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KWB Achterbos wenst alle leden en hun gezinnen
een prettige en zonnige vakantie!!!!
Kano- en kajakvaart op de Kleine Nete - zaterdag 10 juli
Vertrek aan de parochiezaal met de fiets om 12u30
Door het hart van de Antwerpse Kempen kronkelt één van de zuiverste waterwegen in heel
Vlaanderen, de Kleine Nete. Aan deze Nete geen kolkende stroomversnellingen, maar een
ontspannen voortkabbelende en fascinerende tocht met kano of kajak die wij, de KWB van
Achterbos, gaan afvaren op zaterdag 10 juli 2010. We vertrekken met de fiets aan de parochiezaal
om 12u30.
Diegene die graag met de auto gaan, kunnen rechtstreeks naar de vertrekplaats komen aan de
watermolen in Retie (’t Meulezicht, Watermolen 10 – 2470 Retie) tegen 13u15. Daar gaan we te
water om 13u30. De fietsen worden naar de aankomstplaats gebracht: “de Ark van Noë” Langenberg
2b – 2460 Lichtaart. Diegene met de auto moeten een extra chauffeur hebben om naar de
aankomstplaats te rijden. De kanotocht is 10km lang wat
ongeveer 2u roeien is.
Daarna trakteert de Kwb om onze dorst te lessen.
Rond 17u keren we met de fiets terug naar Achterbos.
Zo spoedig mogelijk inschrijven aub!
Einde inschrijvingen 5 juli.
Alex Van Decraen, Dominic Saviostraat 31
alex.van.decraen@telenet.be GSM: 0497 10 20 86

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Rechtstreeks naar Retie met auto

Ja /nee

Kano- kajaktocht

Prijs

1 enkele Kajak

€ 13,00

1 dubbele Kajak

€ 17,00

1 kano (3 personen)

€ 20,00

1 zwemvest (verplicht indien men niet kan zwemmen)

€ 1,00

1 emmer

€ 0,50

Vervoer van eigen fietsen naar aankomstplaats

€ 1,50

Aantal

Totaal

Jaarprogramma 2010 - 2011
Het bestuur van KWB Achterbos heeft niet stil gezeten de afgelopen maanden. Het jaarprogramma
voor volgend werkjaar is al grotendeels uitgestippeld. Er kan links en rechts nog wel eens iets
bijkomen, maar de volgende activiteiten liggen al vast.
Door er zo vroeg bij te zijn hopen wij natuurlijk dat jullie onmiddellijk jullie agenda nemen en de
activiteiten reeds noteren. Mensen die willen helpen bij een activiteit, nieuwe ideeën hebben, …,
mogen gerust een seintje laten bij guido.frederickx@skynet.be , (tel. 0473 77 16 13).
Tot op één van de activiteiten,
Het bestuur.

04/09/2010
12/09/2010
1-2-3/10/2010
1-2-3/10/2010
13/10/2010
16/10/2010
22/10/2010
27/10/2010
19/11/2010
04/12/2010
11/12/2010
18/12/2010
06/01/2011
14/01/2011
28/01/2011
04/02/2011
18/02/2011
19/02/2011
06/03/2011
25/03/2011
01/05/2011
18/06/2011

zaterdag
zondag
vr - za - zo
vr - za - zo
woensdag
zaterdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zondag
vrijdag
zondag
zaterdag

papierslag
wandeldag
jongerenweekend
wandelweekend
rijles vrije begeleiding
kaartavond
hypnoseshow
rijles vrije begeleiding
casinoavond
kaartavond
papierslag
kwis
infoavond over erfenis
kookles
bierproefavond
kookles
kookles
kaartavond
snoeiles
kwb - kaffee
familieuitstap dierentuin Planckendael
bestuursuitstap

Nog in te plannen:
Infoavond: mijn kind is wat het eet
Zwemactiviteit
Actief met je tieners (hoogteparcours…)
Papierslag begin maart 2011
Papierslag begin juni 2011

Papierslag: zaterdag 4 september – 9u
Op zaterdag 4 september komen we je oud papier nog eens ophalen.
Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom vlug even helpen aan het gidsenlokaal.
Iedere helper is verzekerd én wordt getrakteerd op een frisdrank of koffie én een koffiekoek!
De helpers met vervoer (aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding.
Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel mailadres doorgeven aan:
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of via e-mail: dirkmannaerts@gmail.com
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis. Daar streven we naar.
De start wordt gegeven om 9 uur.
Tot dan!

