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De ledenbijdrage 2015
Kwb-Achterbos telt 135 betalende leden, 63 partners en
10 inwonende meerderjarige kinderen welke gratis lid
zijn. De bestuursploeg telt 18 leden. Zij vergaderen elke
eerste maandag van de maand in de parochiezaal. Het
dagelijks bestuur komt ook elke maand bijeen om de komende activiteiten grondig voor te bereiden. Voor 20132015 bestaat het DB uit Wim Caeyers, Jef Vanhoof, Luc
Sannen, Toon De Ceuster, Lisette Gastmans en Alex
Van Decraen. Alex is ook de webmaster.
Tijdens de maanden oktober/november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld. Voor
2015 blijft dit 25 euro. Leden met verminderde bijdrage betalen maar 15 euro. Partners en thuiswonende meerderjarige kinderen zijn gratis lid. In 2015 lanceert kwb een nieuw soort lidkaart. Voortaan
ontvangen onze leden jaarlijks een plastic kaart, waar bovendien mooie ledenvoordelen aan zijn verbonden.
10%korting
Met de nieuwe lidkaart krijgen kwb-leden 10% korting op
het volledige gamma van Primo en Lunchgarden. Het
volstaat hiervoor de barcode op de voorzijde van de kaart
te laten scannen aan de kassa.
De volledige verzekering tijdens kwb-activiteiten is gratis
voor alle leden, partners en kinderen. Wij hebben gekozen voor contante inning. Voor dit bedrag ben je een
gans jaar kwb-lid en krijg je 11 maal het ledenblad Raak
en de maandfolder van onze afdeling met een overzicht
van onze activiteiten.
De kwb-lidkaart (en het lidnummer) is de toegangssleutel voor talrijke ledenvoordelen. Bij Raak januari krijgen alle leden een bonnenboekje met een pak voordelen. Ook op de website www.kwb.be zullen
het hele jaar door aanbiedingen terug te vinden zijn.
Het bezoekje van je bestuurslid is ook de ideale gelegenheid om je ledengegevens te actualiseren:
adresveranderingen, telefoon of gsm-nummer, meerderjarige kinderen die misschien verhuisd zijn, ...
We zoeken ook nog sociale en gezellige mensen (m/v) die de bestuursploeg willen aanvullen
en versterken. Misschien heb je een voorstel voor een nieuwe activiteit? Kan je gewoon even
tijd vrijmaken om eens een handje toe te steken? Praat erover met je bestuurslid!

Kaartavond - vrijdag 10 oktober
Onze eerste avond zal doorgaan in de vernieuwde “bibliotheek” van onze parochiezaal. Keuze tot het
spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen. Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten,
indien je ze zelf meebrengt. Geen kosten om deel te nemen en drank aan democratische prijzen.
Start: om 20u, ingang langs ’t Kafeeke. Einde: 24u
Inschrijven bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89 .

Vrij 17 okt: Kwb Avondwandeling - vrijdag 17 oktober
Om 19u 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 een (nieuwe?) drankgelegenheid in Achterbos.
Niet vergeten:
fluohesje
Deelnameprijs:
gratis
Inschrijven hoeft niet!

Wie wordt Junior Pizzabakker?
Kookactiviteit voor kinderen - woensdag 29 oktober – PZ Achterbos – 14u-16u
Op woensdag 29 oktober organiseert Kwb Achterbos een leuke activiteit voor kinderen van de kleuter- en lagere school. Lekkere pizza’s bakken staat er deze keer op het programma. Wie heeft de
meeste creativiteit? Wie is een pizzabakker in spé? Wie wordt de ’ junior pizza kok 2014’ van Kwb
Achterbos?
Afspraak om 14u 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).

Breughelfeesten - 8 – 9 november
Noteer deze data alvast in je agenda! Ieder gezin in Achterbos krijgt nog een gedetailleerd programma in de
brievenbus!

Casino-avond - vrijdag 14 november - 20u
Hou je van een gezellig samenzijn en wil je
wel eens een gokje wagen?
Kom dan eens langs op onze casinoavond.
Leer roulette, poker, blackjack, craps, paardenrennen en andere spelletjes kennen zonder dat je al te veel geld kan verliezen.
Inkom is gratis voor leden.
Chips krijg je aangeboden door het huis en
je wordt begeleid door onze professionele
croupiers. En wie weet valt er toch nog iets
te winnen !! Bij het inleveren van je chips op
het einde van de avond wordt je totaal opgeteld en krijgt de winnaar onvergetelijke roem
(en misschien nog iets meer …).
Voor de gelegenheid wordt parochiezaal
“Ten Aerenkorf” omgetoverd tot een echt
CASINO.
Aanvang vanaf 20u. GALAKLEDIJ STERK AANGERADEN.
De mensen die vooraf inschrijven, krijgen 5 chips extra aangeboden bij de start. De mensen die niet
verkleed zijn krijgen 5 chips minder.
Inschrijven voor 8 november 2014 bij: Bram Hannes, Frisse Hoeken 17, email:
bram.hannes@pandora.be , Tel. : 0474 999496, voor leden is de inkom gratis, niet-leden betalen 2
euro

Voorbije activiteiten
Start volleybal
Met 14 spelers en speelsters is men aan het seizoen gestart. De speler die van het verst moet komen is een Afghaan (die ondertussen 4 jaar in België woont).
Heb je zin om mee te doen? Neem contact met Lisette Gastmans, lisettegastmans@telenet.be,
tel (014)71 55 89, voor meer informatie. Via kwb ben je alvast verzekerd bij deelname!

Papierslag - zaterdag 6 september
Met 22 helpers en voldoende vervoer is deze papierslag vlot verlopen. Om 12u30 waren de zes
containers weer afgeladen vol met oud papier.

Vissersprijskamp - zondag 14 september
19 deelnemers waren er opgedaagd voor deze leuke activiteit waarbij 147,35 kg vis werd gevangen.
Frederik Vaes was het derde jaar na elkaar de winnaar. Dit jaar met 28,5kg verse vis. Misschien moet
er eens een controle worden gedaan bij het gebruikte voeder?
Tweede in de uitslag was Emiel Droogmans met
23,55 kg, Liesbet Van Hoof was eerste vrouw en
derde in de uitslag met 21,75kg.

Dit werkjaar zullen nog volgende activiteiten worden georganiseerd:
Za 6 dec: papierslag
Vrij 19 dec: Bierproefavond
Za 27 dec: Kwb Kwis
Vrij 30 jan: Kookles
Vrij 6 feb: reservedatum kookles

Zo 8 feb: Natuurwandeling Rauw
Vrij 27 mrt: Kwb Kaffee
Do 1 mei: bestuursuitstap
12 - 14 juni: mannenweekend
Za 20 juni: BBQ Kwb

Let op: data kunnen nog worden aangepast! De juiste data komen op de maandelijkse folder.
ACTIVITEITEN VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN:

Woensdag 17 december: legonamiddag
Woensdag 18 februari 2015: Bowling

Wandelweekend te Waldbreidbach - 26 - 28 september
We hadden weer schitterend weer voor ons wandelweekend. Niet te warm, niet te koud en vooral
droog weer. Dit zorgde ervoor dat zelfs de bergachtige streek voor het merendeel van de deelnemers
geen probleem vormde.
Een mooie groep trouwe wandelaars waren weer samen op pad. De meesten vertrokken al op vrijdagmorgen en gingen in de namiddag al op verkenning in Linz, Keulen of een andere locatie. Vanaf
zaterdagmorgen werd er gewandeld. Met momenten stevig bergop (en bergaf). Een goede kaart was
nodig en de verkenning vooraf geen overbodige luxe.
Onderweg kwamen we zelfs een kapel ter ere van de heilige Apollonia tegen. Deze kon op heel wat
belangstelling rekenen.
Uiteraard moest achteraf de inwendige mens versterkt worden. Aperitief namen we op een terras aan
de over van de Wied bij ‘Anja’. In Hotel ‘Zur Post’ deed de kok zijn uiterste best om ons elke dag
meerdere lekkere maaltijden voor te schotelen!
Meer foto’s zien? Ga naar onze website!

