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Kwb-lidgeld 2021 
 

De coronacrisis heeft ons doen inzien hoe belangrijk onze sociale contacten zijn en hoezeer we die nu  
missen. 
We danken alvast de leden die hun lidgeld (slechts 20€) voor 2021 reeds overschreven op de reke-
ning van kwb Achterbos: BE38 9795 4059 7472 met vermelding van hun naam + lidgeld 2021. 
Zij kregen, of krijgen één van de volgende dagen, hun lidkaart in de brievenbus. 
 

Diegenen die dit nog niet in orde brachten vragen we om dit zeker voor 10 december nog te 
doen om je lidmaatschap zonder onderbreking te laten doorlopen. 
 

Door de Covid-19 maatregelen mogen we spijtig genoeg geen lidgeld bij u thuis ontvangen zoals vori-
ge jaren. Daardoor zijn sommigen dit waarschijnlijk vergeten. Door het sociaal contact behielden we 
ook beter de vinger aan de pols en konden we luisteren naar de wensen van de leden. 
Mocht u toch om bepaalde redenen willen uitschrijven, vragen we om dit te melden aan je bestuurslid 
(wijkmeester) of aan onze secretaris Luc Sannen (luc.sannen@scarlet.be) 
 

Omdat er zoveel activiteiten geannuleerd moesten worden in 2020 heeft het bestuur van kwb Achter-
bos beslist om het lidmaatschap voor het jaar 2021 met 10 € te verminderen. Deze vermindering 
wordt volledig gedragen door onze kwb-kas. Je betaalt voor 2021 dus slechts 20 € lidgeld. 
 

Iedereen verlangt naar een spoedige terugkeer van het sociale leven en de recente berichten over 
werkende vaccins geven ons hoop op de toekomst. 
Als het zover is zullen we met vereende krachten er terug volop tegenaan gaan en een waaier aan 
diverse activiteiten aanbieden die ons allen veel deugd zullen doen.  
 

Wandelen zonder kwb ... 
 

Voorlopig kan er nog steeds alleen gewandeld worden 
in groepjes van maximaal vier personen. Daarom zal 
kwb geen groepswandelingen organiseren zolang de 
huidige maatregelen van kracht blijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar je kan natuurlijk altijd onderling afspreken om 
een gezonde herfst– of winterwandeling te gaan 
maken! 
 
 
 
 
 
Achterbos heeft voldoende bosrijke omgeving om 
ook hier mooie wandelingen te maken!  
 
 



Samenaankoop potgrond en gazonmest  
 

Kwb Achterbos sluit, wegens algemene tevredenheid bij de bestellers de vo-
rige werkjaren, opnieuw aan bij de samenaankoop van kwb Hulsen. 
 
Knip de bestelbon uit om te bestellen! 

NAAM + ADRES: ……………………………………………………. 

Potgrond Florentus: Op basis van meststof Calcium en/of magnesium NPK 
14-16-18. 

Bruikbaar voor alles. Ik bestel ………. zakken aan 4,5 euro/ zak van 50 liter. 

 

DCM organische Meststof Gazon Pur: 

 een stofvrije organische bemesting zonder geurhinder 

 indirecte werking tegen mos 

 géén vlekken op tegels en kleren 

 met magnesium voor een diepgroen gazon 

 hoog kaliumgehalte: verhoogt de weerstand van het gazon tegen 
droogte, vorst en betreding. 

Ik bestel ………. zakken aan 25 euro per zak van 25 Kg  

 

Totaal: Potgrond: ............ euro + Gazonmeststof: ............ euro 
= ............ euro 
 
Bestelbon binnenbrengen voor woensdag 16 december bij Herman Vreys,  Kruisberg 14. 

 

Bestellingen af te halen zaterdag 6 februari 2021, Peperstraat 57 - 2400 Mol tussen 9u30 en 11u. 
 

Betaling enkel per overschrijving op rekening van kwb BE38 9795 4059 7472 met vermelding naam 
en aantal zakken meststof en potgrond. Graag voor 16 december!  
 

Opm: Indien de bestelling niet kan  worden opgehaald op za 6 februari:  gelieve met Herman af te 
spreken i.v.m. een alternatief moment. 

 
 
 
Ook onze jaarlijkse verenigingenkwis kan dit jaar niet doorgaan. 
 

Dit wil zeggen dat onze ploeg een jaar langer de tijd heeft om een spetterende kwis op te stellen voor 
december 2021! 


