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Wandeling 16 okt - 19u 
 

Alweer de derde woensdag van de maand, dus gaan we nog eens wandelen. 
Net zoals andere woensdagen doen we 10 km. Vergeet zeker geen fluohesje en 
zaklamp. 
Tot woensdag. 
 

 
 
 
 

Dropping 18 okt - 19u 
 

Op vrijdagavond om 19u stipt vertrekt de bus aan 
de parochiezaal voor de 2-jaarlijkse dropping. 
Inschrijven doe je bij Theo Drooghmans:  
 Theo.drooghmans@telenet.be of 0493/21.18.46 
tot en met 16 okt.  
 
Kostprijs voor leden bedraagt 7 euro, voor niet-
leden 10 euro, inclusief busvervoer en hapje achter-
af. Vergeet zeker geen fluohesje en zaklamp. 
 

 
Voor de doe-het-zelvers om een rij-
bewijs te behalen: 
 

Vormingsmoment voor begeleiders 13-11-19 te Geel, 
18/25-11-19 te Retie, 5-4-20 in Mol-Rauw - opfrissing weg-
code 2-12-19 te Retie. Meer info: www.kwb.be/rijbewijzen 

 

 

 

Kaarten doen we op vrijdagavond 15 november 2019! 

Kookavond ‘Vlaamse klassiekers’ - vrij 29 nov. 

 

 

Met af en toe de zon erbij, was het 

genieten van een wandeling door de 

Oostendse Kreken. 

 

 

 

Op zondagvoormiddag stonden de 
Japanse tuin en een kunstroute in 

Oostende op het programma.  
 

 

 

De kwb blikt terug op een geslaagd wandel-

weekend.    
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Het was rustig toe-
ven achter de paro-
chiezaal! 
 
 

Wandeling 18 sept. 
 

Met zen 6’en wandelden we via den Donk naar de Miramar. Na een korte tussenstop in ’t Smetje, om 
onze dorst wat te lessen, gingen we door de Galbergen terug richting Achterbos. Na 10 km nog even 
napraten met een pintje. 
Tot de volgende woensdagwandeling! 
 

Wandelweekend 4-5-6 oktober - Mariakerke 

Vrijdag 4 oktober reden de 35 

deelnemers van ons wandelweek-

end richting kust.  

Bij Vayamundo in Mariakerke 

(Oostende) konden we verblijven 

in de gerenoveerde gebouwen 

van het vroegere Ravelingen en 

de Kinkhoorn. 

 

Zaterdagvoormiddag wandelden 

we langs de duinen richting het 

vogelopvangcentrum en keerden 

daarna terug langs het park en de 

zee. Het weer was ons die dag 

gunstig gezind, dus kon de lange 

wandeling in de namiddag door-

gaan.  

Guy Vreys is al jaren de drijvende kracht van het kwb wandelweekend. 

Gewapend met folders, stafkaarten en  andere documentatie   ... 

Bedankt hiervoor! 

Het vernieuwde bestuur van KWB-Achterbos 2020-2022 
 

Volgens het reglement wordt er door de bestuursleden om de twee jaar een dagelijks bestuur gekozen. 
Zij nemen het voortouw voor de werking gedurende 2020-2022. 
 
Lisette Gastmans en Wim Hooyberghs nemen het voorzitterschap voor hun rekening. 
Ook de overige bestuursleden blijven in dienst, zijnde Luc Sannen, secretaris; Jef Vanhoof, public rela-
tions en maandblad;  Alex Van Decraen, penningmeester en webmaster;  Bram Hannes polyva-
lent lid db. 
 
Stephan Sannen verlaat het dagelijks bestuur. Stephan was ook vele jaren verantwoordelijk 
voor de papierslagen die vanaf 2020 eindigen. 
 
Daarnaast blijven ook de 12 overige bestuursleden zich inzetten voor de volgende jaren. Zij bezorgen 
u het ledenblad en het maandblad raak: Wim Caeyers, Theo Drooghmans, Luc Lommelen, Dirk Man-
naerts, Pieter Moons, Jan Puls, Stephan Sannen, Ronny Van Decraen, Miguel Verstrael, Guido Vreys, 
Herman Vreys en Chris Xhenseval. 
 
Uw bestuurslid komt in de loop van november langs voor de contante inning van het lidgeld welk nog 
steeds € 30 bedraagt. 
 
Heb je frisse vernieuwende ideeën? Wij zoeken zeker nog leden die zich willen engageren om een ac-
tiviteit te helpen organiseren of gewoon om een handje toe te steken. Spreek gerust iemand van het 
bestuur aan. 
 
Wij hopen u te verwelkomen op onze talrijke activiteiten. 
 

Voorbije activiteiten: 

Papierslag: za 14 sept. 

Onze voorlaatste papierslag is vlot verlopen. Er waren minder helpers dan verwacht, maar alles ge-

raakte tijdig in de containers.  

Onze laatste papierslag zal doorgaan in december. Alle leden die in het verleden geholpen hebben 

zullen tijdig een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een ‘dankmoment’ met hapje en drankje! 

Pop-up 15 sept. 
 

Op deze prachtig zonnige 
dag werd er achter de pa-
rochiezaal genoten van 
een drankje en een hapje 
terwijl men aan het kubben 
of corneholen was. Be-
dankt aan allen die er wa-
ren en geholpen hebben. 

 
De klein mannen heb-

ben zich geamuseerd ! 


