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

Fakkeltocht tegen armoede - za 17 okt - 19u
Naar jaarlijkse traditie zal op 17 oktober aandacht gevraagd worden voor de problematiek van (groeiende)
armoede in België, maar ook in onze eigen gemeente. 17 Oktober is namelijk de Werelddag van verzet tegen
armoede een uitsluiting. Sociale partners en burgers stappen die avond op in een fakkeltocht om armoede in
de kijker te zetten.
De fakkeltocht gaat gelijktijdig door op vier plaatsen in de Kempen. In Turnhout, Herentals, Geel en Mol. Als
Kwb vinden we het belangrijk om aandacht te vragen voor deze problematiek. We proberen trouwens zelf
ook ons steentje bij te dragen (zie verder in deze folder!)
Programma:

19 uur: optreden ‘De Bajantjs’ - jeugdensemble van de accordeonklas in de Robianozaal
van school Rozenberg (Parking ‘t Getouw)
20 uur: optocht door de straten van Mol
21 uur: gratis receptie in het Lokaal Dienstencentrum, Jakob Smitslaan 28

Halloween-kinderkookactiviteit – zo 25 okt – 10u - PZ
Zondag 25 oktober staat de 1ste kinderactiviteit
van het nieuwe werkjaar op het programma.
Kinderen kunnen deelnemen vanaf de 3de kleuterklas.
Om 10u starten we met het koken van een heus
Halloweenmenu, zo staat er oa. lekkere spinnensoep op het menu.
Mama’s of papa’s die mee willen helpen koken
zijn zeer welkom en mogen dat doorgeven bij de
inschrijving van hun kind(eren).
Naast lekker koken, gaan we ook een beetje
knutselen: zo gaan we een aantal pompoenen
omtoveren tot heuse griezelwerkjes. De tafelversiering zal ook in het Halloween-thema geknutseld worden.
Om 12u15 mogen de mama’s, papa’s, broers en zussen dan mee komen genieten van de kookkunsten van
de junior-koks. Lekkere spinnensoep, hoofdschotel en een dessertje wordt voor iedereen voorzien. Omstreeks
13u30 ronden we de halloween-kinderkookactiviteit af.
Graag zo snel mogelijk inschrijven (vol = vol), ten laatste op dinsdag 20 oktober, de kookactiviteit kost voor de
juniorkoks 3 euro. Voor de mama’s, papa’s, broers en zussen kost het mee-eten 5 euro ( of 3 euro voor kindjes jonger dan 6 jaar). Betaling kan ter plaatse.
Inschrijven bij Wim Caeyers per mail ( wim_caeyers@yahoo.com ) of telefonisch (0473 86 21 43) met vermelding van:
-de namen van de kindjes die komen meekoken
-de naam van de mama, papa, grote broer of zus, … als die wil komen helpen met de kookactiviteit
-het aantal personen die om 12u15 mee van de kookkunsten komen proeven
Breng zeker een kookschort mee en als het kan ook een pompoen.

Dropping - vrijdag 6 november
Het is al enkele jaren geleden, maar dit jaar doen we het nog eens: het organiseren van een klassieke dropping. Er wordt een lange en een korte afstand voorzien: ongeveer 10 en 5 km.
Start parochiezaal: 19u30, samenkomen om 19u15 !
Scouts en gidsen kunnen aan ledentarief meedoen aan deze dropping.
Kostprijs: € 6 voor leden, € 8 voor niet-leden: inclusief busvervoer, hapje achteraf.
Heb je zin om deel te nemen? Schrijf dan snel in bij Theo Drooghmans, theo.drooghmans@telenet.be

Wijnproefavond - 4 dec
Dit jaar zal Kwb opnieuw een wijnproefavond organiseren.
Noteer alvast deze datum in je agenda.
We lichten al een tip van de sluier: we gaan richting Zuid-AfrIka.

Kwis - zaterdag 19 december
We zijn al in oktober aanbelandt. Dat wil zeggen dat de herfst bezig is en de winter op komst…. .
Dit wil ook zeggen dat onze jaarlijkse kwis
dichterbij komt. Noteer deze datum in je
agenda en begin alvast je vrienden, familie,
sportmakkers, collega’s, …. , aan te porren
om samen deel te nemen.
Denk erom: deelnemen is belangrijker dan
winnen bij ons!
Bovendien: al meer dan 30 jaar is alles
gratis, behalve drank en iets om te knabbelen!

Bestuursleden Kwb - Achterbos werkjaar 2015-2016
Volgens het intern reglement wordt er om de twee jaar een bestuur gekozen. Zij nemen het voortouw voor de
werking in de periode 2015-2017. Hieronder de namen van de 15 bestuursleden. Wij vergaderen elke eerste
maandag van de maand om 20u in de parochiezaal van Achterbos. Het dagelijks bestuur bestaat uit Wim
Caeyers, voorzitter; Luc Sannen, secretaris; Jef Vanhoof, public relations en maandblad; Alex Van Decraen,
penningmeester en webmaster; Lisette Gastmans, ondervoorzitter; Stephan Sannen en Bram Hannes worden polyvlent lid van het dagelijks bestuur. Zij zijn van harte welkom! De organisatie van de activiteiten wordt
zo goed mogelijk verdeeld onder al de bestuursleden.
Toon de Ceuster neemt als penningmeester een korte break vanwege de bouw van een nieuw huis. Wij bedanken Toon voor de accurate afhandeling van de financies de voorbije jaren.
De bestuursleden verdelen de ‘Raak’ en het maandblaadje binnen de week na de bestuursvergadering. Na
de vergadering wordt er (altijd) nog wat nagepraat bij een frisse pint.
Bestuursleden: Wim Caeyers, Theo Drooghmans, Lisette Gastmans, Bram Hannes, Luc Lommelen, Dirk
Mannaerts, Jan Puls, Luc Sannen, Stephan Sannen, Alex Van Decraen, Ronny Van Decraen, Guy Van
Hoof, Jef Vanhoof, Guy Vreys en Herman Vreys.

De ledenbijdrage 2016

Tijdens de maanden oktober en november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld. Voor
2016 blijft dit € 25. Leden met verminderde bijdrage die nood hebben aan een financieel duwtje in de rug
betalen nu € 15. Partners en thuiswonende meerderjarige kinderen zijn gratis lid.
10%korting
Met deze 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.
Hierbij wordt ook je lidkaart overhandigd welke je goed bijhoudt. 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!

Actie MIN – klusjesploeg zoekt extra medewerkers
De klusjesploeg ( bestaande uit kwb'ers) van actie MIN (mensen in nood voor de regio Mol, Balen en Dessel)
is nog op zoek naar extra medewerkers. Het werk bestaat vooral uit verhuisklussen. We zijn op zoek naar
vrijwilligers die deze verhuisklussen kunnen doen en indien je zelf over een remork beschikt is dit zeker een
pluspunt want die kunnen we goed gebruiken.
De klussen gebeuren ongeveer 2 à 3 maal per maand en duren (meestal) maximum een halve dag.
Er wordt enkele dagen op voorhand een mail rondgestuurd naar alle klussers en de personen die dan kunnen
komen, laten dit via mail ook aan de anderen weten en zo kan de groep zien of er al voldoende helpers zijn.
Indien je interesse hebt om je medemens op die manier te helpen laat het mij dan weten.
Voor verdere info kan je steeds bij mij terecht: Stefaan De Wit, 014 31 97 17 , sdwit@SCKCEN.BE

Voorbije activiteiten
Volleybal - elke donderdagavond - 20u30
4 leden van Kwb Achterbos nemen deel aan deze sportieve activiteit die wordt georganiseerd in samenwerking met Kwb Witgoor. De verzekering voor deze activiteit is inbegrepen in het lidgeld.

Kwb kaart– en spelletjesavond - vrij 18 sept.
In september was er niet zoveel belangstelling voor deze avond. Nog te vroeg op het seizoen? Volgende
keer verwachten we iedereen terug op post.

Kwb natuurwandeling met aandacht voor herdenking
WO I en zijn slachtoffers - zo 20 sept.
Goed gedocumenteerd begeleidde Staf
Heurckmans de wandeling die door Kwb
Mol-centrum werd georganiseerd.
Voor 9 leden van Kwb Achterbos heeft ‘de
dodendraad’ geen geheimen meer. De rol
van graaf De Broqueville tijdens deze oor-

log, zijn verhouding tot onze koning, het smokkelen van goederen over het kanaal, hoe Postel was afgesneden van de rest
van België, dat er ook na de oorlog nog boeren sneuvelden
aan de dodendraad omdat de stroom nog niet was afgezet
toen zij de draad en de palen gingen ‘recupereren’ om hun weiden af te zetten, ….

Familiedag Actie MIN – Ons Huis - zo 27 sept
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we de handen uit de mouwen gestoken bij de jaarlijkse familiedag van de
Molse vereniging waar armen het woord nemen.
Samen met onze collega’s van de Kwb’s van Mol-Centrum en Millegem hebben we een leuke doe-tocht in
elkaar gestoken in de bossen achter het gidsenlokaal aan de Zelm. De weergoden waren ons ook heel goed
gezind, zodat alles prima verliep.
Bedankt alvast aan de helpers en hopelijk kunnen we ook volgend jaar weer dit mooie initiatief ondersteunen.

Kwb Wandelweekend - vrijdag 2 tot zondag 4 oktober

Met prachtig weer en een mooie groep gingen we wandelen in Heer-sur-Meuse. Domaine de Massembre is
140ha groot en biedt heel wat wandelmogelijkheden. Op zaterdagmorgen verkenden we het domein
(begrensd door 3 riviertjes) en woonden we het voederen van de everzwijnen bij. Zaterdagnamiddag verkenden we de wijdere omgeving van Mesnil tot Heer. Op zondagmorgen staken we de grens over en verkenden
we met gids Kris de restanten van de fortengordel van Givet. Het parcours was af en toe uitdagend, maar
haalbaar voor iedereen.
We kregen het weer dat we verdienden: droog en lekker warm voor de tijd van het jaar.
We kijken al uit naar de volgende bestemming!
Meer foto’s op de website!

Nagenieten in het zonnetje bij een frisse pint of een cava!

Het voerderen van de everzwijnen om 10u30

