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Papierslag zaterdag 7 juni + etentje helpers
De leden en bestuursleden die in 2013 minstens 2x kwamen helpen bij de ophaling van oud papier
nodigden we uit voor een etentje (7 juni, 18u) in de Panera in Dessel. Heb je zin om er volgend jaar
ook bij te zijn? Kom dan alvast op zaterdagmorgen 7 juni een handje toesteken! Verwittig indien mogelijk vooraf Toon De Ceuster, Achterbos 190 (toon.deceuster@telenet.be) . Alvast dank voor je medewerking tussen 9u en 12u!

Zomer BBQ Kwb - zaterdag 21 juni
We sluiten het werkjaar weer af met een heuse ZOMER-BBQ op zaterdag 21 juni aan de parochiezaal
vanaf 17u30. Het einde is voorzien om 24u.
De BBQ kost 8 euro per persoon vanaf 12 jaar, kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 4 euro en kinderen
jonger dan 6 jaar mogen gratis deelnemen. Lekkere satés, BBQ-worsten, BBQ-spek en ribbekes
staan op het menu. Maximaal 3 stukken vlees per persoon. Laat vooraf je keuze weten via mail of bij
Lisette thuis. Uiteraard is er ook een ruime keuze aan verse groentjes. Drank is verkrijgbaar aan democratische prijzen.
Inschrijven per mail bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be of Bruggeske 48.
Let op: je inschrijving is pas definitief na het storten van het bedrag met vermelding van het juiste
aantal kinderen (- en + 6 jaar) en volwassenen + keuzes van vlees op rekeningnummer :
IBAN BE38 9795 4059 7472 van Kwb Achterbos vóór dinsdag 17 juni.

Daguitstap Ieper – zaterdag 28 juni
We brengen met onze Kwb-afdeling een bezoek aan de Westhoek, meer bepaald aan Ieper, op zaterdag 28 juni. Een echte aanrader en een heel mooie afsluiter van ons goed gevuld werkjaar!
Kwb-leden betalen 35 euro. Hierin is ontvangst met kop koffie en kattenklauwkoek, bezoek aan het
museum ‘In Flanders Fields’, een lekker warm middagmaal en een gegidste stadswandeling doorheen Ieper en busreis inbegrepen.
Vertrek om 7u30 stipt (verzamelen om 7u20!)zodat we om 10u30 ter plaatse zijn. Terug in Achterbos
omstreeks 21u!
Inschrijven voor 7 juni door een mailtje te sturen naar info@kwbachterbos.be én 35 euro per persoon
storten op rekening BE38 9795 4059 7472 . Inschrijving is pas definitief na storting.

Voorbije activiteiten
Op bezoek in Olmense Zoo - zondag 18 mei
Een kleine delegatie Kwb'ers - weliswaar van alle leeftijden (leeftijdsverschil
van 75 jaar tussen de jongste en de minst jonge deelnemer!) beleefden een
mooie namiddag in de Olmense Zoo.
De circusshow was de moeite waard en het zonnetje was heel de namiddag van de partij. We hebben kunnen genieten van de prachtfauna - en
flora van de Olmense Zoo.

Planningsvergadering - zaterdag 24 mei
Om 18u begonnen we de planning van het volgende
werkjaar voor te bereiden in de parochiezaal. Er werd
een hartige hap voorzien voor iedereen die meewerkte.
Het resultaat van deze voorbereiding zal tijdens de bestuursvergadering van 2 juni en 7 juli verder op punt worden gezet.

Hopelijk kan ieder van u zich ook volgend werkjaar weer amuseren met onze activiteiten!

De grote Joki Doki Show – Woensdag 28 mei 14u

Clown Joki Doki zorgde voor een knotsgekke show in
de parochiezaal. 61 kindjes genoten van zijn optreden.
Joki Doki mocht ook rekenen op flink wat helpers: heel
wat kindjes werden door hem mee op het podium gevraagd om mee te spelen in een act.
En in Achterbos hebben we heel brave en flinke kindjes, want ze hebben alle opdrachten tot een goed einde
gebracht.

Na het koekjesbakken, de legospelnamiddag en circusnamiddag was dit onze vierde & laatste
kinderactiviteit van dit werkjaar. Alle kindjes kregen daarom nog een zakje chips. We hopen
uiteraard volgend jaar minstens evenveel succes te hebben met onze kinderactiviteiten.

Jongeventure-Weekend - Vrijdag 30 mei - Zondag 1 juni
Aan de oevers van de Ourthe beleefden 7 dappere avonturiers een plezant adventure-weekend.

Vrijdagavond werd het weekend ingezet met een flinke avondwandeling langs de Ourthe.
Zaterdagvoormiddag kwam er dan het echte werk aan te pas: via ferrata, het zigzag-klimparcours,
indianenbrug, rappel, vrije val, … in een oude steengroeve.

Iedereen heeft dit tot een goed einde
gebracht – de ene al wel vlotter dan
de andere :)

In de namiddag werd er gekajakt op de Ourthe – van Bomal tot Hamoir.

‘s Avonds zorgde een lekkere BBQ voor een prima
afsluiting van een geslaagd weekend waar het zonnetje ook steeds paraat was.

Bedankt Kris voor de prima organisatie van deze nieuwe activiteit !

Nog een datum om te onthouden:
Kwb - Vissersprijskamp: zondag 14 september

