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Kwb-lidgeld 2021
Ook de Corona-crisis heeft zo zijn voordelen.
We kregen het bericht van kwb-nationaal dat het lidgeld voor 2021 ongewijzigd is gebleven op € 30.
Zoals u weet wordt dit bedrag integraal doorgestort aan Brussel. Hiermee worden de kwbmedewerkers, de maandelijkse Raak en de ledenverzekering betaald.
Omdat er zoveel activiteiten in 2020 geannuleerd moesten worden heeft het bestuur van kwb Achterbos beslist om het lidmaatschap van de leden voor het jaar 2021 met € 10 te verminderen. Deze vermindering wordt volledig gedragen door onze kwb-kas. Je betaalt voor 2021 dus slechts € 20 lidgeld.
We vragen om uw ledenbijdrage van € 20 over te schrijven op onze rekening
BE38 9795 4059 7472 voor 15 november 2020 met vermelding van je naam + lidgeld 2021.
Bovendien zal je in Raak van januari 2021 een activiteitenbon vinden ter waarde van € 5. Deze
bon kan je gebruiken voor een activiteit naar keuze van onze afdeling die voor 1 juli 2021 doorgaat!
Wij hopen alvast dat zoveel mogelijk activiteiten in 2021 zullen kunnen doorgaan.

Wandelweekend Wirtzfeld 9 - 10 - 11 okt.
26 deelnemers nemen deel aan dit weekend in de
Oostkantons. De wandelingen zijn verkend en zijn in
alle weersomstandigheden best te doen.
Vijf koppels beslisten om toch niet deel te nemen omwille van de hogere aantallen besmettingen met Covid
-19. Zij ontvingen allemaal hun voorschot volledig terug.
In de Oostkantons kan je afstand bewaren terwijl je
geniet van mooie vergezichten én het gezelschap!

Wandelen met kwb - woe 21 okt. - 19u - PZ
Op de derde woensdag van de maand gaan we naar goede gewoonte wandelen.
Starten doen we om 19u aan de parochiezaal. Nu het
weer sneller donker wordt vergeten we zeker geen lampje
en fluo-hesje.
Tot woensdag!

Een tussenstop is altijd welkom!

Kinderbowling Den Bruul - woe 4 nov.
Op woensdag 4 november staat onze eerste kinderactiviteit van
kwb Achterbos van dit werkjaar op ons programma.
We spelen 2 spelletjes kidsbowling in Circus Bruul in Geel.
Wie wordt onze bowlingkampioen?
In de deelnameprijs van € 7 is de huur van schoenen en een frisdrank inbegrepen.
Inschrijven uiterlijk 31 oktober bij jef_vanhoof@hotmail.com of
0479 27 57 02)

Kaart– en spelletjesavond - vrij 13 nov. - 20u
De avonden zijn korter en minder warm. Een terrasje doen zit er ‘s
avonds niet meer in. Dus komen de kaarten en spelletjes weer boven. We starten om 20u en sluiten omstreeks 24u.

Inschrijven bij: Lisette Gastmans, +32 473 45 76 13 of
lisette.gastmans@telenet.be .

Dorpskrantje
In samenwerking met de gemeente Mol is beslist dat kwb Achterbos mee gaat werken aan een
dorpskrantje. De bedoeling van dit krantje, dat voorlopig jaarlijks zal verschijnen, is om ons dorp, zijn
verenigingen, scholen, sportclubs,… in de kijker te zetten bij onze bewoners. Vanuit de gemeente
hebben we een lijst gekregen met de verenigingen van Achterbos die in een adviesraad zitten.
Ken je nog een vereniging waarvan je denkt dat deze er niet bij is mag je altijd gegevens doormailen
naar wim.hooyberghs80@gmail.com. We kunnen niet elke vereniging in het krantje uitlichten maar
we willen wel een zo volledig mogelijke lijst van welke verenigingen er in Achterbos zijn. Wil je zelf
een tekstje schrijven, of helpen met het samenbrengen van gegevens, heb je nog foto’s van vroeger
of nu, liefst digitaal, mag je dit ons ook altijd laten weten.

Voorbije activiteiten:
Maandelijkse wandeling 16 september 2020
Om 19u vertrokken we met 11 wandelaars voor de eerste wandeling van het nieuwe seizoen. Via de
Boeretangsedreef en de Puttestraat vonden we onze weg richting Sluis en Ginderbuiten. Na een lekker drankje op het terras van Krophoek wandelden we door de Galbergen en Egelsvennen terug naar
de parochiezaal. Napraten deden we, na een 8-tal km, nog op het terras van ’t Kafeeke. Tot volgende
maand.

Rondgang Achterbos 19 & 20 september 2020
Na het wegvallen van de papierslag heeft de gemeente een voorstel gedaan om toch de weggevallen
inkomsten de compenseren. Een van de activiteiten hier rond is een rondgang door Achterbos
waarbij we meldingen noteren over de staat van
straten, verkeersborden,… Wegens Covid-19 hebben
we dit opgesplitst naar zaterdag en zondag. Met tal van
helpers was dit een kleine klus. In totaal zijn er 45
meldingen doorgestuurd naar de gemeente. Zij hebben
alvast laten weten dat onze meldingen doorgegeven
zijn naar de nodige diensten.
Alvast bedankt aan de helpers!
Melding: dak van kapel aan de ovonde is stuk

