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Knip uit en hang aan je prikbord!
Maandelijks wandelen op de derde woensdagavond van de maand:
19/9, 17/10, 21/11, 19/12 in 2018

Volleybal - do 6 sept - 20u-21u30

16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5 en 19/6 in 2019

Je kan gratis komen deelnemen aan deze volleybalactiviteiten die wekelijks op donderdagavond om
20u starten. Er wordt gespeeld door zowel dames als heren tot 21u30 in de sporthal van de Rozenberg.
Voor meer info: Lisette Gastmans, tel 0473 457613 of lisettegastmans@telenet.be

Molenwandeling - vrij 14 sept - 19u
Papierslagen zullen doorgaan op zaterdagmorgen
op 22 september en 15 december 2018
Maart en juni 2019. Juiste data 2019 nog niet gekend.

Er wordt 12 km gewandeld. Thema van de wandeling is „de molen‟. Benieuwd wat er over te vertellen
valt? Na de wandeling wordt een lekkere boterham voorzien voor alle deelnemers. Vertrek aan de parochiezaal.
Al even wat wetenswaardigheden:
„Achterbos (St. Theresiastraat – Postelarenweg)
De Oude molen of Molen van Achterbos was een houten korenwindmolen

Kookles op vrijdag 23/11

die voor 1562 werd opgericht. De molen werd
geschilderd door Jakob Smits. Op 9 februari 1929 werd deze
gesloopt door molenmaker Flor Jansen uit Geel.’

Bowling op 2 maart 2019

Ezaart (Keikenstraat)

Kwb avonturenweekend
24 tot 26 mei 2019

Kinderactiviteiten mogen niet ontbreken:
18/11/’18: kinderkookles

Bierproefavond: vrij 7/12/18
Kwb quiz: za 29/12/18

4/1/’19: kinderbowling
19/5/’19: activiteit nog af te spreken

Kwb Kaffee: vrij 22/3/19
Ronde van Vlaanderen: zo 7/4/19

Casino - avond

Afsluiting werkjaar: za 1/6/19

11 januari 2019

Vissersprijskamp: 7/7/2019

Deze molen is de laatste
nog bestaande van de zeven windmolens die onze
gemeente ooit rijk was. Hij
werd in 1856 gebouwd door
molenbouwer Karel Heylen
uit Geel.
In 1913 gecementeerd en
gekalkt. In de jaren vijftig
liep de molen bij een storm
veel averij op en werd hij
verkocht. De nieuwe eigenaars werden het SCK en
het gemeentebestuur.

In 1960 werd hij beschermd als monument. Maar omdat hij leeg stond, begon hij te verkrotten. Voormalig burgemeester Sus Luyten en een aantal dorpsgenoten startten de vzw Vrienden van de Ezaartse Molen. Dankzij hun inspanningen kon de molen in 1984 gerestaureerd worden. Sindsdien is de molen maalvaardig. De gratis brochure is verkrijgbaar op de dienst toerisme.

Millegem (Lindeplein 19 – Sijsjesstraat - Pater Paulstraat)
Dit type windmolen ontleent zijn naam aan de
“standerd”, de houten spil van de molen. Het
molenhuis draait hier rondom als een grote vierkante kast, om de wieken in de wind te kunnen
zetten. Deze standerd rust op een onderstel dat
eruitziet als een houten piramide. Onder die
piramide staan gemetselde blokken, teerlingen
genaamd. Deze zijn altijd gericht naar de vier
windstreken. De molenaar draaide met de lange
hefboom, de staart, de molen in de richting van
de wind. Hij snoerde de kettingen vast aan de
kruipalen die in een cirkel in de berm van de
molen werden ingegraven.
1788 - De windmolen wordt op een metershoge
zandberg in Millegem, een gehucht van Mol,
gebouwd.
1955 - Molenaar Jozef Van Baelen verkoopt de molen aan Bokrijk. Hier vangt de molen onvoldoende
wind omdat hij te laag en in bosrijk gebied staat.
2003 - Tijdens een onweer breekt een van de wieken. Dat is de aanleiding om de molen grondig te restaureren.

Voorbije activiteit:
Vissersprijskamp kwb - zo 8 juli
Als laatste activiteit van het werkjaar zijn we gaan vissen aan de vijver “Het Sprotje” in Meerhout.
Met het prachtige weer op de achtergrond, ‟s middags lekkere frietjes met stoofvlees, videe of curryworst werd
het een zeer leuke visdag.

Ook de jongste deelnemers deden hun best om
toch enkele vissen boven te halen.

Maandelijkse wandeling - woe 19 sept - 19u
Kwb start dit werkjaar met een wandelprogramma. Vertrek aan de parochiezaal, elke derde woensdag van de maand om 19u!

Om 18u was er prijsuitreiking met volgend podium:

Tijdens onze maandelijkse wandelingen zal telkens een tiental kilometer gewandeld worden zodat
iedereen kan deelnemen.

1ste plaats: Vaes – Vaes (32.45kg)
2de plaats: Huysmans – Verstappen (26.25kg)
3de plaats: Fam Van de Craen (23.1kg)

Papierslag - za 22 sept - 9u

Proficiat aan de winnaars maar ook aan alle andere deelnemers. En tot volgende editie!!!

Onze volgende papierslag zal op zaterdag 22 september doorgaan. Vanaf 9u mag je papier en karton aan de straatkant klaar zetten.
Helpers zijn altijd welkom! Hou deze zaterdagvoormiddag alvast vrij als je wenst te helpen! Geef een
seintje aan Stephan Sannen, Achterbos 198 of via sannenvanhoof@gmail.com of aan één van de
bestuursleden van kwb. Of kom gewoon zaterdag 22 september iets voor 9u naar Zelm, terreinen
gidsenlokaal !
Bij regenweer: gelieve het papier niet te vroeg buiten te zetten! Denk aan de helpers aub.

Kwb - wandelweekend - Epen, Hotel Berg en Dal - 5-7 okt
Het weekend en de wandelingen zijn ondertussen voorbereid zodat we tijdens het weekend niet voor
verrassingen komen te staan. Alle deelnemers kregen een brief met de laatste mededelingen. Ze
kunnen gebruik maken van de 2 wandelingen deze maand om zich voor te bereiden!

Kaartavond - vrij 19 oktober - 20u
De dagen zijn aan het korten. Het is ‟s avonds al gevoelig sneller donker. Dus komen de kaartavonden er weer aan. Noteer alvast deze datum in je agenda!

Het voltallige kwb - bestuur in zomerse outfit.
Zin om er bij te horen? Laat het ons weten...

