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Kwb Achterbos hoopt dat u allen 
een deugddoende verlofperiode heeft gehad! 

 
Start volleybal - donderdag 5 september 
 

Na een zomer waarin ze misschien wat beachvolleybal hebben gespeeld, gaan onze volleyballers op-
nieuw elke donderdagavond in de Sporthal op de Rozenberg tegen de bal kloppen. Telkens van 20u 
tot 22u.  
Heb je zin om mee te doen? Neem contact met Lisette Gastmans, tel (014)71 55 89, voor meer infor-
matie. Via kwb ben je alvast verzekerd bij deelname! 
 

Papierslag - zaterdag 7 september 
 

Zaterdag 7 september zal onze derde papierslag van dit jaar doorgaan. Zoals iedereen weet is deze 
driemaandelijkse papierslag een goede bron van inkomsten voor onze kwb - afdeling. Hierdoor kun-
nen we vele activiteiten aan zeer democratische prijzen blijven organiseren voor onze leden. 
 

Helpers zijn steeds welkom tussen 9u en 12u! We verzamelen om 8u50 aan het gidsenlokaal. 
 

Ter info: de leden die in 2013 helpen bij minstens 2 van de 4 papierslagen kunnen in 2014 gratis mee 
uit eten gaan in een eetgelegenheid in de buurt. De vierde papierslag zal op 7 december doorgaan. 
 
Bezoek waterzuiveringsstation - woensdag 25 september  
 

Schoon water in onze beken en rivieren, daar 
maakt Aquafin werk van. 
Gedurende 2 jaar zijn er grote verbeteringswer-
ken aan het waterzuiveringsstation te Mol ge-
beurd. Daarom organiseert Aquafin op 25 sep-
tember 2013 een rondleiding met gids aan het 
waterzuiveringsstation, gelegen aan de Borger-
houtsedijk nr 50 te Mol. 
 
Als kwb zijn we ook begaan met het milieu. Da-
gelijks produceren we allen meer afvalwater 
dan we zelf vermoeden. 
 
Alle kwb-leden en sympathisanten zijn welkom 
om 19u. We spreken af om 18u50 aan de par-

king van de Mercedes garage, schuin tegenover de ingang van het waterzuiveringsstation. 
 

Inschrijving is verplicht en kan je doen bij Luc Sannen, via mail : luc.sannen@scarlet.be of telefo-
nisch op het nummer (014)31 60 06 . Doe dit ten laatste op 16/09. 
 

Geef al de namen op van de mensen die willen deelnemen aan het bezoek! 



Wandelweekend kwb te Nieuwpoort - 27 - 29 september 
 

Net geen 50 personen zijn ingeschreven 
voor deelname aan dit weekend. 
Zoals steeds zijn de wandelingen degelijk 
voorbereid door onze werkgroep. 
 

De deelnemers kunnen onderling afspreken 
voor carpooling. Hiervoor kan contact geno-
men worden met Jan Puls, 
tel (014)31 28 84 of 

 pulsjan@hotmail.com . 

 

 
 
 
 
Kaartavond - vrijdag 4 oktober 
 

Nu de langere winteravonden stilaan in zicht komen starten ook onze kaartavonden opnieuw op. De 
eerste avond zal zoals steeds doorgaan in onze parochiezaal. Keuze tot het spelen van meerdere 
kaartspelen: wiezen, zetten, kingen. Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je ze zelf mee-
brengt. Geen kosten om deel te nemen en drank aan democratische prijzen. 
Start: om 20u boven in de parochiezaal (ingang via ’t Kafeeke). Einde: 24u 
Inschrijven bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89 . 

Noteer alvast ook al de kaartavond op datum van 29 november 2013. 

In juni heeft het bestuur werk gemaakt van de nieuwe jaarplanning. 
 

Naar traditie zal vanaf september 2013 opnieuw elke eerste maandag van de maand de bestuursver-
gadering doorgaan in de parochiezaal om 20u. 
Deze bestuursvergadering wordt voorbereid door het dagelijks bestuur. 
 
Ondertussen zijn ook de kookavonden vastgelegd: 21 november 20134 en 14 februari 2014. 
 

Data/activiteiten die je vroeger al kon noteren: 
 

Vrij 18 okt: Avondwandeling     Vrij 24 jan: Warmtecamera ifv isolatie woning 
9-10 nov: Breughelfeesten     Vrij 31 jan: Avond Wereldsolidariteit 
Vrij 15 nov: Dropping      Vrij 21 feb: Pokeravond 
Vrij 29 nov: Kaartavond     Woe 5 mrt: Circusschool voor kinderen 
Za 7 dec: papierslag      Vrij 21 mrt: KWB Kaffee 
Vrij 13 dec: Bierproefavond     Ma 21 apr: Paasactiviteit 
Woe 18 dec: speelnamiddag kinderen (Lego)  Do 1 mei: bestuursuitstap 
Vrij 27 dec:  Kerststallentocht ism Landelijke Gilde Zo 18 mei: Olmense Zoo 
Za 28 dec: Kwb Kwis      Za 24 mei: Planningsavond KWB 
Zo 19 jan: Natuurwandeling Bel    Za 21 juni: BBQ KWB 
         Za 28 juni: Daguitstap naar Ieper 
 

De vermelde data zijn, behoudens onvoorziene omstandigheden, definitief.  
 
Leden die graag een activiteit willen organiseren kunnen hiervoor contact nemen met één van 
onze bestuursleden. Vanuit KWB zal een budget worden ter beschikking gesteld om deze acti-
viteit te organiseren. Activiteiten voor (gezinnen met jonge) kinderen worden extra aangemoe-
digd!                  Voorwaarde: de activiteit moet openstaan voor alle leden.  


