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Zaterdag 11 juni - 9u - papierslag ! Helpers welkom! 

Planningsactiviteit - zaterdag 11 juni - 18u 

Op zaterdag 11 juni  plannen we onze activiteiten voor het nieuwe werkjaar.  
Eerst zullen we kort het afgelopen werkjaar evalueren. Wat was er goed? Aandachtspunten? Hoeveel 
geld hebben we vorig jaar gespendeerd aan welke activiteiten?  
Daarna leggen we de activiteiten voor volgend jaar vast. Welke activiteiten moeten zeker georgani-
seerd worden? Wie wil hieraan meehelpen? Welke middelen kunnen we hiervoor vrijmaken?  
 

Een warme oproep aan iedereen die zich voor Kwb in Achterbos wil inzetten. Bestuursleden, 
uiteraard, maar ook gewone leden zijn welkom. Tussendoor wordt voor een hapje gezorgd. 
Wanneer? Zaterdag 11 juni om 18.00-21.00  
Waar? In ‘t Kaffeeke ! 

Bestuursuitstap - zaterdag 18 juni 
Naar jaarlijkse gewoonte krijgen de bestuursleden de kans om deel te nemen aan een uitstap. 

Partners zijn welkom. Dit jaar gaat het richting Diest, waar zal gestart worden met een rondleiding on-
der leiding van een gids. 

Volleybaltornooi Kwb Witgoor - zaterdag 18 juni 
Enkele van onze leden zullen deelnemen aan dit tornooi, dat doorgaat van 12u30 tot 20u in de ge-
meentelijke basisschool te Witgoor. Zin om te supporteren? Onze leden zullen het op prijs stellen! 

Jongerenweekend 2011 - Bosberg te Houthalen 
 
Dit jaar trekken we van 7 tot 9 oktober op jongerenweekend naar de Bosberg in Houthalen. De ac-
commodatie bevindt zich op een schitterende locatie te midden van bossen en andere mooie natuur.  
 
De prijzen voor het weekend zijn als volgt : 
+ 12 j : 104 euro;     7-11 j : 86 euro;    3-6 j : 62 euro;     -3 j : 18 euro 
 
Deze prijs betreft 2 dagen (nachten) volpension met 3 maaltijden, lakens inbegrepen. In functie van 
het aantal deelnemers kunnen nog extra kortingen verkregen worden die later verrekend zullen wor-
den eens het aantal deelnemers aan het jongerenweekend definitief gekend is. 
 
Inschrijven voor het jongerenweekend kan bij Toon De Ceuster (toon.deceuster@telenet.be) tot 30 
juni 2011 via mail. 
 
Gelieve de gezinsleden die meegaan op weekend met geboortedatum te vermelden in deze mail. 
Gelieve ook aan te geven of je al dan niet lid bent van de gezinsbond. 



Per gezin vragen we een voorschot van 100 euro te storten (50 euro voor alleenstaanden) op vol-
gend rekeningnummer : IBAN  BE38 9795 4059 7472. 
 
Begin september wordt jullie meer informatie bezorgd m.b.t. dit weekend.  

 

Kwb gezinsuitstap - zondag 15 mei  
Op 15 mei stond de familiedag van de Kwb op het programma. Ons bezoekje aan Plankendael 
bleek de moeite meer dan waard. 
Na een trein– en boottocht arriveerden we rond een uur of 11 in het dierenpark. Onze eerste halte 
- de kinderboerderij - was direct een voltreffer en slechts een voorsmaakje van wat de vijf continen-
ten ons te bieden hadden. ‘s Middags aten we onze boterhammetjes op te midden van de ooie-
vaars, tot schrik van een aantal mama’s en papa’s… . 
Gelukkig zat het weer ook mee, hoewel er heel wat regenbuien voorspeld waren. Iedereen was 
onder de indruk van het dierenpark, zeer mooie dierenverblijven in een mooie groene omgeving. 
Jammer genoeg was het nieuwe verblijf van Kaai-Mook nog niet klaar, zodat we geen olifanten 
gezien hebben. Leeuwen, giraffen, hyena’s, koala’s en apen zijn maar enkele van de vele dieren 
die we wel gezien hebben. 
Om half vier namen we dan al weer de boot terug naar Mechelen. 
Op de treinreis huiswaarts kregen alle kindjes dan nog een verrassing, het einde van een leuke 
familie-uitstap. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


