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Kwb Achterbos
wenst iedereen
een gezond en gelukkig 2021 !
Zodra het weer mogelijk is
organiseert kwb weer allerlei activiteiten
om mensen bij mekaar te brengen.
Ontmoeting
Creativiteit
Gezelligheid
zullen daarbij centraal staan.

Kwb-Achterbos in 2021
We starten 2021 met 105 leden en hun gezin die ons hun steun en vertrouwen gaven. Onze
dank daarvoor! Ondanks het feit dat we in het voorjaar 2020 onze activiteiten moesten staken, ondanks dat dit ook voor 2021 nog wel even zal duren.
We blijven in elk geval hoopvol uitkijken naar een nieuwe start om met vernieuwde energie
een heleboel leuke activiteiten te organiseren. Het bestuur staat al klaar om het allerbeste
van zichzelf te geven.

Samenaankoop potgrond en gazonmest
27 kwb-leden bezorgden ons een bestelbon en betaalden in totaal € 1.097 voor 66 zakken potgrond en
32 zakken gazonmest.
Opnieuw een mooi resultaat voor deze activiteit die
we al enkele jaren in samenwerking met kwb Hulsen
organiseren.
Bestellingen zijn af te halen zaterdag 6 februari
2021, Peperstraat 57 - 2400 Mol tussen 9u30 en
11u.

De bestellers zullen tijdig persoonlijk geïnformeerd worden.
Opm: Indien de bestelling niet kan opgehaald op za 6 februari: gelieve met Herman af te spreken i.v.m. een
alternatief moment.

Kwb zit ondertussen niet stil...
Dorpskrantje
In het verleden organiseerde kwb jaarlijks vier papierslagen om geld in het laadje te krijgen. Als compensatie voor het wegvallen van deze activiteit kunnen we als kwb andere activiteiten doen in overleg
en afspraak met het gemeentebestuur van Mol.
In het najaar hebben we al een overzicht gemaakt van allerlei zaken in het straatbeeld van Achterbos
die om actie vroegen: overhangende takken en struiken die het doorgaand verkeer belemmerden,
elektriciteitskasten die kapot waren, verkeersborden die onderhoud nodig hadden, voetpaden die oneffen lagen, … . Zeer snel zijn deze zaken door de gemeente zelf aangepakt of doorgegeven aan de
verantwoordelijke diensten.
De voorbije weken heeft kwb meegewerkt aan de opmaak van een dorpskrantje met info over o.a.
verenigingen die actief zijn in Achterbos. Binnen enkele weken zullen de 1.820 ex van dit krantje aan
kwb geleverd worden. Kwb zal dan zo spoedig mogelijk alle krantjes in de 1.803 brievenbussen van
Achterbos verdelen.

Digitalisering van de parochiezaal
Kwb is al langer vragende partij om in de parochiezaal een aantal verbeteringen aan te brengen. In
overleg met het parochiaal comité zal de geluidsinstallatie verbeterd worden. De bestelling is geplaatst. Het is nu wachten op levering en plaatsing. Om wifi in de parochiezaal te krijgen moet er eerst
nog een kabel geplaatst worden. Hopelijk kan dit snel gebeuren zodra de coronamaatregelen versoepeld worden.

Wandelen met kwb...
Zodra de maatregelen versoepeld worden zullen de maandelijkse wandelingen hernomen worden.
Naast deze wandelingen werken enkele bestuursleden ook aan meerdere uitgestippelde wandelingen
variërend van 3 tot maximaal 25 km. De langste wandelingen zullen niet alleen door Achterbos maar
ook via Donk en Sluis gaan. Ook zal er bevoorrading georganiseerd worden.

Een datum zal
vastgelegd worden zodra de
huidige maatregelen versoepeld worden en
dit soort activiteiten weer mogelijk zijn.

