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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 kon doorgaan zullen we het
nieuwe werkjaar in september starten met een BBQ.

Deelnemen kan voor de prijs van 12 euro voor een volwassene en 6 euro voor kinderen van 6 tot en
met 12 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar gratis. Iedereen wordt verwacht tegen 17u. Eten om 17u30!
Te betalen voor 10 september op rekening BE38 9795 4059 7472 van kwb Achterbos.
Stuur ook een mail met vermelding van het aantal volwassenen, kinderen van 6 tot 12 jaar en
kinderen jonger dan 6 jaar aan Alex Van Decraen via: kwbachterbosmol@gmail.com

Wandelweekend okt 2021: 30 personen schreven in!
Verblijven zullen we van vrij 1 tot zondag 3 oktober in Michel & Friends Hotel Monschau,
Laufenstrasse 82 - 52156 Monschau. Een prachtige streek, net over de grens, met vele
mogelijkheden.
Donderdag 15 en vrijdag 16 juli zal door de organisatoren van het weekend ter plaatse alles worden
voorbereid! De leden die ingeschreven zijn zullen in de loop van september de nodige informatie
krijgen.

Jaarprogramma 2021-2022
Met het bestuur van kwb dachten we al even na over het jaarprogramma vanaf september 2021 tot en
met juni 2022: Let op! De data kunnen nog licht gewijzigd worden
De liefhebbers van volleybal kunnen vanaf donderdag 2 september terug aan de slag. Informatie
hierover kan je krijgen bij Lisette Gastmans, tel. 0473 457 613.
Wandelen zullen we ook elke derde woensdagavond van de maand blijven doen: 15 sept.,
20 okt., 24 nov., 15 dec., 19 jan., 16 febr., 16 maart, 20 april en 18 mei. In juni 2022 gaan we
bekijken of opnieuw een Graspopwandeling kan georganiseerd worden. Telkens een wandeling van
ongeveer 10km met waar mogelijk een tussenstop.
Kinderactiviteiten: zoals de vorige jaren willen we een aantal activiteiten speciaal voor de
jongere kinderen van onze leden organiseren:
•
•
•

Ma 3 nov. Kinderbowling (herfstvakantie)
Woe 9 jan.: legonamiddag (Kerstvakantie)
Krokusvakantie: gezelschapsspelen voor kinderen ‘Gouden arm’ (aanbod kwb nationaal)

Vrij 15 okt: Seizoenen in de tuin: Tijdens ‘Seizoenen in de tuin’ krijg je van een deskundig lesgever
info en tips om je (moes)tuin gedurende het hele jaar in orde te houden. Er wordt onder meer
dieper ingegaan op tuinmateriaal, tuinplanning, goede plantencombinaties en tips voor droge en
natte periodes. Deze activiteit is geschikt voor zowel beginners als meer ervaren tuinliefhebbers,
en is er in twee varianten: eentje rond het zaai-, en eentje rond het winterklaar maken van je
tuin.

Stroom op je dak: 25 november i.s.m. KWB Milligem
Bierproefavond: vrij 3 of 10 dec.
Kwb quiz: za 18 dec.
Casino-avond: vrij 28 jan.
Darts: vrij 25 febr.
Snookeravond: za 3 maart
Kwb Kaffee: vrij 25 maart
Ronde van Vlaanderen: zo 3 april: op groot scherm of wie weet met de bus naar het parcours?
Bestuursuitstap: zo 1 mei
Uitstap naar Pairi Daiza: za 14 mei
Kooklessen: op een vrijdagavond in november en april willen we een kookles organiseren.
juiste data hangen af van de beschikbaarheid van de zaal en de gebroeders Hannes!
Avonturenweekend: willen we zeker opnieuw organiseren. Info volgt later.
Visprijskamp: begin juli 2022
Afsluiter van het werkjaar: samen paella eten, za 25 juni

Voorbije activiteiten

Moelingen, het verdronken dorp.
De waterellende van begin juli heeft ons niet onberoerd gelaten.Via Whatsapp KWB bestuur werd een
oproep gedaanom iets te doen voor het noodlijdende Zuid-Oost België. Enkele wijkmeesters gaven
gehoor aan deze oproep.
De eerste vergadering omtrent de watersnood was er één die zijn vruchten afwierp. Omdat de
getroffen regio van een zo grote omvang was,besloten we om ergens één project te sponsoren.
“Benefiet Samen Sterk” te Moelingen is het uiteindelijk geworden. Een oproep werd gedaan naar alle
mensen in Achterbos om deel te nemen aan een bezoek aan Moelingen op 15 augustus, de dag van
de benefiet. Slechts acht mensen gaven gehoor aan deze oproep.
Met enkele auto’s naar Moelingen om er een leuke namiddag van te maken.
We werden warm onthaald door Roger Duijssens van het VAT, het Voerens Amateur Theater.
De benefiet was een echte volkskermis met optredens van enkele lokale artiesten, oude tractoren,
eten en drinken…Er was een interview geregeld bij de lokale radio “Omroep Voeren”.
Een cheque van 250€ werd overhandigd tijdens het interview. Een leuke attentie was er voor ons in de
vorm van enkele lekkere streekgebonden taarten.
Door Moelingen stroomt de Berwijn, amper zo groot als onze
Molse Nete. Om een idee te krijgen van de omvang van de
waterellende in Moelingen kan je via
naar
“Moelingen wateroverlast” gaan.
Stephan

Tegemoetkoming 5 euro per kwb-lid voor activiteiten najaar 2021.Omwille van Covid-19 kon er de voorbije
periode niet veel georganiseerd worden. Daarom heeft kwb-nationaal beslist om een tegemoetkoming van € 5 te
geven aan leden die deelnemen aan een activiteit. Voor onze kwb wil dit zeggen dat leden die deelnemen aan
de BBQ, het wandelweekend of de bierproefavond (of een andere activiteit) één keer € 5 cash (per gezin) zullen
terugkrijgen ter plaatse.

