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Jaarprogramma 2022-2023
Met het bestuur van kwb dachten we al even na over het jaarprogramma vanaf september 2022 tot en
met juni 2023: Let op! De data kunnen nog licht gewijzigd worden
De liefhebbers van volleybal kunnen vanaf donderdag 1 september terug aan de slag. Informatie en
inschrijven bij Lisette Gastmans (lisettegastmans@telenet.be), tel. 0473 457 613. Wekelijks op
donderdag van 20:00 tot 21:30 in de sportzaal van de Rozenberg.
De eerste kaartavond zal doorgaan op 30 sept. in de Bib. van 20:00 tot 24:00. Hiervoor kan je ook
inschrijven bij Lisette Gastmans (lisettegastmans@telenet.be). Graag inschrijven voor 14 september.
Wandelen zullen we ook elke derde woensdagavond van de maand blijven doen: 21 Sept., 19 okt.,
16nov. & 21dec. zijn de eerste. In juni 2023 gaan we bekijken of opnieuw een Graspopwandeling kan
georganiseerd worden. Telkens een wandeling van ongeveer 10km met waar mogelijk een
tussenstop.
Kinderactiviteiten: zoals de jaren voor corona willen we een aantal activiteiten speciaal voor de
jongere kinderen van onze leden organiseren:
•
•
•

Vrij 4 nov. Kinderbowling (herfstvakantie)
Zon 18 dec: Koken met kinderen
Wo 22 feb: ‘De Gouden Arm’ een leuke namiddag met 13 werpspelen.

Het kwb wandelweekend gaat door in Strandhotel Bos & Duin te Oostkapelle (Zeeland, NL). Dit van
vrijdag 7 tot en met zondag 9 oktober 2022.
Dertig personen nemen deel aan dit wandelweekend waarbij we, zoals andere jaren, drie gevarieerde
groepswandelingen zullen maken.
Uiteraard kan iedereen die dit wenst vrijdagmorgen vroeg al vertrekken om de ganse dag al een
uitstap te maken.
Alle deelnemers worden verwacht op vrijdagavond voor het avondeten in Strandhotel Bos & Duin.
Voordien kunnen uiteraard de kamers al gebruikt worden om zich op te frissen. Op zaterdag zal een
korte en langere wandeling gemaakt worden, vertrekkende vanuit het hotel. Op zondagmorgen zal in
Zoutelande worden gewandeld met aansluitend een middagmaal in de buurt.
Alle personen die zijn ingeschreven ontvangen ten laatste midden september een brief met alle
nuttige informatie en de vraag om het saldo voor het weekend te storten op rekening van kwb
Achterbos.

Zat 15 okt gaan we weer een meldingsronde doen voor de gemeente Mol. Dus alle leden welkom om
mee te stappen om samen onze gemeente een beetje mooier en veiliger te maken. Dit helpt ook een
beetje mee om al onze aktiviteiten te kunnen sponseren.
Dinsdag 20 dec: Betaalbare energie: Door de stijgende energieprijzen en de steeds meer voelbare
klimaatverandering gaan velen van ons op zoek naar andere, alternatieve energiebronnen. Wat
beweegt er allemaal op de energiemarkt en wat brengt de toekomst ons op het vlak van energie? Wat
houdt de energietransitie in, en hoe gaan we hier best mee om? Je ontdekt het tijdens deze infoavond.
Daarnaast kom je ook meer te weten over de werking van lokale burgerenergiecoöperaties en welke
energieprojecten in je buurt de moeite waard zijn. Meer hierover nog in de volgende folder.

Voorbije aktiviteiten
Eindaktiviteit paella
In de late namiddag kwamen de eerste gasten aan om hun aperitiefje te nuttigen op het terras voor de
oude bib. De pannen stonden ondertussen net op. Met een 30-tal personen hebben we genoten van
een lekkere paella met onder andere kip, calamares, mosselen en chorizo. De koks waren voorzien op
de aankomende regenbui tegen etenstijd en hadden de pannen maar in de keuken opgesteld.
Alvast bedankt aan iedereen voor hun aanwezigheid en we zien jullie dit jaar terug voor tal van
activiteiten.

Vissersprijskamp
Toen het fluitsignaal gegeven werd, gingen we met z’n 13 op zoek naar de vetste vissen om onze
netten te vullen. Het ging snel en iedereen was goed aan het vangen, maar er kan natuurlijk maar 1
team het beste zijn. We zullen als bestuur bekijken of we een extra visprijskamp kunnen inplannen op
vraag van jullie.
1e plaats : Frederick & Tom (is het ooit anders geweest?)
2e plaats : Rob & Rob - 3e plaats : Dré & Danny

