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NIEUW !! Rek.nr : 000 - 3254945 - 13 

Papierslag - zaterdag 10 december 
 
Helpers verzamelen om 9.00u aan het gidsenlokaal in de Zelm. 
We rekenen op vele helpende handen. 
 
Indien jij kan komen helpen, gelieve dan voor 8 december je naam door te geven aan Dirk Mannae-
rts, tel 014 32 0803, dirkmannaerts@skynet.be 
 

Opbouw Kerststal - maandag 19 december 
 
Een aantal ijverige KWB-leden heeft de vorige jaren steeds gezorgd voor een mooie kerststal in de 
kerk.  Het resultaat van hun werk zal met Kerstmis opnieuw te zien zijn in de kerk. 
De stal wordt opgebouwd op maandag 19 december: om 9.00u voor de ster 
                                                                                       om 13.30u voor de stal. 
Hij wordt terug gedemonteerd op maandag 9 januari om 13.30u. 
 
Helpers zijn  steeds welkom. Op deze manier kan je een steentje bijdragen tot het vieren van Kerst-
mis in onze parochie. Indien jij kan komen helpen, gelieve dan voor 8 december je naam door te ge-
ven aan Nand Vreys, tel 014 31 87 66 
 
De KWB hoopt dat je als KWB-lid zeker een bezoek zal brengen aan onze kerststal. 
 

24e Verenigingenquiz -
vrijdag 30 december 
 
Alle verenigingen en families van Achterbos zijn welkom. 
 
Elke ploeg die denkt de wisselbeker te kunnen overnemen van de KWB - ploeg moet dit op 30 de-
cember komen bewijzen. Een ploeg bestaat uit minimaal 5 en maximaal 6 personen. Schrijf tijdig in 
want het aantal ploegen dat kan deelnemen is beperkt. 
 
Inschrijven: vóór 21 december bij Theo Drooghmans, Achterbos 115 of tel 014 31 43 62 . 
 
De eerste vraag wordt gesteld om 20.00u . 
 
Wie niet in een quizploeg zit, kan ook komen supporteren. Iedereen is welkom. 
 
PS: KWB - leden die graag met de KWB - ploeg meedoen, kunnen dit laten weten aan Guy Vreys, 
tel 014 31 17 06 . 
 

Speelnamiddag - zondag 29 januari 
 
Deze namiddag voor de kinderen gaat door op zondag 29 januari 2006 in de parochiezaal. Voor meer 
informatie: zie folder volgende maand! 



Algemeen dankwoord 
 
Oktober en november waren hele drukke maanden. Velen hebben er plezier aan beleefd, en dat is 
nog steeds de bedoeling van al onze activiteiten. 
  
Het bestuur bedankt de leden voor hun bijdrage aan het programma. 
Er zijn ook verschillende mensen een hand komen toesteken en dit vinden we fijn. 
Ook een dank aan de talrijke deelnemers. 
 
De mensen die hun lidkaart hebben vernieuwd danken we eveneens. 
Je ziet: voor de ledenbijdrage kan KWB Achterbos heel wat bieden. 
 
Wil je graag eens komen helpen of heb je een vriend die lid wil worden? Neem contact op 
met het bestuur:   Dirk Mannaerts 
    tel 014 32 08 03 
    dirkmannaerts@skynet.be. 
 

Onze maandelijkse folder via email? Da kan! 
 
KWB - leden die onze maandelijkse folder via email wensen toegestuurd te krijgen, kunnen die op 
eenvoudige manier vragen door een email te sturen aan guido.frederickx@skynet.be 
 
Je persoonlijk e-mail adres zal niet worden verspreid aan andere leden! 
 

 
Voorbije activiteiten... 

 
Breughelfeesten - 12 en 13 november 
 
De jaarlijkse Breughelfeesten zijn weer achter de rug. Vele vrijwilligers hebben er heel wat uren tijd 
in gestoken om alles prima voor mekaar te krijgen. De zettersprijskamp, het eten, de afwas, het 
klaarzetten en opruimen van de zaal. 
Ook KWB deed zijn deel, net als andere organisaties die regelmatig gebruik maken van onze zaal. 
 
We kunnen nog altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken tegen volgend jaar. 
Indien jij wil komen helpen, gelieve dan je naam door te geven aan Dirk Mannaerts, 
tel 014 32 0803, dirkmannaerts@skynet.be. 
Je zal dan volgend jaar gecontacteerd worden om je steentje bij te dragen. 
 
PS: de prijzen van de jaarlijkse tombola zijn te verkrijgen in het Kafeeke. 
 

Jaarlijkse dropping - vrijdag 18 november 
 
De hemel was klaar, de sterren goed te zien, geen paraplu nodig en juist niet te koud, dus goei weer 
voor een avondlijke wandeling door ongekend gebied voor velen van de deelnemers. 
65 deelnemers hadden zich ingeschreven voor de 28e dropping van de KWB. 
 
“Hier staan jullie dan hulpeloos op een verlaten weggetje, dat schijnbaar naar nergens toe leidt”. 
Met deze zin begon de begeleidende tekst bij het plannetje dat we gekregen hadden van organisator 
Louis Hooyberghs. 
 
De bedoeling was om van de plaats van dropping (8 of 16 km) naar de aangeduide plaats op het 
plannetje te geraken. De aankomstplaats was voorzien in het Parochiecentrum ’t Fonteintje in 
Koersel (Kapelleke). 



Alle deelnemers wandelden volgens hun eigen tactiek. Sommigen gingen in strak tempo en waren 
redelijk vlug op het eindpunt. Anderen zochten al direct een plaatselijke kroeg op en waren dus wat 
later. Sommigen moesten maar 8 km wandelen, terwijl anderen veel meer km’s moesten doen om er 
te geraken. Aan één groep werd er zelfs getwijfeld of zij nog op tijd zouden aankomen voor de koffie 
en boterhammen met kaas en hesp. Het is hun toch gelukt ! 
 
Hopelijk hebben alle deelnemers genoten van deze dropping en zijn ook zij al benieuwd waar het 
volgend jaar zal te doen zijn. 
 
Tot dan. 
 

Kaartavond - vrijdag 25 november 
 
Ondanks de sneeuw was er maar 1 persoon niet komen op dagen. 
De echte kaartspelers zijn niet tegen te houden, in totaal 39. 
Drank, koffiekoeken, nootjes en chips gingen vlot van de hand. 
 
In het hevigste van de strijd waren er wel eens wat discussies, en wordt er wel eens op tafel geklopt, 
maar dat hoort erbij. Het was zelfs zo spannend dat het water van de muur liep. 
Deze keer was er ook een valsspeler in het spel. Op een gegeven moment lagen er 2 kaarten onder 
tafel. De dader?  Het onderzoek loopt nog. 
 
Deze winter zal er nog een kaartavond zijn op vrijdag 27 januari 2006. 
 
Mensen die eventueel liever een gezelschapspel willen spelen die avond zijn ook welkom. 
 
Tot ziens 
 

2e Kookavond - vrijdag 2 december 
 
Tijdens de eerste kookles op vrijdag 21 oktober werd beslist een 2e in te richten. Hiervoor kregen we 
ook weer meer dan 20 inschrijvingen binnen. Spijtig genoeg werd onze ‘meesterkok’ ziek en moes-
ten we iedereen verwittigen dat de geplande kookavond niet kon doorgaan. 
 
Van harte beterschap aan onze kok! 
Een nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 
 

Belangrijke KWB - data 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vrijdag 27 januari kaartavond 

zondag 29 januari kinderspeelnamiddag 

Vrijdag 24 februari 3e kookles 

zondag 26 februari snoeiles 

zaterdag 11 maart papierslag 

vrijdag 24 maart KWB Kaffee 

maandag 17 april Zwemactiviteit met ontbijt 

zaterdag 6 mei Dag van de KWB te Brussel: Europees Parlement 

zaterdag 3 juni papierslag 

vrijdag 16 juni barbeque 

zondag 25 juni Familiale reis 



TIJD VOOR GOED BELEID 
Onze gemeente onder de loep  
 
Op 8 oktober 2006 kiezen we voor een nieuw gemeentebestuur. 
Tijd dus om te bekijken wat anders en beter kan, en wat goed is en moet blijven. 
Daarom vraagt het ACW je mening: wat moet er in onze gemeente verbeteren? 
Waar moet de volgende jaren het meeste aandacht en geld naartoe? 
 
ACW heeft een prioriteitenfolder ontworpen, waarop ook jij je mening kwijt kan. 

Beter wonen, meer en goed werk, onderwijs, cultuur, enz. worden overlopen. Jij 
kan een kruisje zetten bij de punten die zeker moeten aangepakt worden. Heb je 
andere of nieuwe voorstellen: schrijf ze zeker op. 

Je kan de tien beste voorstellen in jou volgorde van belangrijkheid zetten.  

Maak ook een top 3 van de domeinen (leefbare ruimte, zorg op maat, cultuur en 
vrije tijd voor iedereen…) die je als topprioriteiten voor je gemeente naar voor wil 
schuiven. Heb je andere bedenkingen of suggesties. Geen probleem: noteer ze in 
de ‘Open brief'. 

Wat gebeurt er met je mening? 
Al je keuzes, suggesties en reacties worden gebundeld: het ACW maakt een 
overzicht. Daarmee maken we een ACW - beleidsnota. We leggen die voor 
aan de kandidaten voor een nieuw gemeentebestuur. 

KWB - leden die aan deze bevraging graag deelnemen, kunnen een prioritei-
tenfolder bekomen door contact te nemen met Jef Vanhoof, Puttestraat 17, tel 
014 31 10 45 of via email : Jef_Vanhoof@hotmail.com 
 
Je kan de folder ook online invullen. Dit kan via: 
http://www.acw.be/nieuws/formulier.htm 
 
Vul je prioriteitenfolder in en het resultaat komt automatisch bij ACW Mol te-
recht. 

En zo weten wij ook meteen waar we als ACW, samen met onze bevriende 
politici, werk van moeten maken. 

Succes bij het invullen en dank voor je medewerking! 

 

   KWB REIS– EN VRIJETIJDSAANBOD 2006 

De nieuwe brochure is vers van de pers. Bij Govaka kan je onder andere terecht voor: recreatief fiet-
sen langs de Donau, in Zeeland, Mallorca of langs de Romantische Strasse in Duitsland. Sportief 
fietsen in Mallorca, de Auvergne, Pyryneeën of Alpen. Recreatief wandelen in de Vogezen, langs de 
Dordogne, … . Trekkings in Ecuador, Schotland, Ierland, Matterhorn, Marokko, … . Culturele reizen: 
Wenen, Lissabon, Toscane, Indonesië, Malta, … . 

KWB - leden die een brochure met het volledige aanbod willen hebben, kunnen er eentje bekomen 
bij Jef Vanhoof, Puttestraat 17, tel 014 31 10 45 of via email : Jef_Vanhoof@hotmail.com. 

Uiteraard kan je ook op de website terecht: http://www.kwb.be/cgi-bin/govaka/info.htm 


