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Zoektocht in het donker - vrijdag 18 oktober 
 

Langs een uitgestippelde route (ca. 3 km, goed toegankelijk voor buggies) dien je op zoek te gaan naar foto’s en 
vragen. Deze foto’s komen uit verschillende jeugdseries. Aan jou om uit te zoeken welke jeugdseries we zoe-
ken. Voor de iets oudere kinderen zijn er tal van vragen over Mega Mindy en Spring. Iedereen is natuurlijk vrij 
om alle vragen op te lossen. Na de wandeling worden alle kinderen getrakteerd op een gratis pannenkoek. 
Vertrek:  tussen 19.30 en 20.30 aan ‘t Kafeeke (parochiezaal) 
Niet vergeten: pillamp en fluohesje 
Deelnameprijs: gratis 
 

Avondwandeling - vrijdag 18 oktober 
 

Om 19.00 vertrekken we in groep voor een wandeling van ca. 10 km. Onderweg wordt er halt gehouden om de 
innerlijke mens te versterken. Eindigen doen we in het Kafeeke. 
Niet vergeten: fluohesje 
Deelnameprijs: gratis 
 

Opfrissing verkeersreglement - donderdag 24 okt. - 20u 
 

Velen onder ons hebben hun rijbewijs al vele jaren. Ondertussen is er in het verkeersreglement heel wat veran-
derd! Niet al deze wijzigingen zijn voor ons even duidelijk. Daarom wil Kwb Achterbos deze avond organiseren. 
 

Aan de hand van didactisch materiaal zal Marcel Mols ons de verkeersreglementen uitleggen. Velen onder jullie 
zullen zijn bord met auto’s nog wel kennen van de lessen die hij de voorbije jaren gegeven heeft aan hun kinde-
ren die een rijbewijs wilden behalen. 
Op het einde van de avond zal Marcel een klein examen afnemen. Gelieve pen en papier mee te brengen. 
Programma: 1 uurtje les  - Pauze - één uurtje examen met uitleg 
Iedereen welkom! Ook niet-kwb leden! Deelname gratis! 

Wie wordt junior koekjes & cakejeskok? - woe 30 oktober 
 

Kookactiviteit voor kinderen – PZ Achterbos – 14u-16u 
Een leuke activiteit van Kwb Achterbos voor kinderen van de kleuter- en lagere school. Lekkere koekjes en ca-
kejes bakken staan al zeker op het programma. En uiteraard ook het versieren hiervan.  Wie heeft de meeste 
creativiteit? Wie is een bakker in spé? Wie wordt de ’ junior koekjes&cakejes kok 2013’ van Kwb Achterbos? 
Afspraak om 16u in de keuken van PZ van Achterbos. 
Kostprijs: 2 euro voor (klein)kinderen van leden, kinderen van niet-leden betalen 4 euro. 
Max. 15 deelnemers, inschrijven verplicht (wim_caeyers@yahoo.com of 0473 86 21 43). 
 

Pensenkermis tvv “Kom Op Tegen Kanker” – zo 3 nov. 
Een organisatie van Kwb Mol centrum 
 

De traditionele pensenkermis gaat door, van 12u tot 18u, in de refter van Gibbo op de Galbergen. 
Op het menu, geserveerd met brood:  - Pensen met appelmoes, of 
             - Frikadellen met kriekjes 
Kostprijs:  Volwassenen: € 8 
         Kinderen -10 jaar: € 6 
 

Alle opbrengsten gaan integraal naar de actie “Kom op tegen Kanker” 
Inschrijven verplicht voor 27 oktober via de website www.kwbmolcentrum.be  



Breughelfeesten: 9-10 november 
 

Noteer deze data alvast in je agenda! Ieder gezin in Achterbos krijgt nog een programma in de brievenbus! 
 

Dropping - vrijdag 15 november  
 

€ 6 euro voor leden, € 9 voor niet-leden. Vervoer met de bus en hapje inbegrepen! 
 

Voorbije activiteiten 
Papierslag - zaterdag 7 september 
 

Er waren vele helpers waardoor we om 11u30 alle papier opgehaald hadden. Dank aan alle helpers. 
 

Bezoek waterzuiveringsstation - woensdag 25 september  
 

Via Kwb Achterbos waren 7 personen ingeschreven om aan dit begeleid bezoek deel te nemen. 

 

Wandelweekend te Nieuwpoort - 27 - 29 september 
 

Weer een geslaagd weekend! 
De 31e editie reeds van dit 
wandelweekend! Jan Puls en 
Guy Vreys hadden weer heel 
wat tijd gestoken in de voorbe-
reiding van de wandelingen.   
Op vrijdag 27 september 2013 
zijn we met 43 deelnemers 
naar Nieuwpoort-Bad vertrok-
ken. We hebben daar een 

weekend kunnen genieten 
van veel zon, lekker eten 
en prachtige wandelingen. 
We trokken door de pol-
ders, het Hannecartbos en 
de duinen. We wandelden 
langs de Yzermonding met 
zijn mooie vergezichten en 
kwamen voorbij de jacht-
haven Novus Portus.  

Velen brachten ook een bezoek aan de bloemenpracht in het cen-
trum van Nieuwpoort. 
 
Dank aan alle deelnemers voor de vele mooie wandelmomenten. 
 
In 2014 trekken we van 26 tot 28 september naar Waldbreitbach 
in Duitsland. Hierover krijg je meer informatie via een aparte brief. 
Meer foto’s op onze website! 
 

 
Ondertussen zijn ook de kookavonden vastgelegd: 21 november 2013 en 14 februari 2014. 
 


