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Activiteiten de volgende weken...
Papierslag - zaterdag 3 juni
Helpers verzamelen om 9.00 uur aan het gidsenlokaal in de Zelm.
We rekenen op vele helpende handen.
Indien jij kan komen helpen, gelieve dan vóór 29 mei je naam door
te geven aan Dirk Mannaerts, tel 014 32 08 03,
dirkmannaerts@skynet.be

Natuurwandeling Buitengoor - zaterdag 10 juni
In september 2005 hebben we al een wandeling gemaakt in het
Buitengoor. Met de zomer in aantocht willen we daar nog eens
gaan wandelen. Elk seizoen heeft namelijk zijn eigen charmes.
Om 8.40u verzamelen we met de fiets aan het parochiecentrum te
Achterbos.
Om 9u stipt vertrekken we met de wandelaars aan het Ecocentrum, waar François Michiels ons door het reservaat zal gidsen.
Laarzen zijn een noodzaak!
Deelnameprijs: € 1. Leden van Natuurpunt: brengen hun lidkaart
mee! Zij mogen gratis deelnemen.

Barbecue + volkspelen! - vrijdag 16 juni
Je leest het goed: barbecue en spelen! Een keer wat anders dan altijd maar weer brood en spelen!
Op vrijdag 16 juni organiseren we weer een niet te missen barbecue. De hopelijk warme zomermaanden komen eraan, en dan voelen we terug de barbecuekriebels. Om te vermijden dat je met
deze kriebels blijft zitten, geven we alle KWB'ers en hun gezinsleden de kans mee te doen aan een
gezellige barbecue.
Het hele gebeuren gaat door op het plein achter de parochiezaal.
We beginnen eraan om 19.00u met een aperitief.
Wie wenst deel te nemen betaalt 15 euro per persoon.
In deze prijs zijn begrepen: aperitief, eten en drinken. Je kan het bedrag storten op de rekening van
KWB Achterbos met vermelding van je naam en het aantal deelnemers. Je inschrijvingsstrook breng
je binnen bij een wijkmeester of mail je door aan info@kwbachterbos.be
Vooraf inschrijven is verplicht!
Wie na de vooropgestelde inschrijvingsdatum nog wenst in te schrijven betaalt 2,5 euro pp extra.
Inschrijven: vóór 9 juni bij je wijkmeester of
vóór 11 juni bij Theo Drooghmans, Achterbos 115, tel: 014 31 43 62

Snoeiles evaluatie - zondag 18 juni
Op zondag 18 juni gaat het vervolg van onze snoeiles van 5 maart door.
Het is de bedoeling de resultaten van de snoeiles te bekijken terwijl de bomen in volle groei zijn.
Tevens kunnen tips gegeven worden over wat je tijdens de zomer kan doen aan de fruitbomen.
We verzamelen om 9.30u bij Nand Vreys, Peperstraat 55.
Tot dan!

Familiereis - zondag 25 juni
Zondag 25 juni bezoeken we dierenpark Monde Sauvage in Aywaille, 20 km voorbij Luik.
www.mondesauvage.be
Het park bestaat uit 6 delen:
In het safarigedeelte bewegen de dieren zich in halve vrijheid. Deze sectie wordt bezocht met een
treintje. Giraffen, struisvogels, nijlpaarden, zebra's, dromedarissen, kamelen, gnoes, neushoorns,
antilopen, olifanten…: je zal ogen te kort komen.
Het promenadegedeelte wordt te voet bezocht. Langsheen een weelderige plantengroei ontdek je er
de meest fantastische dieren uit de vier hoeken van de wereld..."Amur" panters, Bengaalse tijgers,
poema's, zwarte panters, lynxen, jachtluipaarden, beren, wapitis, bizons, chimpansees, gibbons, ...
Het derde gedeelte is zeeleeuwenland. Daar kan de spelvaardigheid van 7 zeeleeuwen ontdekt
worden. . .
Het vierde gedeelte bestaat uit de kinderboerderij en ligt ingesloten in een grote speeltuin.
Het vijfde deel van het park is samengesteld uit een restaurant, een self-service en een exotische
volière, waar de meest gevarieerde sprekende vogels uit de vier hoeken van de wereld kunnen
bewonderd worden.
Het zesde deel is het rijk der roofvogels: arenden, gieren, uilen, valken, caracaras in een verbazend
showspel, waar de vogels in volledige vrijheid heersen over een uniek panorama.
Tijdens een 30 minuten durend spektakel worden verscheidene soorten roofvogels op een originele
manier voorgesteld. Er zijn tot 3 voorstellingen per dag.
Verder zijn er ook filmvoorstellingen in 3D (reliëf): De wonderen van de wereld onder water.
Deze voorstellingen duren 19 minuten.
Diegenen die willen, kunnen in de loop van de namiddag een wandeling maken langs het
schitterende bergstroompje de Ninglinspo : Het schouwspel van het water, dat bruisend en
spattend zijn weg naar beneden zoekt, is onvergetelijk. Dit riviertje bevindt zich op enkele kilometers
afstand. Afspraken omtrent vervoer hierheen zijn te maken met de buschauffeur.
Vertrek : om 8.30u aan de parochiezaal met de bus.
Het park is open tot 18u. Om ten volle van het park te kunnen genieten vertrekken we dan ook pas
om 18u terug naar Achterbos.
Prijs: - tot 3 jaar: gratis
- kinderen van 3 tot 12 jaar: 6 euro
- ouder dan 12 jaar: 9 euro
Inbegrepen: busreis, inkom en verzekering.
Je kan het bedrag storten op de rekening van KWB Achterbos
met vermelding van je naam en het aantal deelnemers.
Je inschrijvingsstrook breng je vóór 5 juni binnen bij Guido
Frederickx of Mark Caeyers of mail je door aan
info@kwbachterbos.be .

Foto: verwonderd kijken, vorig jaar in Beekse Bergen

Voorbije activiteiten…
2e Zwemactiviteit met ontbijt - Paasmaandag 17 april
Amai, 8 uur dat is vroeg. En toch waren de mensen die ingeschreven
hadden op tijd aan ’t zwembad. Eenmaal omgekleed en na een goede
warme douche was héél het zwembad voor de KWB van Achterbos.
Een 37 personen hebben zich goed kunnen
uitleven in ’t zwembad. De schuifaf en ’t
bubbelbad waren ook beschikbaar.
Na een uur en een kwart spelplezier konden
we allemaal vertrekken richting parochiezaal
waar een stevig en gezond ontbijt konden
nuttigen. Terwijl de ouders rustig konden bijpraten bij een tasje koffie,
konden de kindjes nog wat ravotten in de zaal.
Om 12 uur was alles opgeruimd en de afwas gedaan. Ik wil hiermee
nog eens speciaal al de mensen bedanken die geholpen hebben bij
het afruimen, de afwas en het opkuisen van de zaal.
DANK JE WEL!!
Hopelijk allemaal tot de volgende keer.
Guido.

Inschrijvingsformulier barbecue met volksspelen - vrijdag 16 juni
Naam:

Handtekening:

Prijs voor 11 juni (*)

Prijs na 11 juni (*)

Te betalen

€ 15

€ 17,5

€

€ 15

€ 17,5

€

€ 15

€ 17,5

€

Totaal bedrag:

€

Inschrijven: vóór 9 juni bij je wijkmeester of via mail
vóór 11 juni bij Theo Drooghmans, Achterbos 115, tel: 014 31 43 62
(*) doorhalen wat niet van toepassing is

Inschrijvingsformulier familiale reis - zondag 25 juni
Naam:

Prijs –3 jaar: gratis Prijs 3 tot 12 jaar: € 6

Prijs + 12 jaar: € 9

Te betalen
€
€
€
€
€

Handtekening:

Totaal bedrag:

€

Je inschrijvingsstrook breng je vóór 5 juni binnen bij Guido Frederickx of Mark Caeyers of je mailt ze
door aan info@kwbachterbos.be .

ACW Dienstbetoon belastingen - juni - juli 2006
Zoals elk jaar zal ACW dit jaar het dienstbetoon belastingen organiseren in het Gildenhuis en een
aantal parochies van Mol. Dit zal doorgaan de laatste 14 dagen van juni en de eerste dagen van juli.
Voor de juiste data verwijzen we naar het parochieblad en de regionale blz van ACW Visie. Ook in
onze folder van juni zal de juiste datum vermeld staan.
Deze zitdagen voor het invullen en berekenen van belastingbrieven zijn voor iedereen toegankelijk
en zijn volledig gratis. Dit dienstbetoon is enkel mogelijk door de inzet van de vele bereidwillige
medewerkers die dit alles op vrijwillige basis voor u doen. Indien er problemen zijn met uw aangifte
of aanslag kan u elke 3de dinsdag van de maand, van 19.00 tot 20.00 uur, bij ACW terecht op de
2de verdieping in het Gildenhuis (niet in juli en augustus).
MEDEWERKERS GEVRAAGD !
Het dienstbetoon belastingen trekt heel wat volk. Gedurende een 15-tal avonden zijn een 6-tal
mensen per avond actief voor het invullen en berekenen van alle aangiftes. Een dienstverlening die
door zeer veel mensen erg op prijs wordt gesteld. Maar ook hier geldt: vele handen maken het werk
licht!
Heb jij zin om mee te werken? Geef dan je naam door aan één van de 2 mensen die dit alles in
goede banen leiden: Ivo Verwimp, tel (014)31 63 74 of Staf Vangenechten, tel (014)31 83 82.

Sfeerbeelden van de huldiging 50 jaar lid van KWB Achterbos,
tijdens ons KWB Kaffee eind maart.
Als oud voorzitter is
Fons Hooyberghs de
micro nog gewoon!

50 jaar lid: daar hoort een
woordje van de voorzitter bij !

En uiteraard horen daar de
nodige kussen bij voor Leon
Dausy (Bruggeske) en Fons
Hooyberghs (Peperstraat)

Belangrijke KWB - data 2006
zaterdag

3 juni

papierslag

Zaterdag

10 juni

Wandeling Buitengoor

vrijdag

16 juni

Barbecue + volksspelen

Zondag

18 juni

Snoeiles evaluatie

zondag

25 juni

Familiale reis

Vrijdag tot zondag

29 september 1 oktober 2006

Weekend jongeren in Deinze

Vrijdag tot zondag

29 september 1 oktober 2006

Wandelweekend Houffalize

