Mol Achterbos
september 2005
http://www.kwbachterbos.be
info@kwbachterbos.be
Rek.nr : 787-5528324-63
Rijbewijs behalen ??
Het hoeft niet duur te zijn! Kies voor vrije begeleiding via KWB.
Wat bieden wij?
1. Zes lessen waarin je wordt voorbereid op het theoretisch en praktisch examen.
2. Gemotiveerde en deskundige lesgever
3. Een actueel cursusboek
4. Een tweede binnenspiegel met zuignap
5. Een reglementaire 'L' voor op de achterruit
Het is aan te raden dat ook begeleiders aanwezig zijn.
Bij hen kan eventueel het verkeersreglement eens opgefrist worden.
Wat kost je dit ?
KWB-leden: leerling: € 25 - begeleider: € 10
Niet-leden: leerling € 45 - begeleider: € 15
Plaats en data:
vrijdagen 9-16-23-30 september 2005 vrijdagen 7-14 oktober 2005
parochiezaal Mol-Achterbos
alle avonden starten om 19.30u
Inschrijven kan op vrijdag 9 september vanaf 19.15u in de parochiezaal.
Contactpersonen:

Drooghmans Theo, Achterbos 115
Van Olmen Geert, Achterbos 273

014 31 43 62
014 32 09 27

Papierslag zaterdag 10 september
Dank aan iedereen die oud papier en karton tijdens de zomermaanden heeft bijgehouden.
De volgende ophaling gaat door op zaterdag 10 september .
Helpers verzamelen om 9u aan het gidsenlokaal in de Zelm.
Wij hopen weeral op vele helpende handen.

Project nieuwe gidsenlokaal
Zoals jullie misschien al weten, gaan de gidsen een nieuw lokaal zetten.
Dit project kost zeer veel geld, maar als KWB zijn wij er ons van bewust dat het goed
besteed geld is. Daarom heeft de KWB Achterbos de Gidsen ook financieel gesteund.
Het bedrag dat KWB schenkt is 2500 euro.
Voor mensen die nog willen steunen: zie folder in bijlage.

Nieuw dagelijks bestuur KWB Achterbos
•
•
•
•
•

Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
PR - man:

Mannaerts Dirk
Drooghmans Theo
Frederickx Guido
Lommelen Luc
Sannen Stephan

Het nieuwe bestuur dankt de ‘oudgedienden’ voor alle inspanningen die zij geleverd
hebben. Zij maakten 8 jaar deel uit van het bestuur. Ze hebben KWB Achterbos mee
uitgebouwd tot een moderne vereniging voor jong en oud.
In de jaarprogramma’s vond ieder KWB - lid wel zijn weg.
Dit merkten we aan de dikwijls talrijke opkomst bij activiteiten.
Het nieuwe bestuur zal trachten dit verder uit te bouwen.
Mensen die hier willen bij helpen laten maar iets weten bij het nieuwe bestuur!
Bedankt Guy Vreys, Jan Puls en Mark Caeyers!

Natuurwandeling Buitengoor - zaterdag 17 september
Om 13.15u verzamelen we met de fiets of auto aan het parochiecentrum.
Om 14u stipt vertrekken we aan het Ecocentrum, waar Francois Michiels ons door het
reservaat zal gidsen. Laarzen zijn een noodzaak!
Deelnameprijs: € 1
Leden van Natuurpunt: lidkaart meebrengen! Zij mogen gratis deelnemen.

Wandel- en jongeren-weekend
De deelnemers aan de weekends van september - oktober 2005 in Ravelingen en Einrurh
krijgen een apart informatieblad met het programma en een routebeschrijving.
De KWB wenst de deelnemers veel plezier toe.

Volleybal donderdag 8 september
Onze volleybalspelers en -speelsters zijn voldoende uitgerust om met nieuwe kracht aan
het volgende seizoen te beginnen. Op donderdag 8 september wordt er terug gestart.
Afspraak om 21.00u aan de sporthal van Achterbos.
Nieuwe spelers zijn steeds welkom!!

Belangrijke data 2005
1.
2.
3.
4.
5.

Kookles 1:
Breugelfeesten:
Dropping:
Kaartavond 1:
Verenigingenkwis:

vrijdag 28 oktober
zaterdag 12 en zondag 13 november
vrijdag 18 november
vrijdag 25 november
vrijdag 30 december

