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Wandelweekend - Spa
De meesten arriveerden vrijdag al vroeg in Spa voor een verkennende wandeling. De terrasjes van Spa zaten
dan ook al overvol, want iedereen wilde genieten van een uitzonderlijk mooi zonweekend. Terwijl hekkensluiters
Jef en Nele hun weggezette koude schotel verorberden, nipten anderen al van hun trappist Chimay Blue.
Zaterdagvoormiddag wees een pittige afdaling ons naar het meer van Warfaaz en de Spabron “Le Tonnelet”. De dappersten beklommen de steile weg
naar het hotel, maar anderen verkozen de moderne glazen lift, die naar de
nieuwe thermen voert. Sol Cress ligt er
vlak achter.
Zaterdagnamiddag reden we op verplaatsing naar het bosmuseum. We
bewandelden de knuppelpaden van de
Venen tot aan de prachtige houten

uitzichttoren. Halverwege
plaatsten we ons op het zonnige terras van de vliegclub. Wat
een schouwspel! Tientallen parachutespringers vormden geometrische figuren in vrije val.
Hierna dwarrelden ze sierlijk naar beneden aan hun veelkleurige
parachutes. “Zo’n duosprong zou ik ook wel eens willen doen!
Dat moet een kick geven!” hoorde men uit een damesmond.
Door de bospaadjes en langs het arboretum wandelden we verder naar ons vertrekpunt. Na het avonddiner vonden de groepjes hun weg naar de cafetaria, alwaar al dan niet
luidruchtig werd gekaart of gezellig bijgepraat.
Gids Eddy nam de wandelaars zondag mee voor een korte verkenning van het bovendal. Op de antiekmarkt
werd glitterkledij gepast (Mia) of een marmeren ei gekocht (Jef) tegen spotprijs. Voor een bezoek aan de Thermen bleef geen tijd meer. De meesten vertrokken ’s namiddags huiswaarts (koers?). Een groepje maakte nog
een culturele wandeling doorheen het centrum om bij het nuttigen van een lekkere taart te genieten van de laatste zonnestralen.
Alle foto’s zijn te bezichtigen op onze website: www.kwbachterbos.be
Luc Sannen

Volleyballen met KWB
Vanaf donderdag 18 september 2008 is het volleybalseizoen weer gestart. Er is weer de mogelijkheid om
recreatief een balleke te komen kloppen in de sporthal van Achterbos. Er wordt gestart om 21u en gestopt om
22u30. Net zoals vorig jaar vragen we aan de deelnemers een bijdrage van 10 euro voor een heel seizoen.
In deze bijdrage zitten: huur van de zaal, gebruik van de volleyballen van Voach en verzekering.
Mensen die mee willen doen nemen contact op met: Stephan Sannen, Achterbos 198, tel 014 32 09 80.
Het bestuur wenst iedereen een sportief jaar.

Kaartavond - vrijdag 17 oktober
Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten of kingen. Zelfs Chinese spellekes zijn in trek
tegenwoordig. De start wordt gegeven om 20u, boven in de parochiezaal, einde voorzien om 24u.
Deelnameprijs: 4 euro kwb-leden / 6 euro niet kwb-leden, dranken en versnapering inbegrepen.
Inschrijven: voor 15 oktober bij Wim Caeyers, Achterbos 315, tel: 014-316183.
Of via email: wim_caeyers@yahoo.com of via bijgevoegde inschrijvingsstrook.

Oriëntatiewandeling - zaterdag 15 november (2008erbos)
Neen, ge moet geen echte kaartlezer zijn! Iedereen kan deelnemen.
Ter vervanging van de dropping gaan we dit jaar eens iets anders doen, in ons eigen dorp, in het kader van
2008erbos. Het wordt een combinatie van een avondwandeling en een dropping.
De deelnemers kunnen kiezen tussen twee afstanden, een kortere wandeling van 7 km en een langere van
ongeveer 15 km. Bij de start krijgt men een kopie van een stafkaart met daarop enkele punten die aangeduid
zijn en waar men verplicht is van te komen. Hoe men van het ene punt naar het andere punt loopt, daar is
men vrij in. Men mag zelf de weg kiezen.
Het laatste punt waar men verwacht wordt is de frituur in Achterbos! Daar krijgt iedereen één gratis fritje met
mayonaise, u aangeboden door KWB-Achterbos. Daarna kan je nog gezellig iets drinken in de parochiezaal.
Men kan starten tussen 19 en 20 u in de parochiezaal van Achterbos.
De deelnameprijs is 1 euro voor KWB–leden en 3 euro voor niet kwb-leden.

Meer info:
Guido Frederickx 0473 771613

Breughelfeesten - 8 en 9 november
Naar jaarlijkse gewoonte zullen vele KWB-ers een helpende hand toesteken bij deze feesten ten voordele van de
werking van de parochiezaal. Iedere inwoner van Achterbos krijgt nog een folder met het programma van de feesten in de brievenbus. Leden die een helpende hand willen toesteken kunnen zich melden bij Dirk Mannaerts.

Kaartavond - vrijdag 21/11/2008
Volgende maand meer info.

Kookavond vrijdag 05/12/2008
Onze kok, Guy Caeyers, gaat proberen om ons klaar te stomen tegen de feestdagen.
Deze avond staat in het teken van hapjes. We gaan enkele koude en warme hapjes serveren met tussendoor een
soepje. Als afsluiter kan een nagerechtje er nog wel bij.
Inschrijven kan je doen via bijgevoegde inschrijvingsstrook of via je bestuurslid.

Goed doel 2007-2008: Ziekenzorg Achterbos
Elk jaar schenkt KWB-Achterbos geld aan een goed doel. Dit jaar hebben wij 300 euro veil voor ziekenzorg Achterbos.
Wie of wat is ziekenzorg?
Ziekenzorg Achterbos organiseert jaarlijks voor de zieke mensen volgende activiteiten:
• Twee kiennamiddagen.
• Drie koffienamiddagen met ontspanning, o.a. met muziek, een spreker over sociale voorzieningen of een
diavoorstelling.
• Een nationale ziekendag ergens in oktober.
• Een kerstviering met een misviering.
Men bezoekt ook de zieke mensen van Achterbos die verblijven in rusthuizen De Witte Meren en Ten Hove. Die
mensen wordt dan een gebakje met koffie of thee aangeboden.
De zieken die niet naar de activiteiten kunnen komen, worden regelmatig door ziekenbezoekers bezocht
waarbij een kleine verrassing voorzien is in de vorm van een cadeautje. Ook proberen zij via verschillende
kanalen zieke mensen in Achterbos op te sporen, allerlei informatie hieromtrent is steeds welkom.
Dit jaar is ziekenzorg ook gestart met een Ariadne-werking in Achterbos. Ariadne richt zich op jonge zieken tot 65
jaar. De Ariadne-werking staat in Achterbos nog in haar kinderschoenen. Er zijn al wel verschillende activiteiten
gepland, maar deze gaan nu nog door op regionaal vlak.
De verantwoordelijke voor de Ariadne-werking in Achterbos is Josephine Mariën, Groot Kapellen 19,
tel. 014 31 97 77. Jonge zieken kunnen met haar contact opnemen.
Het bestuur van Ziekenzorg Achterbos bestaat in totaal uit een 20-tal mensen, met als voorzitter Arno Smulders,
Pastoor Moorkensstraat 8, tel. 014 31 06 73 of 014 71 49 71.

Lidgeld 2008-2009
KWB: een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen
Uw bestuurslid komt één van de volgende weken nog eens langs voor de vernieuwing van het lidmaatschap.
Het gemakkelijkste is dat je de bijdrage contant betaald aan je bestuurslid. Binnen enkele maanden krijg je dan je
nieuwe lidkaart.
De ledenbijdrage 2008-2009 is hetzelfde gebleven als vorig jaar: 23 euro.
Ken je mensen in je familie of je vriendenkring die eens graag kennismaken met KWB-Achterbos? Laat het ons
weten. Wij nemen dan verder contact op.

Weekend gezinnen met jonge kinderen
Ook deze groep van een veertigtal personen mag van een geslaagd weekend spreken.
Je kan eerstdaags op onze website al foto’s gaan bekijken.
Volgende maand een kort verslag op de folder!

2008erbos
Maandag 10 november: New-orleans Jazzavond met “The Cotton Ciy Jazzband”
Zaterdag 15 november: Oriëntatiewandeling door KWB-Achterbos (zie boven)
Zondag 16 november:
Namiddagconcert door kinderen van Achterbos ism de muziekschool.
Meer info zie website: www.2008erbos.be

Samenaankoop stookolie door ACV
Hoe verdien je enkele tientallen euro’s in tijden dat alles duurder wordt en onze koopkracht daalt?
Door samen met het ACV stookolie aan te kopen .Onze samenaankoop stookolie voorstellen moeten we zeker
niet meer doen. Reeds meer dan 25 jaar organiseert het ACV twee keer per jaar een samenaankoop stookolie in
Achterbos ( en gans Mol , Balen en Dessel ). Meer en meer mensen zijn overtuigd van de echte besparing die ze
hiermee kunnen doen. Via onze samenaankoop bekomen we telkens een degelijke korting op de dagprijs.
De ACV samenaankoop is dus wel degelijk een echte besparing in ons dagdagelijks levensonderhoud. Het ACV
bemiddelt in de verkoop, maar verkoopt zelf niet . Het blijft dus een koop tussen U en de handelaar, maar wel
tegen de afgesproken voordeelprijs.
De afsluitdatum voor Achterbos is zaterdag 22 november 2008 .
Indien u geen briefje ontving, en je wil toch deelnemen aan deze samenaankoop, dan kun je een briefje afhalen
op het ACV Dienstencentrum te Mol ( J. Smitslaan 67 ) tijdens de openingsuren .
Contactpersoon: Jef Drooghmans, Akkerstraat 28.

Activiteiten najaar
8 en 9 november 2008 :
breughelfeesten
29 november 2008 om 09 uur : papierslag
05 december 2008 om 20 uur : kookavond parochiezaal Achterbos
19 december 2008 om 19 uur : fotozoektocht in ’t donker
27 december 2008 om 20 uur : kwis parochiezaal Achterbos

Inschrijvingsstrook kaartavond 17 oktober 2008
Naam + voornaam

Lid: € 4/p

Niet lid: € 6/p

1.
2.
3.
Totaal:
Inschrijven voor 15 oktober bij Wim Caeyers, Achterbos 315, tel: 014-316183, via e-mail:
wim_caeyers@yahoo.com

Inschrijvingsstrook kookavond 5 december 2008
Naam + voornaam

Tel

1.
2.

Totaal:
Inschrijven voor 15 november bij Guy Vreys, Zelm 61, tel: 014 31 17 06, via e-mail: vreysguy@hotmail.com

