
Een aantal trouwe bloedgevers van kwb op de achtergrond met de nieuwe donoren Chris en Liesbet.  

Op de voorgrond enkele bloedgevers in actie… 

De volgende inzamelingen in Achterbos zijn op volgende maandagen: 

14 mei - 20 augustus - 26 november 2018 

Telkens van 17u tot 20u30! 

Je ontvangt voor elke gift een geschenkbon en na het bloedgeven kan je 

rustig bekomen bij een stukje taart met koffie.  

 

 

 

Andere dranken worden 

geserveerd door: 

 

Meer info i.v.m. bloedinzameling: 

www.rodekruis.be 

 

 

Bowling - za 3 maart - Zaal Eden 

Na de brunch waren er reeds 13 deelnemers ingeschreven voor de bowling. Er werd gespeeld op twee 

banen. Volgende maand staat er een foto in deze folder! 

Kwb Achterbos 

Maart 2018 

http://www.kwbachterbos.be 

info@kwbachterbos.be 

BE38 9795 4059 7472 

KWB Kaffee - vrij 23 maart - PZ - 19u30 - 00u00 

Een gezellige avond voor alle kwb-leden en hun partners.  

Met optreden van Trio con Brio uit Meerhout. Een voorsmaakje 

van „Oh baby mine‟ kan je beluisteren en bekijken via  

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=61Ddq7pD2PM . 

Voor iedereen zal mosselen - friet geserveerd worden, tenzij je vooraf een koude schotel bestelt!  

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden: aperitief, mosselen, optreden, samen een pint drin-

ken! En dat voor de prijs van € 17! In deze prijs is het optreden van Trio con Brio inbegrepen.   

Stort voor 17 maart op rekening van kwb BE38 9795 4059 7472 en laat via mail aan: 

alex.van.decraen@telenet.be weten of je mosselen of koude schotel zal eten! 

De deuren gaan open vanaf 19u30. Als aperitief voorzien we cava of een gewoon pintje! De laatste 

pint wordt getapt om 23u45 en de deuren sluiten om 00u00. 

Papierslag - za 24 maart - vanaf 9u 

Onze eerste papierslag van het jaar zal op zaterdag 24 maart doorgaan. Vanaf 9u mag je papier en 

karton aan de straatkant klaar zetten.  

Helpers zijn altijd welkom! Hou deze zaterdagvoormiddag alvast vrij als je wenst te helpen! Geef een 

seintje aan Stephan Sannen, Achterbos 198 of  via sannenvanhoof@gmail.com of aan één van de 

bestuursleden van kwb. Of kom gewoon zaterdag 24 maart iets voor 9u naar Zelm, terreinen gidsen-

lokaal ! 

Bij regenweer: gelieve het papier niet te vroeg buiten te zetten! Denk aan de helpers aub. 

Kwb mag geen gele containers leegmaken! Verpak je papier en karton dus in kartonnen dozen!

Gebruik geen te grote dozen (is ook handiger voor jou!) en sluit de dozen zodat het papier niet 

gaat vliegen. Zo blijft de straat ook proper:) 

Parijs - Roubaix op groot scherm - zo 8 april 

Na het succes van de Ronde van Vlaanderen vorig jaar geven we dit jaar Parijs-Roubaix op groot 

scherm. De Ronde wordt namelijk gereden op 1 april, Paaszondag ! Net als vorig jaar zal de namid-

dag ingekleed worden met lekkere hapjes en de nodige drank.  

Inschrijven voor 26 maart bij:   

chris.xhenseval@telenet.be  of via tel: 0496 02 48 13 

Inschrijven kost € 5 voor kwb-leden, € 7 voor niet-leden. 

Aangepaste hapjes en drank wordt voorzien! 

Iedereen op post! 

 

mailto:sannenvanhoof@gmail.com


Brunch voor helpers papierslag 

27 personen namen deel aan deze brunch die 
uiteindelijk doorging in de Sporthal te Mol. Een 
geslaagde onderneming: helpers mochten gratis 
deelnemen, de partners betaalden zelf!  

 

Met dank aan Yvo Geerts voor de foto’s. 

Ter informatie wat cijfergegevens i.v.m. de 
papierslagen: 

 in totaal haalden we in 2017 nog 65.880 kg 
oud papier en karton op! 

 In december haalden we 11.880 kg op: dit 
was de eerste ophaling na de invoering van de 
gele containers! 

 Ter vergelijking: in december 2015 haalden 
we 20.940 kg op! 

Toch blijven we ook in 2018 en 2019 nog zeker oud papier ophalen! Dank 
voor uw medewerking en zeker dank aan alle helpers! 
 

4 personen werden bloedgever dankzij kwb Achterbos 
 

Vijf personen reageerden positief op onze oproep om bloed 
te komen geven. Eén persoon mocht uiteindelijk geen bloed 
geven omdat hij bloedverdunners neemt. 

Chris Xhenseval en zijn echtgenote Liesbet Vanhoof gaven 
de avond zelf een eerste keer bloed. Tina Hendrickx en Joris 
Vanhoof konden niet op maandagavond maar gingen dins-
dagavond bloed geven! 

 

Ook de volgende inzamelingen zullen we 

een oproep doen in onze ledenfolder. 

Nieuwe donoren kunnen dus nog altijd aan-

sluiten! 

 

Vissersprijskamp kwb - zo 8 juli - 9u30 - 17u30 

De kwb vissersprijskamp is wegens omstandigheden 
verplaatst van 24 juni naar 8 juli.  
Het concept en de plaats blijft hetzelfde als de vorige 
editie. Dit betekent dus een koppelwedstrijd op de vij-
ver “Het Sprotje” in de Smissestraat te Meerhout (over 
de Neet, een groene poort). 

 

 

 

Nuttige info: 
* Korrel is beschikbaar ter plaatse voor € 1 
* Deeg, brood en patat zijn niet toegelaten 
* Karper moet in een apart leefnet, dus breng er ze-
ker 2 mee. In een leefnet mag maximum 25 kg zitten. 

Er kunnen maximum 17 koppels deelnemen, dus 
best zo snel mogelijk inschrijven. Leden van kwb-
Achterbos hebben voorrang. Inschrijven voor 1 juli 2018 bij Frederick Vaes, f.vaes81@gmail.com of 
0473/92.70.84. 
Deelname kost € 5 voor leden kwb-Achterbos en € 7 niet-leden. In deze prijs is er ‟s middags frit 
stoofvlees/videe/curryworst inbegrepen. Gelieve dit te melden bij je inschrijving. 

De wedstrijd start om 10u, gelieve omstreeks 9u30 aanwezig te zijn. Pauze nemen we van 12u tot 
13u om onze frietjes te consumeren. Nadien vissen we verder tot 17u. Daarna volgt er nog een prijs-
uitreiking. 

Wandelweekend 5-6-7 oktober 2018 in Epen (Nl.) 
 

Voor ons volgend wandelweekend zijn 38 personen ingeschreven. We kunnen dus met een grote 
groep gaan genieten van de mooie omgeving van Epen in Nederland. Tijdens de zomermaanden ont-
vangt elk deelnemend koppel het programma dat de kwb zal aanbieden. 
We hopen dat het eerste weekend van oktober een weekend wordt met veel zon. 
Wie nog wil aansluiten bij de groep kan dat enkel zolang er plaats beschikbaar is in het hotel. 
Voor informatie kan je terecht bij Guy Vreys via telefoonnummer 014 31 17 06 of via e-mail : 
( vreysguido@hotmail.com ). 
 

Voorbije activiteiten 

Leveren potgrond & gazonmeststof 

Iedere besteller kon zijn materiaal in de Peperstraat gaan ophalen. De niet afgehaalde zakken werden 

aan huis geleverd. 1,6 ton materiaal is geleverd in Achterbos. De samenaankoop was een succes 

dus. 

Veilig op een veilige fiets - Vrij 16 febr. 

In samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseerde kwb deze avond. Acht 
personen kwamen deelnemen. Ze kregen een ganse avond deskundige uitleg van fluohesje over re-
flectoren tot de veiligste fietshelm. Ook de nieuwe verkeersborden voor fietsers kwamen aan bod.  

Weet je dat je als fietser in groep best één meter afstand houd van uw voorligger? 

En ken je het verschil tussen een gemachtigd opzichter en een begeleider? Wel een gemachtigd op-
zichter mag het verkeer tegenhouden en een begeleider moet wachten tot de rijbaan vrij is voor hij de 
groep veilig kan laten oversteken… ! 
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