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Na een zonnig en warm begin
en een regenachtig einde van de vakantie
is KWB Achterbos klaar voor een nieuw werkjaar.
Jij toch ook?
Autorijlessen via KWB: goed en goedkoop
We starten vrijdag 8 september en gaan door gedurende 6 vrijdagen.
Via de vrije begeleiding krijg je een grote rijervaring en wordt een defensief rijgedrag in de hand gewerkt. Want vrije begeleiding betekent lang oefenen, een traag leerritme en uitgebreide sociale controle via de verplichte begeleider. Bovendien is vrije begeleiding goedkoop.
We verwachten dat de begeleiders meekomen naar de lessen. De ervaring leert dat dit voor leerling
én begeleider bijzonder nuttig is. Begeleiders kunnen trouwens deelnemen aan heel gunstige voorwaarden.
Data: 8, 15, 22 en 29 september, 6 en 13 oktober
Plaats: parochiezaal van Achterbos: vergaderlokaal 1 bovenaan
Start: 19.30u
Wat kost dit?
KWB - leden: leerling 25 euro, begeleider 12 euro
Niet leden: leerling 50 euro, begeleider 20 euro
Voor meer informatie en inschrijven kan je terecht bij:
Drooghmans Theo, Achterbos 115, tel (014)31 43 62
of via e-mail: theo.drooghmans@telenet.be

Papierslag - zaterdag 9 september
Zaterdagvoormiddag 9 september gaat onze volgende papierslag door. Helpers verzamelen om 9u
aan het gidsenlokaal in de Zelm. We rekenen op veel helpende handen.
Indien jij kan komen helpen, gelieve dan voor 7 september je naam door te geven aan
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03
of via e-mail: info@kwbachterbos.be

Nieuwe activiteit:
Bierproefavond - zaterdag 14 oktober
Zoals al eerder aangekondigd , gaan we nog eens een bierproefavond inrichten.
Enkele jaren geleden zijn de biermonniken van Olen bij ons geweest.
Joris Van Lommel zal de avond terug in goede banen leiden.
Wie tijdens de vorige proefavond aanwezig was , weet dat het toen goed was.
Nu gaan we 6 trappisten / abdijbieren degusteren.
Er zal ook nog voor brood en kaas gezorgd worden.
Dus liefhebbers op post.
waar: Parochiezaal te Achterbos
wanneer: zaterdag 14 oktober om 20u
deelnameprijs: 10 euro. Deze activiteit staat enkel open voor leden.
Inschrijven kan je door vóór 8 oktober je inschrijvingsformulier + bedrag te bezorgen aan:
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03
Je inschrijvingsformulier kan je ook via e-mail bezorgen: info@kwbachterbos.be
Het totale bedrag kan je ook storten op rekening
000 - 3254945 - 13
vermelding: bierproefavond + namen

Kookles 1 - vrijdag 20 oktober
Meer informatie volgt op het ledenblad van oktober.
We kunnen je al wel verklappen dat Bart Leyten ons weeral iets uitzonderlijk zal brengen.
Dus kookliefhebbers: noteer deze datum al in je agenda.

Kaartavond 1 - vrijdag 27 oktober
Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen, ….
Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten. We vragen je wel ze zelf mee te brengen.
Start: om 20u boven in de parochiezaal (ingang via ’t kafeeke).
Einde: 24u

Een bedrijfsbezoek organiseren!
Werk je in een bedrijf waarvan je het de moeite vindt dat onze leden er meer over te weten komen?
Wil je meewerken aan het organiseren van dit bedrijfsbezoek?
Laat het ons weten!
Neem contact met:
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03
of via e-mail: info@kwbachterbos.be

Tappers Kaffeeke parochiezaal Achterbos
Het Kaffeeke van de parochiezaal is belangrijk om de kosten van de zaal te drukken.
KWB Achterbos en talrijke andere verenigingen zijn gehuisvest in de parochiezaal.
Het is van groot belang voor al deze verenigingen om de huur van de zaal, de keuken en
de vergaderlokalen zo laag mogelijk te houden.
Daarom doet het parochiaal comité een oproep tot vrijwilligers.
Van deze vrijwilligers wordt gevraagd om 1 avond per maand het Kaffeeke open te houden.
Kandidaat vrijwilligers kunnen zich melden bij de voorzitter:
Marc Peeters, St Theresiastraat 77, tel (014)31 48 92

Radio Transit - cc ‘t Getouw - 13 december
Culturele voorstelling Wereldsolidariteit
Wereldsolidariteit heeft een traditie met culturele voorstellingen. Ook dit najaar kan je in cc ‘t Getouw
een voorstelling komen bijwonen. Chika Unigwe, schrijfster van het boek ’De feniks’, en Bart Demyttenaere, schrijver van het boek ’Verkeerde tijd, verkeerde plaats’ en verschillende muzikanten uit
totaal verschillende culturen (olv Piet Maris van Jaune Toujours) werken er aan mee.
Kaarten zijn verkrijgbaar in cc ’t Getouw. € 5 is de gewone toegangsprijs, € 4 voor groepen van minimum 10 personen, jongeren, senioren en abonnementshouders.
Voor meer informatie kan je kortelings terecht op www.wereldsolidariteit.be .

Inschrijvingsformulier Bierproefavond - zaterdag 14 oktober
Voor 8 oktober persoonlijk, met de nodige centen, te bezorgen aan:
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03
Of, ook voor 8 oktober:
- het formulier via e-mail: info@kwbachterbos.be
- het totale bedrag te storten op rekening
000 - 3254945 - 13
vermelding: bierproefavond + namen

Naam:

Adres

Te betalen
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10

Handtekening:

Totaal bedrag

€ ...

Belangrijke KWB - data 2006
Vrijdagen

8, 15, 22, 29 september en Lessenreeks rijbewijs voor leerlingen
6 en 13 oktober
en begeleiders

Zaterdag

9 september

Papierslag

Vrijdag tot zondag

29 september 1 oktober 2006

Weekend jongeren in Deinze

Vrijdag tot zondag

29 september 1 oktober 2006

Wandelweekend Houffalize

Zaterdag

14 oktober

Bierproefavond (trappisten en abdijbieren)

Vrijdag

20 oktober

Kookles 1

Vrijdag

27 oktober

Kaartavond 1

Zaterdag/zondag

11/12 november

breugelfeesten

Vrijdag

17 november

Dropping

Vrijdag

25 november

Bowling (Eden te Mol)

Vrijdag

8 december

Kaartavond 2

Woensdag

13 december

‘Radio Transit’
Voorstelling Wereldsolidariteit in cc ‘t Getouw

Zaterdag

16 december

Papierslag

Zaterdag

30 december

Verenigingenkwis

