Bowlingavond Eden - za 2 maart
Met 13 deelnemers verdeeld over 2 banen mochten we onze armen nog eens goed uitzwieren. Minder strikes dan we zouden willen, maar we hebben ons goed geamuseerd.
Er werden 2 spelletjes gespeeld, telkens gewonnen door Luc Sannen

Papierslag: za 16 mrt
Er was geen groot vervoer die zaterdag, maar ook met enkel aanhangwagens werd de klus in de
voormiddag geklaard. Dank aan alle helpers!

Maandelijkse wandeling: woe 20 mrt
Met nog de laatste zonnestralen van de dag in onze rug vertrokken we door de bossen langs de golf
richting Millegem. Wisten wij veel dat er in ons buurtdorp op woensdag geen enkele drankgelegenheid open was. Geen tussenstop maar toch 10km in de benen toen we in Achterbos aankwamen.

KWB Kaffee: vrij 22 mrt
Met velen waren ze opgedaagd voor de mosselen en de frieten en een gezellige avond met Lady Hill.
Ook ons oudste lid en oud-voorzitter Fons Hooyberghs liet het zich smaken. Voor véél meer foto’s:
zie onze website, met dank aan Yvo Geerts! Ook dank aan Lea, Leona, Moniek, Agnes en Bob voor
de hulp voor en achter de toog!

Kwb wandelweekend: 4-6 oktober 2019
Er zijn 35 inschrijvingen voor het wandelweekend van 4-5-6 oktober 2019. We kunnen dus met een grote groep
naar de zee. We hopen voor die dagen op een zonnig weekend zodat we kunnen genieten van mooie wandelingen. Wie nog wil aansluiten bij de groep kan dat alleen maar zolang er een kamer beschikbaar is in vakantieclub Vayamundo Oostende. Neem hiervoor contact op met Guy Vreys via telefoonnummer 014 31 17 06 of via
mail (vreysguido@hotmail.com).
Er is ons nog doorgestuurd door Vayamundo dat het gebruik van de extra aangeboden service (tegen bijkomende vergoeding) wat betreft opgemaakte bedden, handdoeken en hotelservice niet per kamer wordt aangeboden maar voor de volledige groep indien hierop wordt ingegaan. Vermits de grote meerderheid van onze
groep niet voor deze extra’s kiest en niemand heeft laten weten wel hiervan gebruik te willen maken, gaan we
als groep niet in op het aanbod.
Garageplaatsen kunnen wel per deelnemer aangevraagd worden.

Activiteiten en foto’s kwb steeds te vinden via
http://www.kwbachterbos.be/

Kwb Achterbos
April 2019
http://www.kwbachterbos.be
info@kwbachterbos.be
BE38 9795 4059 7472

Maandelijkse wandeling: woe 17 april - Station Balen

Voorbije activiteiten:

Op 17 april vertrekken we voor een wandeling om 19u aan het station van Balen.
Guido Frederickx heeft hier voor ons een route van 10km uitgestippeld. Voor zij die met de fiets tot in
Balen willen rijden spreken we om 18u30 af aan de parochiezaal.

Info - avond Brexit: di 12 mrt - PZ - i.s.m. ACV

Tot woensdag!

Etentje helpers papierslag - za 20 april
Alle helpers die in 2018 bij minstens 2 papierslagen hebben geholpen zijn uitgenodigd om samen een
hapje te gaan eten. Partners kunnen mee op eigen kosten.

Kaart– en spelletjesavond - vrij 26 april - PZ

Veel interesse voor een onderwerp dat de laatste maanden constant één van de hoofdpunten van de
nieuwsberichten was.
Boeiend gebracht door een gedreven Pascal Paepen. Maar
ook vandaag blijft nog de vraag: wordt het een deal, no-deal
of wordt er alsnog een nieuw referendum gehouden?
Iedereen is er ondertussen van overtuigd dat vele Britten nu
anders zouden stemmen dan enkele jaren geleden.

Het verloop van de avond is ondertussen gekend. Gewoon samen kaarten of een gezelschapsspel
spelen. We starten om 20u en eindigen omstreeks 24u.
Voor meer info en inschrijving: Lisette Gastmans, tel 0473 457613 of lisettegastmans@telenet.be
En de politiekers die de Britten
hebben opgejut om voor een
Brexit te stemmen zijn nu in
geen velden of wegen meer te
bekennen: zij laten Theresa
May de kastanjes uit het vuur
halen dat ze zelf nooit heeft gewild.

Bestuursuitstap - woe 1 mei
Jaarlijks gaat het bestuur van kwb Achterbos op uitstap als waardering voor het geleverde werk in de
loop van het jaar. Dit jaar gaat de uitstap met de fiets richting Lommel. Een hapje en een drankje zal
niet ontbreken!

Vormingsmoment voor begeleiders rijbewijs - woe 15 mei 19u - Dienstencentrum Ten Hove
Wil je je dochter of zoon leren rijden? Wil je iemand begeleiden om het rijbewijs te behalen? Dan moet je eerst een
Vormingsmoment (3 uren) volgen. Hierin krijg je praktische tips om het leer– en oefenproces van je leerling op
een veilige en juiste manier aan te pakken. Na afloop ontvang je een attest dat 10 jaar geldig is. De leerling moet
zo een attest voor elk van de begeleiders voorleggen bij
de aanvraag van het voorlopig rijbewijs.

Kwb kookles: vrij 15 mrt – 19u – Keuken Rozenberg
Het was weer smullen geblazen.
Heerlijke gerechten uit het oosten.
Een voortreffelijke wok (net pikant genoeg :) ) en een meesterlijk geklaarde rundsbouillon
van Dré & Dré “Pho Bo” passeerden de revue.

Inschrijven: https://rijbewijs.kwbeensgezind.be/aanbod/
vormingsmomenten/antwerpen
PS: op 14 april kan je ook in Mol-Rauw terecht!

KWB Adventure-weekend 24-26/5/2019
De voorbereidingen van het KWB Adventure-weekend zijn ondertussen al voorbij. Slaapplaats en activiteiten zijn
in orde maar blijven nog even geheim. Nieuw dit jaar is dat we onze eigen fiets meenemen. Verzamel alvast cowboy-kledij want dit jaar is een thema.
Er zijn nog enkele plaatsen open dus wil je nog mee stuur je een sms/whatsapp/email naar Wim Hooyberghs
(0495/99.78.12 of wim.hooyberghs80@telenet.be). Ook vragen we je een voorschot van €50,00 te storten op
BE71 7333 2924 1369.
Alvast tot in….

Afsluiting werkjaar - za 15 juni - BBQ aan de PZ
Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het werkjaar af met een gezellig etentje. Na de paella van vorig
jaar gaan we dit jaar opnieuw bbq-en! Noteer alvast deze datum in je agenda!

Daarnaast werden we nog uitgebreid verrast met allerlei hapjes
zoals zelfgemaakte loempiaatjes, een soort garnaalkroketje en
zoveel meer. Stuk voor stuk pareltjes door onze ondertussen al
ervaren koks gepresenteerd. Njom njom njom… See you all
next time. Alvast bedankt aan Koen voor de professionele begeleiding !

