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Na een prachtige zomer zijn onze batterijen terug opgeladen.
We gaan met de kwb weer van start voor een hopelijk spetterend en
boeiend werkjaar. Wij hopen op veel interesse van onze leden voor al
onze activiteiten.

Het bestuur
kwb : startpakket voor vrije autobegeleiders
Aanbod voor begeleiders (en leerlingen) via kwb Achterbos in samenwerking met Salus Nostra
In heel wat scholen kunnen leerlingen deelnemen aan het project “Rijbewijs op school” en gratis hun
theoretisch rijexamen op school afleggen. Begeleiders staan daardoor een beetje in de kou.
Met kwb en Salus Nostra willen we de begeleiders toch nog een kans geven om lessen te volgen.
Ook leerlingen die deze kans niet krijgen op school, of wie niet geslaagd was, krijgt de mogelijkheid
om zich via deze lessen op het theoretisch examen voor te bereiden. Wij verwachten dat hun begeleiders ook meekomen naar de lessen.
Speciaal aanbod voor begeleiders
Voor de begeleiders is een speciaal startpakket ontwikkeld. Want begeleider zijn is toch wat anders
dan zelf met de auto rijden. Wie als begeleider met een kandidaat-bestuurder de weg op wil, kan
maar beter goed voorbereid zijn. Je kennis van de verkeersregels opfrissen is geen overbodige luxe.
Een begeleider moet ook een goede coach zijn die met een plan werkt. In het startpakket zitten twee
avonden: één over de verkeersregels en één over de aanpak van de begeleiding.
Deze avonden gaan door op woensdag 14 en 28 oktober 2009
van 19u30 tot 22u
Salus Nostra Instituut, J. Calasanzstraat 4, 2400 Mol - Achterbos
Kostprijs: 25 euro, kwb leden: 12 euro
CM-leden: 20 euro, mits voorlegging van gele klever
leerlingen vergezeld van hun begeleider kunnen gratis deelnemen
Te betalen bij het begin van de eerste avond.
Inschrijvingen binnenbrengen: Mannaerts Dirk, Akkerstraat 28, e-mail: dirkmannaerts@gmail.com
Let wel: er kunnen maximaal 29 personen deelnemen!

Rechtzetting
In ons vorig maandblaadje publiceerden we onze activiteiten voor het nieuwe werkjaar.
Hier zat een foutje in: Het wandelweekend gaat wel degelijk door tijdens het weekend van 25, 26
en 27 september 2009. Onze startactiviteit zal voor een andere keer zijn.

Natuurwandeling in natuurgebied Scheps te Balen
olv Luc de Groof - zondag 18 oktober om 14u
Het natuurgebied Scheps ligt in de bovenloop van de vallei van de Grote Nete in Balen, tussen
deelgemeente Olmen en het gehucht Scheps. Je vindt er een afwisselend natuurgebied met
moerassen en broekbossen naast weiden en graslanden.
Moerasplanten zoals engelwortel, moerasspirea, valeriaan, wederik, moerasandoorn en wilde bertram geven kleur aan het landschap en trekken veel insecten aan.
Scheps is een ongerept natuurgebied waar heel wat bijzondere vogels een onderkomen vinden zoals de roodborsttapuit, blauwborst, ijsvogel, wulp en steenuil. De ijsvogel vormt een ware attractie
met zijn knalblauwe verenpak en duikvluchten in het water om visjes te vangen.
Bereikbaarheid:
Het startpunt van de wandelweg ligt langs de Halflochtdijk. Ga vanuit het centrum van Balen naar
Leopoldsburg. Na 1,5 km sla je, aan de oude kapel van Schoor, de weg Schoor rechts in. Nog 1 km,
draai schuin links de St Odradastraat in. De tweede weg links is de Halflochtdijk. De parking is 300
meter verder.
Samenkomst om 13u30 aan de parochiezaal van Achterbos.

Kapel Heilige Apollonia aan diggelen gereden
Je hebt het waarschijnlijk ook al gezien of gelezen: donderdagnacht 22 augustus om 3u, heeft een
auto de kapel totaal vernield.

Het is precies vijf jaar geleden, in juni 2004, dat de nieuwe kapel werd ingehuldigd. Om de kapel de
nodige luister te geven, heeft kwb - Achterbos een prachtig origineel Apolloniabeeld uit arduin laten
beeldhouwen met de opbrengsten van de papierslagen.

De gemeentelijke technische dienst heeft toen, in samenspraak met ons bestuur, een nieuwe kapel
ontworpen en met eigen personeel de kapel gemetseld. We zijn er dan ook een beetje van onder de
voet, temeer daar het beeld toch wel schade heeft opgelopen. De beeldhouwer, Luc van Hoof uit
Heppen, bekijkt momenteel de schade. We hopen via de verzekering van de gemeente het beeld te
kunnen laten restaureren. We hopen tevens dat de kapel zo spoedig mogelijk hersteld wordt.
Er is trouwens een lopend ontwerp voor de herinrichting van de hele Apollonialaan.
We houden u via ons ledenblad op de hoogte.
LS.

Nieuwe helpers bij KWB
Eindelijk is het zover. Na enkele jaren dat we onze groep van bestuursleden en helpers steeds zagen achteruit gaan, hebben er zich de afgelopen weken enkele mensen aangeboden om wat te helpen. We verwelkomen Raf Caeyers en Christophe Moelans, zij zullen elk een toer op zich nemen
voor de maandelijks verspreiding van de raak en ons maandblaadje. Wim Caeyers was enkele jaren
geleden reeds bestuurslid, maar had wegens het vele privé werk enkele jaren tijdskrediet genomen.
Raf, Christophe en Wim, alvast bedankt voor jullie initiatief.
Als er nog mensen zijn die ergens willen helpen, mag je steeds contact opnemen met Guido Frederickx tel: 0473 77 16 13

Volleybal
Beste spelers.
Vanaf donderdag 17 september 2009 spelen we weer volleybal in de sporthal van Achterbos. We
beginnen eraan om 21u en eindigen om 22u30.
De deelnameprijs voor het seizoen (september 2009 tot en met april 2010) is € 10. In de prijs zit een
verzekering, huur van de zaal en het gebruik van net en ballen van Voach.
Inschrijven doe je bij Stephan Sannen de eerste maal dat je komt spelen .
Sportieve groeten.

Wandelweekend eind september 2009
De deelnemers aan het wandelweekend van eind september ontvangen persoonlijk de nodige informatie thuis. Voor een zeer beperkt bedrag is er dit jaar zelfs de mogelijkheid om een dag vroeger te
vertrekken. Wij wensen deze groep een deugddoend weekend met prima wandelweer.

Jongerenweekend begin oktober 2009
De deelnemers aan het jongerenweekend van begin oktober ontvangen persoonlijk de nodige informatie thuis. Ook deze deelnemers wensen wij een deugddoend weekend met prima weer.

Nog enkele data van activiteiten:
Kaartavond: vrijdag 23 oktober 2009
Pokeravond: vrijdag 30 oktober 2009
Zwemmen en koffietafel: woensdag 11 november 2009
Oriëntatiewandeling: vrijdag 20 november 2009

Inschrijvingsstrook:
Naam + voornaam

Leerling
vergezeld
van begeleider:
gratis

Leerling
zonder
begeleider: € 25
(€ 20 indien CM lid)

Begeleider:
Begeleider:
€ 25/p (€ 20
indien CM-lid) € 12 indien lid
van kwb

1.
2.
3.
4.
Totaal

Inschrijven voor 30 september bij: Mannaerts Dirk, Akkerstraat 28
e-mail: dirkmannaerts@gmail.com

Papierslag zaterdag 5 september
Dankzij de bereidwillige medewerking van 28 enthousiaste personen was de eerste papierslag van
dit werkjaar een klus die snel geklaard was. Om 11u30 werden de laatste containers gesloten.
Opvallend was dat er verschillende nieuwe, jonge medewerkers konden verwelkomd worden. Wij
hopen dat het voor hen een aangename eerste kennismaking was.
De volgende ophaling van oud papier door kwb zal op zaterdag 12 december 2009 doorgaan.

