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

 
Start volleybal - donderdag 4 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 
19u30 tot 21u30.  
Heb je zin om mee te doen? Neem contact met Lisette Gastmans, lisettegastmans@telenet.be,  
tel (014)71 55 89, voor meer informatie. Via kwb ben je alvast verzekerd bij deelname! 
 

Papierslag - zaterdag 6 september 
 

Zaterdag 6 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. 
Tijdens de eerste twee papierslagen van 2014 haalden we liefst 48.900 kg papier bij mekaar , 6 ton 
meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Het is ook van 2011 geleden dat we nog eens 28 ton ophaal-
den tijdens één papierslag. Dit gebeurde nu nog eens in juni 2014! 
 

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

Ter info: de leden die in 2014 helpen bij minstens 2 van de 4 papierslagen kunnen in 2015 gratis mee 
aanschuiven bij onze BBQ, samen met hun partner. Eén papierslag geeft recht op gratis BBQ voor de 
helper (zonder partner). 
De vierde papierslag van 2014 zal op 6 december doorgaan. 
 

Vissersprijskamp - zondag 14 september 
 

Heb je zin om mee te vissen op zondag 14 september? 
Place to be: vijver aan de Toemaathoek (zandpad indraaien 
direct na huisnr. 86, de nodige wegwijzers zullen voorzien wor-
den). We beginnen om 10u en stoppen om 17u. 
’s Middags is er een lunchpauze voorzien van 12u tot 13u15.  
Kwb voorziet een snack voor alle deelnemers.  
 

We vissen met een vaste stok. Witte maden, maïs en wormen 
mogen als aas gebruikt worden (alle andere aas (bv. brood 
edm) is NIET toegelaten). Tijdens het vissen kan er bier en fris-
drank genuttigd worden aan democratische prijs. 
Om 17u15 is de prijsuitreiking. De persoon die het meeste vis 
gevangen heeft ontvangt de hoofdprijs.  Voor de twee Kwb-
leden met de grootste vangst wordt een prijs voorzien. 
 

Leden betalen € 3. Niet-leden € 5. 
 

Je dient je in te schrijven VÒÒR 10 september bij: Bob Verkoyen via mail: 
 verkoyen.bob@skynet.be 
 



SPEELPLEIN XXL in hartje Mol ?? Dit kan met Kwb !!  
Zaterdag 20 september - 14u tot 17u  - Santo Tomasplein   
  

Van Angry-birds tot een reuze vier op een rij, een groot schaakspel, een gigantische mikado en twis-
ter en een reuze mens-erger-je niet, Jenga-blokkken en nog veel meer. In totaal zijn er 11 reuze 
spellen waarmee je aan de slag kan. En als dat niet genoeg is zorgen we nog extra voor een spring-
kasteel. 
Doelgroep: vooral voor kinderen van 3 tot 14 jaar, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom. 
  

Toegang is gratis. Iedereen van harte welkom – op voorhand inschrijven hoeft niet.  
 

Wandelweekend te Waldbreidbach - 26 - 28 sept. 
 

39 personen zijn ingeschreven voor deelname. 
Zoals steeds zijn de wandelingen degelijk voorbereid door 
onze werkgroep. 
 

De deelnemers kunnen onderling afspreken voor carpoo-
ling. Hiervoor kan contact genomen worden met Jan Puls, 
tel (014)31 28 84 of pulsjan@hotmail.com . 
 
Een beeld van de mooie, bergachtige omgeving. 

 
Kaartavond - vrijdag 10 oktober 
 

Nu de herfst stilaan in zicht komt starten ook onze kaartavonden opnieuw op. De eerste avond zal 
doorgaan in de vernieuwde “bibliotheek” van 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, ingang langs ’t Kafeeke. Einde: 24u 
Inschrijven bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89 . 

Het bestuur heeft werk gemaakt van de nieuwe jaarpl anning. 
 

Vanaf september 2014 : elke eerste maandag van de maand: bestuursvergadering in de parochie-
zaal om 20u. Deze bestuursvergadering wordt voorbereid door het dagelijks bestuur. 
 

Volgende activiteiten zijn ondertussen gepland:   
 

Vrij 17 okt: Avondwandeling     Vrij 6 feb: reservedatum kookles 
8 – 9 nov: Breughelfeesten     Zo 8 feb: Natuurwandeling Rauw 
Vrij 14 nov: Casino-avond     Vrij 27 mrt: KWB Kaffee    
Za 6 dec: papierslag      Do 1 mei: bestuursuitstap 
Vrij 19 dec: Bierproefavond     12 - 14 juni: mannenweekend 
Za 27 dec: Kwb Kwis      Za 20 juni: BBQ KWB 
Vrij 30 jan: Kookles      
 

Let op: data kunnen nog worden aangepast! De juiste data komen op de maandelijkse folder. 
 
 

ACTIVITEITEN VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN: 
Woensdag 29 oktober pizza en koekjes bakken 

Woensdag 17 december: legonamiddag 
Woensdag 18 februari 2015: Bowling 

 
 
 
Leden die graag een activiteit willen organiseren k unnen hiervoor contact nemen met één van 
onze bestuursleden. Vanuit KWB zal een budget worde n ter beschikking gesteld om deze acti-
viteit te organiseren. Activiteiten voor (gezinnen met jonge) kinderen worden extra aangemoe-
digd!                  Voorwaarde: de activiteit mo et openstaan voor alle leden.  


