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Op bezoek bij de Olmense Zoo - zondag 18 mei 
 

Op zondag 18 mei staat er een familie-uitstap op het programma. Onder het motto ‘het hoeft niet altijd 
ver te zijn’ brengen we een bezoekje aan de Olmense Zoo. De laatste jaren heeft Charel Verheyen 
zijn Olmense Zoo omgetoverd tot een mooi, aantrekkelijk en kindvriendelijk dierenpark. 
 

De sportievelingen onder ons verzamelen om 12u30 aan de parochiezaal om gezamenlijk in groep 
naar de Olmense Zoo te fietsen. Kom je rechtstreeks, zorg dan dat je om 13u30 aan de ingang van de 
Olmense zoo bent, zodat we als groep kunnen binnengaan. 
 

Dankzij een tussenkomst van de KWB bedraagt de inkomprijs voor volwassenen  maar 13 euro en  
voor kinderen van 3 tot 11 jaar  9 euro. Kinderen jonger dan 3  jaar kunnen gratis binnen. 
Inschrijven per mail, uiterlijk op 14 mei, bij Alex Van Decraen (Alex.van.decraen@telenet.be) 
 

De inschrijving is pas definitief na storting van de deelnameprijs op rekeningnummer  
BE38 9795 4059 7472 
 

Minimum aantal deelnemers = 20. 
Je kan de tropenhal ( nieuw sinds 2012) bezoeken, de uitgestrekte savanne met o.a. Afrikaanse oli-
fanten en giraffen, de wandelvolière met meer dan 100 exotische vogels en het Berenbos zijn een 
aanrader voor de echte natuurliefhebber! En uiteraard nog veel meer … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De grote Joki Doki Show – Woensdag 28 mei 14u 
 

Met een knallende show sluiten we de kinderactiviteiten (koekjesbakken – legonamiddag – circus-
school) van het werkjaar af. Niemand minder dan Jo De Rijck ( www.joderijck.com ) oftewel clown 

Joki Doki laat ons een superleuke namiddag beleven. 
 

Goochelen, jongleren, clownerie, echte diertjes en heel veel 
interactie met het publiek.  Door de vele afwisseling in de 
voorstelling wordt een publiek van 4 tot 12 aangesproken! 
De kinderen zijn de ster van deze show... 
 

Een echte aanrader! 
De deuren gaan open vanaf 14u, start voorstelling om 
14u30. De voorstelling duurt een klein uurtje. 
 

Wanneer je inschrijft per mail bij Wim Caeyers 
(wim_caeyers@yahoo.com), uiterlijk op dinsdag 27 mei, 
betalen (klein)kinderen van Kwb-leden 3 euro en niet-leden 
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4 euro. Betaling kan ter plaatse. 
 

Zonder inschrijving kost de deelname 4 euro voor (klein)kinderen van Kwb-leden en 5 euro voor 
niet-leden. Telkens is er 1 chips inbegrepen, drank is verkrijgbaar aan democratische prijzen.  
 

Uiteraard mogen ook de mama’s en papa’s of moekes en vakes naar de show blijven kijken – zij 
hoeven niets te betalen .  
 

Jongeventure-Weekend - Vrijdag 30 mei - Zondag 1 juni 
 

Een gloednieuwe Kwb-activiteit staat op het programma: een heus JONGEVENTURE WEEKEND. 
Dit avontuurlijk weekend gaat door van vrijdag 30 mei tot zondag 1 juni in de Ardennen, een eigen-
tijds alternatief voor het vroegere jongerenweekend. 
Zin in avontuur? Back to basics? Zegt kamperen je iets? Doet de term ‘SOLL’-weekend misschien 
iets bij je rinkelen? Dan is dit zeker iets voor jou! 

 

Dit alles onder het motto ‘overdag actief & ’s 
avonds decompressie bij een gezellig kampvuurtje’ 
Minimum aantal deelnemers 8, max. aantal deelne-
mers 20, minimumleeftijd 18 jaar. 
 

Afhankelijk van het aantal deelne-
mers en de gekozen activiteiten va-
rieert de prijs, daarom bij interesse 
graag snel je naam doorgeven 
aan Kris Caeyers 
(kriscaeyers@yahoo.com), uiter-
lijk op 24 april 2014, zodat we je snel de juiste info kunnen bezorgen.  
 

Etentje helpers papierslag zaterdag 7 juni 
 

Omdat er niet voldoende deelnemers waren voor de daguitstap naar Oostende nodigen wij de hel-
pers van de papierslag die in 2013 minstens 2x kwamen uit voor een etentje (18u) in de Panera in 
Dessel. De betreffende helpers ontvangen weldra hun uitnodiging. 

 

Daguitstap Ieper – zaterdag 28 juni 
 

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog draait op volle toeren. Met onze Kwb-afdeling gaan we 
dan ook een bezoek brengen aan de Westhoek, meer bepaald aan Ieper, op zaterdag 28 juni. 
Een echte aanrader en een heel mooie afsluiter van ons goed gevuld werkjaar! 
 

Dankzij een financiële tussenkomst betalen Kwb-leden slechts 35 euro voor deze daguitstap, hierin 
zit ontvangst met kop koffie en kattenklauwkoek, bezoek aan museum In Flanders Fields, een lekker  
warm middagmaal en een gegidste stadswandeling doorheen Ieper en busreis inbegrepen.  
 

Vertrekuur situeert zich rond 7.30- 8 uur zodat we om 10.30u ter plaatse zijn. Rond 21u verwachten 
we terug in Achterbos te arriveren. Juist vertrek- en aankomstuur zal nog meegedeeld worden. 
 

Liefst zo snel mogelijk inschrijven, dit kan door een mailtje te sturen naar info@kwbachterbos.be én 
35 euro per persoon te storten op rekeningnummer BE38 9795 4059 7472 
 

Inschrijving is pas definitief na storting. 
 

Uiterste inschrijvingsdatum is 1 juni 2014, maar liefst zo snel mogelijk!! 
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Voorbije activiteiten 
 

Circusschool - woensdag 5 maart 
 

Op woensdag 5 maart brachten we een bezoekje aan ’t Sirk in Balen. Jongleren, trapeze en vaten 
lopen waren maar enkele van de truckjes die aangeleerd werden. 
De 20 kleine circusartiesten hebben allemaal stuk voor stuk mooie kunstjes laten zien en zich reuze-
goed geamuseerd.  

 
Op stap met de warmtecamera 
 

Op maandag 3 maart  scheen de zon overdag, 's avonds was het echter voldoende afgekoeld om 
met de warmtecamera op stap te gaan. Met 12 Kwb'ers hebben we 5 woningen onderzocht. In 2 van 
de 5 onderzochte woningen bleken er koude bruggen boven enkele ramen te zitten. Ook langs de 
rolluikkast van den Theo kon de warmte gemakkelijk buiten geraken. Verschillen in dakisolatie (bijna 
2x zo dik) kon de camera niet detecteren. De temperatuur van enkele buitenmuren was verhoogd 
maar dit was waarschijnlijk te wijten aan opwarming tijdens de dag en niet aan verliezen door de 
muur. Uit de rondtocht is gebleken dat de warmtecamera zeker kan gebruikt worden om koude brug-
gen op te sporen. Hij kan echter niet alles vertellen over hoe goed een woning is geïsoleerd. Van elk 
van de onderzochte woning wordt nog een rapportje opgesteld door de lesgever. 
FOTO is opgevraagd. 
 

KWB Kaffee - vrijdag 21 maart 
 

De afwezigen hadden weeral ongelijk. Na de jaarlijkse mosselen / friet met een pintje was het tijd 
voor de NOOTOPLOSSING. Meer dan 2 uur - en als het aan het ons gelegen had nog veel langer - 
werd de ene song na de andere song gezongen. Johan fungeerde even als achtergrondzanger; Bram 
solliciteerde openlijk (en dit met veel succes) als solozanger voor deze groep. Na 2 grote vaten, 1 
klein vat en nog een 5 tal bakken bier kwam er een einde aan deze toch wel geslaagde avond. 

 
 
 
 
 



Onderhoud van de koersfiets - donderdag 27 maart  
 

Vic en Piet, allebei actief als ploegleiders en mecaniekers bij Balen BC, onderhielden een 20-tal aan-
dachtige wielerliefhebbers een ganse avond over alle geheimen van het onderhoud en het lange le-
ven van een koersfiets. De commentaren achteraf waren lovend en natuurlijk werden er, zoals het 
wielerliefhebbers past, nog enkele trappisten gedronken tijdens de nabespreking! 

 

 
 
 
 
 


