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Wandeling te Mol Rauw - zondag 8 febr. - 9u
Zondagmorgen 8 februari gaan we met al diegenen die interesse hebben een natuurwandeling maken
in Mol - Rauw. We starten met een stevig ontbijt (Kiezelhof) gevolgd door een fikse wandeling rond de
‘Put’ van ‘t Rauw. Onder begeleiding van lokale gids Fons Geubelmans zullen we meer te weten komen over de geschiedenis van Mol-Rauw, de natuur, de evenwichten tussen economisch belangen
van de zandwinning en het cultuur-historische erfgoed, … .
Deelnemen kost € 15 voor een volwassene, € 8 voor kinderen onder de 12 jaar.
Inschrijven kan via mail: jef_vanhoof@hotmail.com of via telefoon: 0479 27 57 02

Laatste eucharistieviering in Kerk Achterbos - za 14 febr.
Op 14 februari zal de laatste plechtige eucharistieviering doorgaan in de Kerk van Achterbos.
Een afscheidsviering dus. De Kerkgemeenschap van Achterbos blijft natuurlijk ook na 14
februari bestaan. Ook Kwb was in het verleden
sterk betrokken bij het kerkgebeuren in Achterbos. Denken we maar aan de verschillende
Kerststallen die we met Kwb jarenlang hebben
opgebouwd in de Kerstperiode.
We roepen onze Kwb - leden dan ook op om
mee te vieren tijdens deze gelegenheid.

Kidsbowling – woe 18 febr. – 14u-16u30 – Arcade Balen
Op woensdag 18 februari staat een volgende kinderactiviteit op het programma in het krokusverlof.
We spelen 2 spelletjes kidsbowling in bowlingcenter Arcade in Balen. 2 bowlingspelletjes (huur schoenen inbegrepen), een drankje en een pannenkoek zijn voorzien.
Voor (klein)kinderen van Kwb-leden kost dit 7 euro, voor nietleden 10 euro.

Inschrijven voor zondag 15 februari bij Wim Caeyers
(wim_caeyers@yahoo.com of 0473 86 21 43). Betaling kan
ter plaatse.
Wil je zeker zijn van een plaatsje schrijf dan snel in, want vol = vol. E-mail: wim_caeyers@yahoo.com
of 0473 86 21 43. Betaling kan ter plaatse.

Workshop "Koersfietsreparaties" - do 26 februari 19u30
De workshop vindt plaats in de Parochiezaal en start om 19u30. Het einde is voorzien om 22u.
De bedoeling van de avond is dat iedereen zijn eigen koersfiets of mountainbike meebrengt en zelf
kleine herstellingen probeert uit te voeren. Bij vragen of problemen wordt er informatie gegeven en
eventueel geholpen door 2 fietsmonteurs van de Balense BC.
Diegenen die een thuis een werkstandaard hebben mogen deze meebrengen, dat werkt handiger.
Enkele voorbeelden van werkzaamheden:
- juist afregelen van slecht afgesteld versnellingsapparaat
- cassette (tandwielen) verwisselen of vervangen
- remmen afstellen of derailleurkabel vervangen
- spaak vervangen en/of slag uit wiel halen, enz
Wees niet bang en breng zelf je fiets in topconditie op deze avond. Ook niet-leden van Kwb zijn welkom. Inschrijving is gratis!
Voor meer info: theo.drooghmans@telenet.be, of telefonisch 014/31 43 62

Kwb Kaffee - Vrijdag 27 maart
Ook dit jaar gaan we extra vroeg van start, net zoals vorig jaar. Vanaf 19u15 is iedereen welkom.
Vanaf 19u30 worden de traditionele mosselen met friet geserveerd.
De rest van de avond gaan we
samen oude volksspelen spelen.
Een 8-tal spelen worden in de
zaal geplaatst en we kunnen in
groepjes deelnemen aan deze
spelen.

Trou-madame, sjoelbak,
stangenbiljart, de spiraal,
vier op een rij, nagelkloppen,
mikado, kruisboogschieten, Russisch biljart, … . De
werkgroep moet de keuze nog maken, maar het geeft
je al een idee waarop je je moet voorbereiden!
Voor het luttele bedrag van € 12,5 kan je deelnemen
als je lid bent van Kwb.
Personen die nog geen lid zijn van Kwb en toch
willen deelnemen kunnen ook inschrijven als ze lid
worden van Kwb Achterbos. Voor de luttele prijs van € 25 kan er worden deelgenomen aan
het Kwb-Kaffee en is men vanaf 1 april 2015 lid van Kwb - Achterbos.
Ken je inwoners van Achterbos (man/vrouw) die goesting hebben om kennis te maken met onze Kwb?
Schrijf ze in!

Papierslag 21 maart 2015
Noteer alvast deze datum in je agenda om je papier buiten te plaatsen. Helpers zijn altijd welkom.
Om u een idee te geven: in september 2014 haalden we 19.140 kg papier op. In december zelfs
24.520 kg !
Via de gemeente krijgen we hiervoor een mooie vergoeding zodat we onze activiteiten aan zeer lage
prijzen kunnen aanbieden aan onze leden!

