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KWB Achterbos wenst iedereen een deugddoende vakantie met
vele zonnige dagen, terrasjesweer, leuke ontdekkingen, warme
vriendschappen, …!

Vissersprijskamp - zondag 30 augustus
Naar, stilaan jaarlijkse, gewoonte organiseren we als Kwb een vissersprijskamp. Dit jaar gaan we er
het jaar mee starten!
Deze keer zal er gevist worden bij de Koninklijke Moedige Zandputvissers Mol: weg Mol - Meerhout:
voor verkeerslichten aan de ring: rechtsaf, derde bereidbare pad rechts.
Belangrijke info i.v.m. het vissen:

alle aas aan de haak is toegelaten met uitzondering van gekleurde maden, drijvend aas, aardappelen, pellets, korrel, een bolletje deeg en kasters. Korrel moet aangekocht worden in de kantine voor €1.

Leefnet mee te brengen (voldoende groot!).

We vissen met een vaste stok.
Begin van de wedstrijd: 10u, samenkomen vanaf 9u30. Einde van
de wedstrijd: 17u, nadien prijsuitreiking.
De 3 deelnemers die het meeste vis vangen ontvangen een prijs.
Broodjes en drank ter plaatse te
koop aan
democratische prijzen. ’s Middags is 0032 014 715589 er een
lunchpauze voorzien van 12u tot 13u15.
Deelnameprijs: € 3 voor leden, € 5 voor niet - leden.
Uiterlijk di 25/08 inschrijven bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be , Bruggeske 48,
tel 014/71.55.89

Volleybal - elke donderdagavond - 20u30
Het nieuwe seizoen start vanaf donderdagavond 3 september, zaal Rozenberg, aanvang 20u30. Voor
meer informatie: Lisette Gastmans, lisettegastmans@telenet.be , Bruggeske 48,
tel 014/71.55.89

Papierslag - zaterdag 5 september 2015
Noteer deze datum in je agenda om je papier buiten te plaatsen. Helpers zijn altijd welkom.
Uiteraard krijgt iedereen nog een papiertje in de brievenbus enkele dagen voordien om je hieraan te
herinneren.

Kwb natuurwandeling - zondag 13 september 2015
Hou je van een goede wandeling? Eventueel in voorbereiding van het Kwb-wandelweekend enkele
weken later? Noteer dan alvast deze datum in je agenda. Meer info in de folder van september!

Kwb herdenkt WO I en zijn slachtoffers - zo 20 sept.
Op zondag 20 september 2015 neemt kwb je mee voor een geleide wandeling. We verzamelen om
13u30 op de parking langs de rechterkant van de weg voorbij de Baileybrug richting
Postel. De wandeling eindigt om 16u30.
Wist je dat:
- de 'Dodendraad', een draadversperring was die tijdens WO I door de Duitse bezetters werd aangelegd langs de grens tussen het bezette België en het neutrale Nederland. De versperring stond onder hoogspanning. De 'Dodendraad' passeerde dicht bij Postel.
- dat Charles De Broqueville, bewoner van Postel, bij het uitbreken van WO I eerste minister (toen
kabinetschef) en minister van Oorlog was.
Wil je hierover nog meer horen, kom dan mee, onder de deskundige begeleiding van
Staf Heurckmans, het gebied verkennen en luisteren naar andere oorlogsverhalen.
Na de wandeling is er nog mogelijkheid tot napraten in café De Maat.
Prijs kwb-leden: 3 euro – niet leden: 4 euro - ter plaatse te betalen
Inschrijving enkel mogelijk via www.kwbmolcentrum.be - maximum 25 deelnemers
Info via sdwit@sckcen.be of tel 014 319717

Voorbereiding volgend werkjaar
Tijdens de bestuursvergadering van juni heeft het bestuur zich een eerste keer gebogen over het
programma van het volgende werkjaar. In het maandblad van september zal je de belangrijkste data
en activiteiten kunnen vinden! Opnieuw zijn 4 activiteiten voor jonge kinderen voorzien!

Verslag voorbije activiteit:
Mannenweekend Kwb
Het adventure-weekend startte op vrijdagavond met een wandeling langs de Ourthe
tot het eerste café dat we tegenkwamen.
Na een fikse wandeling kwamen we terecht in la Rive Gauche - een authentieke
café waar nog volop gedanst werd. Zaterdagmorgen stonden we om 9u stipt paraat
om een laser battle in de Ardense wouden
uit te vechten. In de namiddag stond kajak
en het grote-verstop-de-ton spel op het
programma.
's Avonds hebben we ons culinair uitgeleefd met een lekkere BBQ met oa. een
portosausje van siroop en honing en zijn er heel wat bekende dorpsfiguren van Achterbos en omstreken gepasseerd in een gezellig raadspelletje.
Een foto van de dappere avonturiers had u nog tegoed.
Kris, nogmaals bedankt voor de puike organisatie en merci aan alle deelnemers voor de avontuurlijke
inzet.

BBQ - slotactiviteit van onze Kwb - 20 juni
Met 42 waren we om het werkjaar af te sluiten. Dank vooral aan Lisette, Jan en Alex die het merendeel van het voorbereidende werk deden en het bakwerk voor hun rekening namen.
Ook de helpers van de papierslag hadden er duidelijk van genoten! Ook langs deze weg nogmaals
dank aan hen.

