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Avondwandeling - vrij 14 okt.: 19u
Om 19u vertrekken we in groep aan de parochiezaal van Achterbos voor een
stevige avondwandeling van ca. 10 km. Eindigen doen we in „t Kafeeke van
de parochiezaal.
Niet vergeten: fluohesje
Deelnameprijs: gratis. Inschrijven hoeft niet!

Pizzabakken for kids - Zo 16 okt.: 10u-12u – PZ Achterbos
De eerste kinderactiviteit van het werkjaar komt er al weer aan.
Wie wordt een echte Junior Pizzabakker?
Kwb Achterbos organiseert deze leuke kinderactiviteit voor
kinderen vanaf de laatste kleuterklas.
Lekkere pizza‟s bakken staat voor de 2de keer op het programma, in
2014 was het alvast een voltreffer.
Wie heeft de meeste creativiteit?
Wie is de pizzabakker in spé en wordt de ‟ junior pizza kok 2016‟
van Achterbos?
Vergeet niet om een kookschort en snijplankje mee te brengen
en eventueel ook een deegrol.
Kostprijs: 2 euro voor (klein)kinderen van leden, kinderen van niet-leden betalen 4 euro. Je kan ter plaatse
betalen.
Graag snel inschrijven: er is maar plaats voor 15 kinderkoks, uiterste inschrijfdatum: do 14 oktober
(wim_caeyers@yahoo.com of 0473 86 21 43). Je kan ter plaatse betalen.
Noteer alvast ook al de volgende kinderactiviteit: op dinsdag 3 januari (kerstvakantie) gaan we in de namiddag
bowlen bij Arcade in Balen.

Kaartavond - vrij 21 okt.: 20u -PZ Achterbos
De eerste kaartavond van het werkjaar gaat door in het zaaltje van de vroegere bibliotheek van de parochiezaal. Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen, … .
Je kan ook zelf gezelschapsspelen meebrengen. 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 .
Voor de kaartliefhebber: noteer ook al 13 januari 2017, dan organiseren we samen met Femma en KVLV een
grote kaart- en spelletjesavond in de grote zaal van de PZ, een vervolg op de leuke spelletjesavond vorig jaar in
mei tijdens „Achterbos spiegelt‟.

Casino-avond – za 5 nov.: 20u – PZ
Achterbos
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 (niet om op te eten ) 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 onvergete-

lijke 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 (vóór 2 november), krijgen 5 chips extra aangeboden bij de start.
De mensen die niet verkleed zijn krijgen 5 chips minder.
Inschrijven bij: Bram Hannes, Frissehoeken 17 (bram.hannes@pandora.be of 0474 999496)
Voor leden is de inkom gratis, niet-leden betalen 2 euro.

Voorbije activiteiten:
Familiedag Actie MIN – zo 25 sept.
Samen met de collega‟s van de KWB‟s van Mol-Centrum en Millegem hebben we naar jaarlijkse traditie meegeholpen met de
organisatie van de familiedag van Actie MIN aan het gidsenlokaal in de Zelm.
Jan, Guy en Wim hebben er heel wat kubb-spelletjes begeleid.
Gelukkig waren de weergoden ons goedgezind, zodat er heel
„gekubbed‟ is en veel Koningen omver zijn gegooid.
De helpers van KWB bij de Familiedag Actie MIN

Wandelweekend Kalterherberg - vrij 30/09 - zo 2/10

Met 28 wandelden we in Kalterherberg op en af de bergen. Volgende keer meer! Zie ook op onze website!

Fakkeltocht tegen armoede - ma 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. Mol heeft de uitdaging aangegaan om die avond 1.000.000 stappen te zetten tegen armoede, hier werken we graag aan mee.
Programma:
19 uur: optreden ‘Tempo tempo’ in de Robianozaal van school Rozenberg (Parking ‘t Getouw)
20 uur: optocht door de straten van Mol
21 uur: gratis receptie in Lokaal Dienstencentrum Ten Hove, Jakob Smitslaan 28

