Mechelen voor een ’Dijlewandeling’ met gids en in de namiddag een rondleiding in Brouwerij Het Anker, gekend van de Gouden Carolus.
Een verdiende beloning voor het geleverde werk wanneer het einde van het
(geslaagde) werkjaar dichterbij komt!

Meiwandeling - woe 16 mei - 19u PZ
Kwb stippelt voor jou en je familie of vrienden een wandeling van twee uur uit in de natuur rondom
Achterbos. Er is ook een tussenstop voorzien.
Opnieuw vertrekken we aan de PZ. Een fluo-vest kan je best aantrekken voor de veiligheid! Verlichting is waarschijnlijk niet meer nodig omdat het al wat langer licht zal blijven!
Ook in mei is deelname aan deze wandeling gratis!

Bloedgevers op post - ma 14 mei - PZ 17u - 20u30
Kwb Achterbos wil Rode Kruis Vlaanderen
helpen om nieuwe bloedgevers te werven.
In februari waren er vier nieuwe bloedgevers.
Heb je ook zin om mee te doen?

Kom gewoon af, meld je aan en
maak deel uit van een grote groep
vrijwilligers die zorgen dat al de
mensen die om medische redenen
vers bloed nodig hebben kunnen
geholpen worden!
Je kan vooraf een donorzelftest doen via www.rodekruis.be/donorzelftest .
Breng zeker ook je identiteitskaart mee.

Mannen (adventure) weekend: 25 - 27 mei
Er kunnen nog maximaal vier echte mannen mee!
Wie durft? Neem contact met Wim Hooyberghs:
0495/99 78 12 of wim.hooyberghs80@telenet.be .
Ook vragen we je een voorschot van € 50 te storten op
BE71 7333 2924 1369.

Volleybal

Voorbije activiteiten

Het recreatief volleybalseizoen eindigt de laatste donderdag van mei.

Parijs - Roubaix op groot scherm - zo 8 april

We beginnen terug op donderdag 6 september. Voor meer info: lisettegastmans@telenet.be
De opkomst was dit jaar niet zo groot als vorig jaar.

Afsluiting kwb werkjaar - za 16 juni - paella - feest!

Maar dat lieten de aanwezigen niet aan hun hart komen.

Met paella sluiten we het werkjaar af. € 10 pp
voor volwassenen, € 5 voor kinderen tussen 6 en
12 jaar.

Midden in de Paasvakantie gingen nog heel wat gezinnen op
skivakantie. Bovendien was het die dag zeer mooi weer zodat
velen er waarschijnlijk voor opteerden om daarvan te genieten.

Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar. Noteer
alvast deze datum in je agenda!

Maar de echten waren op post en konden genieten van de lekkere aangepaste hapjes en drankjes die voorzien waren.

Na enkele jaren bbq te serveren gooien we het
op een meer zuiderse boeg: er wordt ter plaatse
paella gemaakt !

En uiteraard van de koers die, zoals vele voorjaarskoersen,
een spannend verloop kende. Met Quick Step uiteindelijk als
winnaar (weliswaar met een Nederlander) maar dat kon de
pret niet bederven.

Volgende maand kan je inschrijven.

Het geluid was beter dan het voorbije jaar (we leren uit onze
fouten…)

Papierslag - za 16 juni
Vanaf 9u komt kwb al je oud papier en karton aan huis
ophalen. Zet alles tijdig buiten dwz. voor 9u ’s morgens!

Je mag er zeker van zijn dat ook volgend jaar een gelijkaardig
initiatief wordt genomen.

Zorg ook voor een goede verpakking in gesloten kartonnen dozen zodat er geen papier rondslingert in je
straat!

Alvast dank aan Chris Xhenseval en zijn vele helpers om
dit alles weer mooi voor mekaar te krijgen!

Stapelen van stevige kartonnen dozen maakt het werk
voor ons ook makkelijker!

Voorjaarswandeling - woe 18 april - 19u PZ

Alvast bedankt voor je medewerking!

11 Deelnemers verzamelden aan de
parochiezaal.

Vissersprijskamp kwb - zo 8 juli - 9u30 - 17u30
Deze activiteit mag je ook al in je agenda noteren!
Iedereen kan meedoen.
Voor de betere vissers zijn er prijzen te winnen.
Een hapje en drankje aan democratische prijzen zijn voorzien.

De voorbije jaren was Frederick Vaes moeilijk te kloppen! Wie
gaat hem dit jaar het vuur aan de schenen leggen?

De wandeling ging
via de Zelmse bossen en langs het
Feynends Heike
richting Millegem.
Daar werd even halt
gehouden in café de
Meulenberg om een
terraske te doen.
Het was aangenaam
warm die avond.
Vanuit Millegem gingen we via de nieuwe verkaveling Stokteloopstraat naar
Mariëndal, nog even
de spoorweg over
om dan via de Cardijnstraat en Mols
Veld terug naar Achterbos te wandelen.

