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Wandeling domein De Maat - zondag 13 mei
Zondag 13 mei wordt het domein De Maat opengesteld voor het grote publiek met een heuse
‘Maathappening’ naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Jeugdkamp De Maat. Drie van onze
bestuursleden (Wim, Toon en Guy Vreys) werken al heel wat jaren mee aan de werking van Jeugdkamp De Maat. Guy doet dit al sinds het prille begin. Vanaf 13u staan er diverse activiteiten op het
programma (zoals schaapdrijven, hondenshow, optreden harmonie Rauw, oude landbouwvoertuigen,
kinderanimatie, geleide wandelingen,…)
Wij spreken af om 14u aan de ingang van het domein waar we een mooie geleide wandeling zullen maken, met heel wat uitleg over de cultuurhistorische en natuurwaarde van het ganse domein.
Nadien kan degene die wil nog verder genieten van het mooi gevulde programma of van een terrasje.

Vissen met Kwb - zaterdag 2 juni - 10u– 17u
Zaterdag 2 juni gaan we vissen op de vijver aan de Toemaathoek (zandpad indraaien direct na huisnr.
86, de nodige wegwijzers zullen voorzien worden). We beginnen om 10u en stoppen om 17u.
’s Middags is er een lunchpauze voorzien van 12u tot 13u15. Kwb - leden kunnen dan een GRATIS
hotdog eten. Je mag natuurlijk ook je eigen lunch meenemen.
We vissen met een vaste stok. Witte maden, maïs en wormen mogen als aas gebruikt worden (alle andere aas (bv.
brood edm) is NIET toegelaten). Tijdens het vissen kan er
bier en frisdrank genuttigd worden aan de zeer democratische prijs van 1,20 euro.
Om 17u45 is de prijsuitreiking. De drie personen die het
meeste vis gevangen hebben ontvangen een prijs.
Leden betalen € 3. Niet-leden € 5.
Je dient je in te schrijven VÒÒR 20 mei bij:
Bob Verkoyen (verkoyen.bob@skynet.be)

Lentecampagne Wereldsolidariteit - ‘Kom op voor
gezondheid wereldwijd’
Kinderen in België hebben alle geluk. Ze krijgen vaccinaties en
medische onderzoeken. Ze worden regelmatig gewogen en gemeten. Door vrijwilligers van Kind en Preventie bv. Zo hebben
kinderen in België alle kansen om gezond op te groeien.
In het Zuiden is dit niet het geval: elke dag sterven hier 30.000 kinderen aan
ziektes die te voorkomen zijn. Toch zijn er lokale gezondheidswerkers die elke dag baby’s redden. Zo verleent de organisatie GK in Bangladesh basisgezondheidszorg aan meer dan 2 miljoen mensen. Waar zij actief zijn sterven
60 % minder baby’s en moeders in het kraambed.
Toon jouw hart voor kinderen wereldwijd.

Vraag gratis het boekje ‘De grote reis van kleine schildpad’ aan, dat het verhaal vertelt over de reis
van zieke Yomi en zijn mama naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis www.wereldsolidariteit.be/
kinderen
Wil je meer weten over de campagne van WS of de campagne steunen door het ondertekenen van de petitie of door een storting te doen? Breng een bezoekje aan de website:
http://www.wereldsolidariteit.be/campagnes/kom-op-voor-gezondheid-wereldwijd
Kwb-er Jef Van Hecken, wonend in Mol - Donk verblijft voor een periode van 4 jaar in Bangladesh, in dienst van WS. Af en toe komt Jef terug naar België. We willen van zo’n moment gebruik
maken om hem een keer uit te nodigen om zijn verhaal te brengen voor onze Kwb. Je kan ondertussen zijn ervaringen volgen via zijn blog. Link is te vinden op de site van WS.

Jaarlijkse gezinsuitstap ‘Efteling’ - zondag 17 juni
Zondag 17 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse gezinsuitstap van Kwb - Achterbos. Dit jaar steken we
de grens over en brengen we een bezoekje aan de
Efteling. Dit pretpark is uiteraard alom gekend, je kan
er naar hartenlust spelen in het Ruigrijk, het Reizenrijk, het Anderrijk en het Marerijk. De sprookjesachtige
taferelen zullen je zeker betoveren!
Kwb - leden betalen slechts € 22 per persoon, niet
Kwb’ers kunnen zich ook inschrijven en betalen € 28
per persoon. Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis
toegang. Iedereen zorgt zelf voor het vervoer naar de
Efteling. Een parkeerticket voor de auto kost € 10.
Inschrijven kan tot 8 juni bij Wim Caeyers, per mail wim_caeyers@yahoo.com, of telefonisch
0473/86 21 43, liefst zo snel mogelijk inschrijven.
We spreken om 10u stipt af aan de inkom van de Efteling. Nog meer uitgebreide info komt in het
maandblaadje van juni.

Voorbije activiteiten
Kwb SPELVOORMIDDAG - paasmaandag 9 april

De Paasklokken zijn dit jaar de jongere Kwb'ertjes
niet vergeten. 22 kinderen zochten op Paasmaandag
ijverig naar de verstopte eieren & caprisonnekes in de
parochiezaal van Achterbos. De klokken hadden flink
hun best gedaan, zo hadden ze eitjes verstopt in de
jenga-blokken en in het mega-4-op-een-rij-spel. De
jonge speurdertjes vonden echter in een mum van tijd
de verstopte eieren.
Vooral de blokken van de reuzespelen en het knutselhoekje spraken de kinderen enorm aan, ook de stoelendans was een schot in de roos met als winnaar ...
Sander Vennekens.
Proficiat Sander.
Ook dank aan de helpers die op post waren. De Paasmaandagspelvoormiddag was zeker voor herhaling vatbaar, schrijf paasmaandag 2013 al maar in jullie agenda!

Avondwandeling langs donkere wegen - vrijdag 20 april
Met 8 kwamen we samen aan de parochiezaal.
Prima wandelweer en goed gezelschap: meer
moest dat niet zijn om er een leuke avond van te
maken. Theo had heel wat rustige wegen uitgezocht om te verkennen. Plaatsen ook waar sommigen ook nog nooit geweest waren: op wandelafstand van
onze kerktoren!
Een korte pauze
in Lea’s Neerhof,

een bezoek aan de uilen
van Leo Caeyers, een
bezoek aan het oude
kerkhof in Mol - centrum
(de moeite om eens te
gaan wandelen!) en afsluitend nakaarten bij ‘Anna’.

Het oude kerkhof...
In het centrum van Mol is het oude kerkhof (foto) omgevormd tot een
mooi park. De oude begraafplaats ligt tussen de Collegestraat en de
Asstraat. Het park is zo’n 100 are groot en een open, groene, publieke ruimte. Er is bij de heraanleg rekening gehouden met het verleden.
Een 80-tal graven zijn behouden gebleven op vraag van de nabestaanden. Zestig andere graven bleven omwille van de cultuurhistorische waarde. De namen van de overledenen van wie het graf verdween staan op een herdenkingsmuur.

Bestuursuitstap - zaterdag 28 april
Elk jaar maakt het bestuur van Kwb een uitstap. Dit jaar was Turnhout onze bestemming: Turnhout,
cultuurstad 2012 van Vlaanderen! Meer info: www.turnhout2012.be
Alex Van Decraen had alles weer tot in detail voorbereid. Met de lijnbus ging het van Achterbos naar
Turnhout. Het weer was matig, maar het gezelschap maakte veel goed.

Nog enkele data:
Zaterdag 9 juni: planning volgend werkjaar
Zondag 17 juni: uitstap naar Efteling
Zaterdag 23 juni: papierslag in de voormiddag en ‘s avonds BBQ aan het gidsenlokaal ter afsluiting
van het werkjaar. We starten omstreeks 17u30. Meer info en inschrijvingsstrook op folder juni.

