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Kwb Achterbos biedt ook dit werkjaar een gevuld en gevarieerd
programma aan voor alle leden !

POP-UP Kwb Buurtkaffee
Zondag 13 September

Kwb Achterbos leren kennen?

Van 10u tot 12u: Hoek Puttestraat - H. Consciencestr.
Van 14u tot 16u: Pleintje Parochiezaal Achterbos
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Met deze bon krijg je de
eerste drank gratis van
Kwb Achterbos.

www.kwbachterbos.be of kijk op onze facebookgroep ‘Kwb Achterbos’

Volleybal - elke donderdagavond - 20u30
Het nieuwe seizoen startte donderdagavond 3 september. Uiteraard kan je nog aansluiten.
Plaats: zaal Rozenberg, aanvang 20u30.
Meer info: Lisette Gastmans, lisettegastmans@telenet.be , Bruggeske 48, tel 014/71.55.89

Kwb kaart– en spelletjesavond - vrij 18 sept
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Kwb natuurwandeling met aandacht voor herdenking
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

Kwb Wandelweekend - vrijdag 2 tot zondag 4 oktober
Met 36 wandelaars trekken we naar Massembre in Heer-sur-Meuse. Eind augustus kreeg elke deelnemer een brief met de laatste richtlijnen in de brievenbus.
Indien iemand ingeschreven heeft en nog geen brief heeft ontvangen, kan men contact opnemen met
Guy Vreys om na te gaan wat er fout zou gelopen zijn.
Suggesties voor een verblijfplaats voor een weekend in 2016 zijn welkom, want we proberen zo snel
mogelijk een optie te nemen voor 2016.
We wensen iedereen die deelneemt aan het wandelweekend van 2015 een zonnig weekend en veel
wandelplezier toe.

Verslag voorbije activiteiten:
Vissersprijskamp - zondag 30 aug
Er waren 9 zeer tevreden vissers die samen 118,870 kg vis hebben gevangen. De winnaar is (voor de 4e maal) Frederick Vaes
met 48,63 kg. Op de 2 de plaats eindigde Paul Verstappen met
20,33 kg. De 3e plaats was voor Jan Huysmans met 17,65 kg .
Iedereen was tevreden over de nieuwe locatie. Volgend werkjaar
dus opnieuw afspraak in Ezaart!
Foto’s van de vissersprijskamp kan je vinden op onze website

Papierslag - zaterdag 5 sept
Vier en een halve container vol: dat was de buit die we zaterdagmorgen 5 september binnenhaalden.
Er was dus iets minder papier, maar dat zal aan de vakantie gelegen hebben.

