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

Activiteiten de volgende weken... 
 

Kookles - vrijdag 24 februari 
 
We hebben goed nieuws voor onze kookliefhebbers. 
Op vrijdag 24 februari richten we onze volgende kookles in. Opnieuw onder leiding van Bart Leyten. 
 
Tijdens de les zal een vismenu worden klaargemaakt. We starten om 19.30u in de keuken van de parochie-
zaal. Een keukenschort en een aardappelmesje meebrengen maakt het werken gemakkelijker. 
Graag hadden we het aantal deelnemers vooraf gekend. Daarom is inschrijven noodzakelijk. 
Dit kan je doen via het formulier in deze folder. 
 
Bij het inschrijven betaal je een voorschot van 5 euro. De definitieve afrekening gebeurt 
tijdens de les zelf en dit op basis van de kostprijs van de gebruikte ingrediënten. 
 
Inschrijven kan tot 17 februari  bij: Guy Vreys, Zelm 61, alsook bij Theo Drooghmans, Achterbos 115. 
 

Snoeiles - zondag 5 maart 
 
De KWB organiseert een snoeiles op zondag 5 maart om 9.30 uur. 
Bomen met pitfruit en bessenstruiken zullen onder handen worden genomen.  
Diegenen die iets willen bijleren moeten zorgen dat ze die voormiddag paraat zijn. 
We verzamelen aan de parochiezaal om 09.15u. De snoeiles gaat door in de tuin van Nand Vreys, 
Peperstraat 55, waar we om 09.30u willen starten met de les. 
Wie graag zelf snoeit kan onder het waakzaam oog van een specialist ervaring opdoen. 
 

Internetles voor beginners - dinsdag 7 maart 
Nog enkele inschrijvingen mogelijk!! 
 

De les is voor personen die nog geen basisbegrippen kennen van internet. Een minimale basiskennis van com-
puters is wel vereist. De les gaat door in het Salus Nostra Instituut te Achterbos, lokaal b16 op dinsdag 7 maart, 
van 19u30 tot 22u30. Deelnameprijs: 1 euro, frisdrank inbegrepen 
inschrijvingen : e-mail dirkmannaerts@skynet.be of tel (014) 32 08 03 
 
Programma: • informatie zoeken en raadplegen op het internet: www 
   • het internetadres 
   • gebruik internet explorer 
   • informatie zoeken 
   • het e-mailadres, web-based e-mail, e-mails opstellen, verzenden en ontvangen 
   • Internetproviders en de verschillende mogelijkheden 
   • Bij voorkeur werken we met 1 persoon per pc. 
Tot ziens op de les! 
 

Papierslag - zaterdag 11 maart 
 

Helpers verzamelen om 9.00u aan het gidsenlokaal in de Zelm. We rekenen op vele helpende handen, zoals in 
december. Indien jij kan komen helpen, gelieve dan voor 8 maart  je naam door te geven aan 
Dirk Mannaerts, tel 014 32 08 03, dirkmannaerts@skynet.be 
 



KWB - kaffee - vrijdag 24 maart 
 

Probeer deze avond vrij te houden zodat je kan deelnemen aan deze activiteit. 
De animatie wordt verzorgd door Tjen Martens met "De Strusselboerkes" 
"De Strusselboerkes" zijn met 5 personen, waarvan 4 op het podium en 1 klankman en duivel-doet-al. 
Als decor is er een boerderij in hout (ca. 5m. breed), met een koe, een paard en een boom. Ook wordt een 
poppenkast gebruikt om sommige liederen visueel uit te beelden. 
Het programma bestaat uit boerenliederen, drink– en soldatenliederen ("De Strusselboerkes" zijn dan ook van 
Leopoldsburg), Kempische liederen, sketches, moppen, enz.... 
 
Meer informatie volgt via de folder van de maand maart. 
Je vindt alle informatie ook op de website. 
 

Voorbije activiteiten... 
 

Kaartavond - vrijdag 27 januari: Het was weer een succesrijke kaartavond. Er waren 29 deel-
nemers. Er is veel gelachen ….. en natuurlijk ook gekaart. 
Tot de volgende kaartavond! 
 
4e Speelnamiddag - zondag 29 januari: Een verslag hiervan in de folder van maart! 
 

Weetjes... 
 
Avondwandelen: Elke donderdag maken een aantal KWB - leden een avondwandeling.  
Liefhebbers kunnen altijd aansluiten . Vertrek aan Bruggeske 21, bij Willy Deckx. 
 
CM – Fit organiseert jog - initiatie in Geel en Mol: In Mol zal dit doorgaan op de 
Atletiekpiste Den Uyt, op vrijdagmiddag om 12.30u. Op de vrijdagen 10, 17 en 24 februari, 3, 10, 17 en 24 
maart, 7, 14, 21 april. Meer informatie: www.cm.be of www.cm-fit.be 
Vragen kan je stellen via volgend e-mailadres: beweging.turnhout@cm.be 
 
Boekingen parochiezaal Aerenkorf te Achterbos 
 
Vanaf 2006 dient U voor de reservatie van de parochiezaal en haar annexen (keuken, vergaderlokalen) 
slechts op één adres te zijn: dit van Dirk Mannaerts en Nicole Meeus in de Akkerstraat 28 te Achterbos. 
Ook zullen Dirk en Nicole zelf voortaan de bestellingen voor U doen bij onze vaste brouwer. Zo kunnen wij 
U ook dadelijk en accuraat een antwoord geven op Uw vraag of deze lokalen beschikbaar zijn of niet. 
Voor het openen van de keukenkasten, moet je nog altijd bij Jose Ruts zijn ! 
Dirk Mannaerts en Nicole Meeus, Tel.: (014) 32 08 03, e-mail:  dirkmannaerts@skynet.be 
Namens het Parochiaal Comité, 
Marc Peeters, Voorzitter  
 

Inschrijvingsformulier: kookavond 24 februari 

Inschrijvingsformulier: internetles voor beginners 7 maart 
 Naam en adres Lid: 1 euro 

1 ………………………………………………………… ………………. 

2 ………………………………………………………… ………………. 

 Totaal bedrag: ………………. 

 Naam en adres Lid: 5 euro voorschot 

1 ………………………………………………………… ………………. 

2 ………………………………………………………… ………………. 

 Totaal bedrag: ………………. 



 

24e KWB Wandelweekend - zonder kinderen 
 
 
 Van 29 september tot 1 oktober 2006 zullen we te gast zijn in hotel 
“Ol Fosse d’Outh“. Het hotel is gelegen in het midden van de natuur, 
in Houffalize, het hartje van de Ardennen. 
 
 
 
De prijs per persoon bedraagt slechts 125€ voor het volledige weekend. 
 
Deze prijs omvat: 

* volpension in een 2-persoonskamer 
* vrijdagavond: ardeens buffet, drank inbegrepen! ( huiswijn, bier, water, softdrinks ) 
* zaterdagavond: 5-gangen fijnproeversmaaltijd ( ½ fles wijn per persoon inbegrepen! ) 

 
 
Als je dit wil meemaken, gelieve dan onderstaande inschrijvingsstrook zo snel mogelijk en 
ten laatste 28 februari 2006 binnen te brengen bij: Hooyberghs Louis, Bruggeske 41. 
 
Om geldig te zijn moet er tevens vóór die datum een voorschot gestort worden van € 50 per persoon op 
rekeningnummer 000-3254945-13 met vermelding “Weekend – Ol Fosse d’Outh“ 
 
Uiterlijk begin september volgt er verdere informatie. 
___________________________________________________________________________ 
 
Ondergetekende schrijft in voor het wandelweekend van 29/09/2006 tot 1/10/2006 in Houffalize en betaalt een 
voorschot van € 50 per persoon   ( ten laatste 28 februari 2006 ! ) 
 
Naam en voornaam:  …………………………………………………………………… 

Adres:    …………………………………………………………………… 

Aantal personen:   ……….. 

Handtekening: 

___________________________________________________________________________ 

 

Belangrijke KWB - data 2006 
Vrijdag 24 februari kookles 

zondag 5 maart snoeiles 

dinsdag 7 maart  Internetles voor beginners 

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 barbecue 

zondag 25 juni Familiale reis 



Jongerenweekend 2006 van 29/09 tot 01/10/2006 
Vakantiecentrum De Ceder, Parijsestraat 34 - 9800 Deinze 

 
Vakantiecentrum De Ceder is gelegen in Astene, een fusie-
gemeente van Deinze.  Midden in de schilderachtige Leie-
streek is Astene en omgeving het mekka van Vlaamse plasti-
sche kunst.  De Leiestreek staat ook bekend om zijn prachti-
ge wandelroutes 
langs de Leie en voor tal van bezienswaardigheden zoals de 
graanstokerij Filliers, het kasteel Ooidonk, het museum van 
Deinze en Leiestreek en de Brielmeersen.    

 
 
 
                
 

Voor de foto’s van het weekend in 2005: zie website www.kwbachterbos.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijvingsstrook wandelweekend jongeren 
 
Wij schrijven in voor het KWB - jongerenweekend van 29/09 tot 01/10/2006 in De Ceder te Deinze en storten 
een voorschot van € 100 per gezin vóór 24 februari 2006 op rek. nr: 000 - 3254945 - 13 
Men is pas ingeschreven als het voorschot is betaald! 
Gelieve onderstaand strookje in te vullen en binnen te brengen bij Stephan Sannen, Achterbos 198 of bij 
Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19 in Achterbos. 
 
Handtekening: 
 

Naam Voornaam Geboortedatum Kinderbed 

    

    

    

Tel Adres 

De prijzen voor het weekend (volpension) van 
vrijdag 17u tot zondag 10u bedragen: 
 
+12 jaar  € 96,50 per persoon 
4 -12 jaar  € 52,50 per persoon 
- 4 jaar            gratis 


