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Kwb - Ledenbijdrage 2022: € 30
Tijdens de maanden oktober en november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld.
Voor 2022 blijft dit, zoals de vorige jaren, €30. Leden met verminderde bijdrage die nood hebben aan
een financieel duwtje in de rug betalen nu € 20. De volledige verzekering tijdens Kwb-activiteiten is
gratis voor alle leden, partners en kinderen. We kiezen terug voor contante inning. Voor dit bedrag
ben je een gans jaar kwb-lid en krijg je 10 maal het ledenblad Raak en de maandfolder van onze
afdeling met een overzicht van onze activiteiten. Hierbij wordt ook je lidkaart overhandigd welke je
goed bijhoudt. De Kwb-lidkaart (en het lidnummer) is de toegangssleutel voor talrijke ledenvoordelen.
Bij Raak januari krijgen alle leden een bonnenboekje met een pak voordelen. Ook op de website
www.kwb.be zullen het hele jaar door aanbiedingen terug te vinden zijn. Het bezoekje van je
bestuurslid is ook de ideale gelegenheid om je ledengegevens te actualiseren: adresveranderingen,
telefoon of gsm-nummer,...

Woensdag 06 okt 2021 19.30u, PZ : Uitleg
muziekinstallatie Ten Aerenkorf voor de verenigingen.

Vrijdag 15 okt 2021 19.30u, PZ : Seizoenen in de tuin
Hoe maak je je tuin winter- en zomerklaar?
Alle begin is moeilijk, en dat is in de moestuin niet anders. Deze activiteit ‘seizoenen in de tuin’ is een
vormings-en infosessie van twee uur die geschikt is voor zowel beginners als meer ervaren
tuinliefhebbers. Een gedreven lesgever (organisatie Tuinhier) geeft nuttige tips om je (moes)tuin
gedurende het hele jaar in orde te houden.
De toegang is gratis. We schenken ook 15 paar werkhandschoenen aan de deelnemers.
Inschrijven is niet noodzakelijk, maar je mag een seintje sturen naar luc.sannen@scarlet.be. Zo weten
we het aantal deelnemers.

Woensdag 20 okt 19u, PZ : Maandelijkse wandeling
De tweede wandeling van het werkjaar. Om 19u vertrekken we aan de parochiezaal om 10-tal km te

gaan wandelen. Vergeet zeker geen hesje en zaklamp. Tot woensdag.

Vrijdag 22 tem zondag 24 oktober, Ronse : KWB
avonturenweekend
Omwille van corona kon ons weekend van mei 2021 niet doorgaan. Maar uitstel is geen afstel en
daarom gaan we in oktober toch nog op weekend. Het huisje en de activiteiten liggen ondertussen
vast en er zijn nog enkele plaatsen vrij. Heb je zin om nog mee te gaan, gelieve dan een bericht te
sturen naar Wim Hooyberghs (0495/99.78.12).

Woensdag 03 nov Mol (Eden) : Kinderbowling
Op woensdagnamiddag 3 november staat een volgende kinderactiviteit van Kwb Achterbos op het
programma om het nieuwe jaar goed in te zetten. We spelen 2 spelletjes kidsbowling in Bowling Eden
in Mol. Wie wordt dit jaar de bowlingkampioen? 2 bowlingspelletjes (huur schoenen inbegrepen) en
een drankje zijn voorzien. Voor kinderen van KWB-leden kost dit 7 euro, voor niet-leden 10 euro.
Inschrijven uiterlijk 29 oktober bij Jef Vanhoof jef_vanhoof@hotmail.com of 0479/275702. Betalen
kan ter plaatse. Wil je zeker zijn van een plaatsje, schrijf dan snel in.

Vrijdag 12 nov , PZ : Kookles
De datum voor de eerste kookles ligt ook al vast! Meer info volgt in volgend blaadje!

Zaterdag 20 nov 20.00u, PZ : Kaartavond & Spelavond

Onze eerste kaartavond van het werkjaar zal doorgaan in de "oude bibliotheek" van onze
parochiezaal. Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen. Ook
gezelschapsspelen kunnen gespeeld worden indien je ze zelf meebrengt. Er zijn geen kosten om deel
te nemen en drank is aan democratische prijzen te verkrijgen. Start om 20u, ingang langs 't Kafeeke.
Einde: 24u Inschrijven bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89

Donderdag 25 nov 20.00u, PZ Millegem : Stroom op je dak
Er is veel onduidelijkheid, en zelfs boosheid, te lezen op de sociale media.Tal van artikels in alle
mogelijke kranten, sociale media en websites, van VREG en leveranciers van elektriciteit, slaan ons
alle dagen om de oren met informatie; helaas is dat telkens maar een stukje informatie en niet altijd
even duidelijk, volledig of juist. Verkopers van airco-toestellen of thuisbatterijen staan al met eurotekens in de ogen te wachten om gebruik te maken van het ongenoegen. KWB probeert mensen op
een onafhankelijke en eerlijke, maar vooral volledige en juiste manier te informeren, zodat we er nog
kunnen uithalen wat er nog in zit, zonder opnieuw bedot te worden.

Voorbije activiteiten
Woensdag 15 september
De eerste wandeling van het nieuwe werkjaar. Ondanks het goede weer waren er maar 5 wandelaars.
Een korte wandeling via de 15 Kapellekens, Lemmenblok en een rondje in Ginderbuiten, bracht ons tot
bij cafe de Krophoek. Na een drankje trokken we door de Galbergen terug naar Achterbos. Met 8km in
de benen praatten we nog even na in ’t Kafeeke.

Zaterdag 18 september
Als opening van het werkjaar begonnen we met wat we vorig jaar gingen afsluiten, onze jaarlijkse
BBQ. Met 28 hebben we genoten van de bakkunsten van Alex. Met nog een drankje erbij en het
zonnetje op de achtergrond hebben we genoten van een leuke avond.

