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Dorpkrantje: opnieuw in het najaar
Na het dorpskrantje van begin dit jaar, dat door vele inwoners gewaardeerd werd, zal een volgende
krantje worden gemaakt i.s.m. het gemeentebestuur, om in het najaar in alle brievenbussen van Achterbos te deponeren. Ook aan dit nummer zal kwb Achterbos zijn medewerking verlenen.

Nieuwe geluidsinstallatie in PZ
Er is een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst in de parochiezaal. Dit moet het geluid tijdens bv. onze
verenigingenkwis en kwb-kaffee ten goede komen. Ondertussen is ook de kabel voor telenet getrokken en is er een aanvraag gedaan om de zaal te voorzien van wifi.
Alvast dank aan de kwb-ers die hieraan hebben meegewerkt.

Wandelen met kwb
Wandelen hebben de meesten onder ons al veel gedaan het laatste jaar. Maar wat we nog niet veel
gedaan hebben is samen met andere kwb-leden wandelen. Omdat de maatregelen het stilaan weer
toelaten nodigen we jullie uit om volgende data vrij te houden en samen op wandel te gaan door Achterbos:

woe 19 mei, 19u, parochiezaal

Woe 16 juni, 19u, parochiezaal.

Wandelweekend kwb 2021: vrij 1 okt - zo 3 okt
Ons wandelweekend in 2020 is in kleine groep doorgegaan en goed verlopen. Nu de vaccinaties echt
op gang komen en de cijfers van de besmettingen een hopelijk definitieve daling inzetten, willen we
ook voor 2021 een wandelweekend aanbieden aan onze leden. Verblijven willen we in:
Michel & Friends Hotel Monschau, Laufenstrasse 82 - 52156 Monschau
Een prachtige streek, net over de grens, met vele mogelijkheden. Bij deze ledenfolder is een aparte
brief waarin ook alle info voor inschrijving voor dit weekend en praktische afspraak i.v.m. het storten
van een voorschot.

Kwb zal het nieuwe jaar starten met een BBQ! Za 18 sept
Normaal eindigen we het kwb-werkjaar altijd met een BBQ waaraan heel wat leden en hun gezin deelnemen. Omdat deze BBQ zowel in juni 2020 als in juni 2021 niet kan doorgaan zullen we het nieuwe
werkjaar in september starten met een BBQ. De praktische afspraken voor deelname zal je in de folder van juni of ten laatste juli kunnen lezen.
Noteer alvast deze datum in uw agenda!

Kwb-gezinswandeling tijdens de Paasvakantie
Tijdens de paasvakantie konden de kwb-leden met hun (klein-)kinderen deelnemen aan een kleine
paaswandeling in het bos achter het gidsenlokaal. Tijdens de wandeling hingen er 10 vragen voor de
kleinsten. Het slechte weer had er wel voor gezorgd dat de vragen, die toch geplastificeerd waren,
niet heel goed meer leesbaar waren. Uiteindelijk waren er toch nog 5 kinderen die hun antwoordformulier hadden binnen gebracht. De paashaas had voor hun een kleine attentie achter gelaten. Iedereen is ondertussen zijn pakket komen afhalen.

‘t Kafeeke gaat terug open!
Net zoals alle andere horecazaken zal ook ‘t Kafeeke terug zijn deuren openen. Wij ontvingen van het
dagelijks bestuur van het parochiaal comité het volgende bericht:
Op zaterdag 8 en zondag 9 mei gaan wij met het dagelijks bestuur van het parochiaal comité
van 14.00 tot 22.00 uur ons Kafeeke terug openen. We openen het terras vooraan maar als er
véél volk is voorzien we op de verharde parking achter onze zaal ook een terras! Wij rekenen op
mooi en zonnig weer! Tafels en stoelen zullen we op veilige afstand van elkaar plaatsen: zie
stippen/kruisen op de verharding.
Met kwb roepen we op om van het aangekondigde mooie weer gebruik te maken om ook dit terras uit
te proberen! Geniet er van!

Kwb doet een nieuwe rondgang door Achterbos
Ondertussen weten jullie allemaal dat kwb al even gestopt is met het ophalen van oud papier. Hiervoor
is in de plaats gekomen dat we een rondgang door Achterbos houden om verschillende meldingen te
maken van stoepen die niet goed liggen, verkeersborden die stuk zijn of ontbreken, overhangende takken die hinderend zijn voor voetgangers of ander verkeer, … . Ook in juni zullen we deze rondgang
opnieuw doen. De juiste datum laten we jullie nog weten.
Na de vorige rondgang hebben we gemerkt dat de gemeente en andere diensten zeer snel de nodige
stappen hebben ondernomen om euvels te verhelpen!

Uit de oude doos…

Wie weet er nog bij welke gelegenheid en in welk jaar deze activiteit doorging?
Je antwoord kan je sturen aan jef_vanhoof@hotmail.com . Doe dit voor dinsdag 25 mei.
Eén van de deelnemers die het juiste antwoord tijdig binnen sturen zal een fles wijn
winnen. Een onschuldige kinderhand zal bepalen wie!

