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Bestuursuitstap Diest 2011 
 

Op de middag, juist tijdens een pittige regenbui, vertrekken we in Achterbos met de bus naar Diest. 
Daar aangekomen aan ‘De Halve Maan’, staat onze gids ons al op te wachten. Den Harrie, voor som-
migen een bekend iemand, als gids van de ski reizen van Jeka of als oud leraar, zal ons zaterdagna-
middag rondleiden in Diest. Volgende bezienswaardigheden worden onder de loep genomen: de Lin-
demolen, het Begijnhof, Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Ezeldijkmolen, de Schaffepoort en de stadswal-
len, het voormalige refuge huis Averbode, het Spijker, het Stadshuis, de Allerheiligenkapel, het ge-
boortehuis van St-Jan Berchmans, de Lakenhallen en dan af en toe ook nog een plaatselijke horeca. 
Harrie, alvast bedankt voor de mooie rondleiding en het goede gidswerk. De terugreis naar Achterbos 
zal voor velen nog lang in het geheugen blijven. Enfin, het was de moeite waard, dus toekomstige be-
stuursleden, waar wachten jullie op? U kan hieronder enkele foto’s bewonderen, de rest kan u zien op 
onze website: www.kwbachterbos.be . 
 

Guido 

 



Beste Kwb leden, 
 
4 jaar geleden zocht Kwb Achterbos een nieuwe voorzitter. Dat was niet gemakkelijk want vele be-
stuursleden hadden die functie al eens gedaan. Na enkele voorbereidende vergaderingen (die 
geen jaar hebben geduurd zoals bij onze huidige regeringsleiders!) heb ik uiteindelijk dan toch de 
knoop doorgehakt om voor enkele jaren die functie op mij te nemen. Het leek me wel een hele uit-
daging: een gezin met drie kinderen, werken, wat sporten en daar de Kwb nog bij. Uiteindelijk, 4 
jaar later, is het allemaal wel meegevallen.  
Nu ga ik de fakkel doorgeven aan een nieuwe ploeg. Hoe Kwb Achterbos er gaat uitzien volgend 
werkjaar, lezen jullie in een ander artikel op deze folder.  
Ik wil alvast de hele bestuursploeg en alle Kwb leden bedanken voor de steun van de afgelopen 
jaren. Ook een bedankje aan mijn gezin, want zonder hun steun was het zeker niet mogelijk om 
dat allemaal te doen.  
Ik wil nog wel een warme oproep doen naar onze jonge Kwb leden om een stap te zetten naar de 
bestuursploeg. Zonder jullie zal Kwb Achterbos binnen enkele jaren niet meer kunnen bestaan. Er 
is nood aan jonge bestuursleden. En er zijn ook mogelijkheden: we hebben nog 170 (actieve en 
minder actieve) leden, een goeie bestuursploeg en we zijn een financieel gezonde vereniging!  
 

Spreek eens af met drie, vier of meer vrienden, en kom eens kijken naar onze bestuursvergade-
ring. Wij zorgen ervoor dat je zeker geen dorst zal hebben. 
 

Bedankt allemaal, 
Guido. 

Vernieuwd dagelijks bestuur 

Omwille van het einde van het voorzitterschap van Guido was er binnen het bestuur van Kwb Ach-
terbos de vraag hoe we het in de toekomst allemaal zullen organiseren. Iedereen was het er over 
eens dat Guido dat de voorbije vier jaar schitterend gedaan heeft. Maar niemand zag het zitten om 
op dezelfde manier als Guido deze taak over te nemen. Daarom is de voorbije maanden gezocht 
naar een werkbaar alternatief. En dit hebben we ook gevonden. Blijven in het dagelijks bestuur ac-
tief: Luc Sannen (secretaris), Alex Vandecraen (zal in de toekomst oa de website beheren) en 
Toon De Ceuster (schatbewaarder). Komen nieuw in het dagelijks bestuur: Wim Caeyers (oa con-
tacten naar het Kwb - verbond) en Jef Vanhoof (oa ledenfolder). Bij elke activiteit die Kwb Achter-
bos organiseert zal één van de leden van het dagelijks bestuur ook aanspreekpunt zijn, samen 
met de bestuursleden of leden die de activiteit organiseren.  

 

 Planningsactiviteit - zaterdag 11 juni 

Op zaterdag 11 juni planden we in grote lijnen onze activiteiten voor het nieuwe werkjaar.  

Er werd rekening gehouden met de evaluatiepunten van het voorbije jaar: Wat was er goed? Aan-
dachtspunten? Hoeveel geld hebben we vorig jaar gespendeerd aan welke activiteiten?  
Vanaf september zal je meer details vernemen over onze jaarplanning 2011 - 2012! 
 
 
2 Data die je zeker niet mag vergeten: 
De volgende papierslagen zullen doorgaan op zaterdagen 3 september en 10 december 2011. 

Jongerenweekend 2011 zal uitzonderlijk niet doorgaan wegens te weinig in-
schrijvingen! Volgend jaar is er een nieuwe kans... 
 

Kwb wenst u allen een prettig en deugddoend verlof 
toe! Met veel zon, vriendschap, leute en plezier... 


