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Autorijlessen groot succes
We zijn vrijdag 8 september gestart onder grote belangstelling.
Er zijn 45 personen (leerlingen en begeleiders samen) gestart met de cursus.
We zijn trots dat, na het afgelasten van de lessenreeks vorig jaar omwille van een te
beperkte belangstelling, deze editie terug een succes is.
Wie nog interesse heeft om deze cursus te volgen, kan op verschillende plaatsen terecht.
Info: zie op de website “http://www.kwbachterbos.be” of het weekblad ACW Visie.

Papierslag zaterdag 16 december
Gezocht: helpers papierslagen !!!!
Allereerst dank aan de helpers van zaterdag 9 september.
Bij deze omhaling waren we spijtig genoeg met te weinig helpers.
Door omstandigheden kon een aantal van de vaste helpers niet aanwezig zijn. Deze mensen vervangen bleek niet eenvoudig. Van de aanwezige personen heeft een deel gewerkt tot in de namiddag.
Dit is niet echt de bedoeling. We streven ernaar omstreeks 12u de omhaling te beëindigen.
We willen op voldoende mensen een beroep kunnen doen, om er voor te zorgen dat s’ middags de
klus is geklaard. Een grote groep mogelijke helpers is nodig, omdat we niet vragen dat iedereen elke
keer kan komen helpen. We hebben telkens 25 personen nodig.
De volgende papierslag is op zaterdag 16 december. Gelieve na te kijken of je aanwezig kan zijn.
Laat iets weten aan de bestuursleden.
Alle helpers zijn verzekerd.
Frisdrank, koffie en een koffiekoek zijn telkens voorzien!
De helpers met vervoer ( aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding van de onkosten.
Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel mailadres doorgeven aan
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03, of via e-mail:
info@kwbachterbos.be

Onze volgende activiteiten:
Bierproefavond zaterdag 14 oktober - 20u
Zoals al eerder aangekondigd , gaan we nog eens een bierproefavond inrichten. Enkele jaren geleden zijn de biermonniken van Olen bij ons geweest. Joris zal de avond terug in goede banen leiden.
Wie enkele jaren geleden geweest is , weet dat het toen goed was.
Nu gaan we trappisten / abdijbieren degusteren in de parochiezaal van Achterbos.
Er zal ook nog voor een versnapering gezorgd worden.
Dus liefhebbers: op post!
Inschrijven kan via bijgevoegde inschrijvingsstrook.
Deelnameprijs: 10 euro. Enkel KWB - leden kunnen deelnemen!

Kookles 1: vrijdag 20 oktober
We hebben goed nieuws voor onze kookliefhebbers.
Op vrijdag 20 oktober richten we onze eerste kookles in. Onder leiding van kok Bart
Leyten, kunnen we onze kennis uitbreiden en onze vaardigheden als kok verder ontwikkelen .
Er zal een feestmenu samengesteld worden door de kok.
Inschrijven kan via bijgevoegde inschrijvingsstrook.

Kaartavond 1: vrijdag 27 oktober
Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen, ….
Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je ze zelf meebrengt.
Start: om 20u boven in de parochiezaal (ingang via ’t kafeeke).
Einde: 24u
Deelnameprijs: 3 euro. Drank en versnapering inbegrepen.
Inschrijven kan via bijgevoegde inschrijvingsstrook.

Startviering zaterdag 14 oktober
Zaterdag 14 oktober gaat in de kerk de startviering door om 19u.
Alle verenigingen nemen hier een gezamenlijke start voor een werkjaar richting 2007.
Men zal de viering opbouwen rond het verhaal van de Emmaüsgangers.
Na de viering is er achteraan in de kerk gelegenheid om bij een drankje nog even gezellig samen te
zijn en bij te praten.
Het Parochieteam

Vernieuwing lidkaart 2007
De lidgelden voor volgend kalenderjaar kunnen reeds betaald worden.
Voor 22 euro ben je dan lid tot eind 2007.
Voor de betaling zijn er volgende mogelijkheden:
* je betaalt via een overschrijving, of
* je betaalt via een contante betaling aan je wijkmeester.
Het bedrag kan overgeschreven worden op het rekeningnummer
000 - 3254945 - 13
KWB Achterbos
Rollekens 65
2400 Mol
met vermelding “Naam + lidgeld 2007”.
Betaling dient te gebeuren voor 30 november 2006.
Bedrag:

- gewoon lid: 22 euro
- huisgenoot: 17 euro
- verminderde ledenbijdrage (*): 11 euro

(*)leden die financieel in de onmogelijkheid verkeren om de volledige bijdrage te betalen
in afspraak met hun bestuurslid, aanspraak maken.

kunnen,

Breughelfeesten 11 - 12 november: helpers gevraagd !
Dankzij de Breughelfeesten kunnen we als vereniging goedkoop gebruik maken van alle
lokalen van de parochiezaal. Mede dankzij de Breughelfeesten kunnen we onze activiteiten aan een
democratische prijs organiseren.
Daarom is het belangrijk dat de Breugelfeesten goed georganiseerd worden en vlot verlopen.
Als KWB dragen we hiertoe jaarlijks ons steentje bij.
Wie kan er komen helpen in de keuken op zaterdag 11 november?
Er is werk te verdelen voor de voormiddag en voor de late namiddag.
We maken volgende verdeling:
- 9u tot 12u: voorbereidend werk met de groenten (6 personen)
- 16u tot 20u: bereiding gerechten + opruimen (6 personen)
Helpers kunnen zich melden bij:
- Theo Drooghmans, 014 31 43 62
- Dirk Mannaerts, 014 32 08 03 of via e-mail: info@kwbachterbos.be

Jongerenweekend Deinze 2006
Amai, wat een rit. We wisten al direct waarover we moesten praten ’s avonds. File vanaf Herentals tot
voorbij de Kennedy tunnel. De langste rit heeft drie uur en een kwartier geduurd. Na een stevige maaltijd en enkele (….?) pintjes was dat echter alweer snel vergeten.
De zaterdagnacht had bij sommigen toch wel wat sporen achtergelaten maar al vlug stond iedereen
klaar voor de eerste uitstap: een bezoek aan de ezelinnenmelkerij. De meesten dachten van: wat gaan
we daar doen? De weg ernaartoe was eenvoudig: van de parking links, dan eerste rechts, tot aan de
lichten, dan links …..enz. Al snel werd de GPS ingeschakeld, maar we moesten enige tijd wachten op
de auto’s met ….inderdaad, de GPS. Al snel werd duidelijk dat het nog niet zo slecht was bij de ezels.
We kregen er een goede uitleg, de kindjes vonden het speeltuintje en de ritjes op de ezel en het kleine
paardje best leuk. Achteraf konden we de melk eens proeven en nog iets drinken op het terras.
In de namiddag gingen we naar het domein de Brielmeersen, een provinciaal domein zoals het Zilvermeer. Na een kleine wandeling werd al snel het terras en de speeltuin opgezocht en is er flink genoten
van de nazomer. Enkele papa’s hadden nog wat zin voor avontuur en bezochten het boze hert. Op wie
had die nu eigenlijk ne pik?
’s Avonds was er nog de wandeling in het bos en het spel “het rad van kweetniwa” in de grote zaal.
De dag werd afgesloten met enkele “sterke” verhalen van vroeger.
Zondagvoormiddag stond er een stevige wandeling op ’t programma langs de oevers van de Leie en
het kasteel van Ooidonck. ‘s Namiddags werd er nog een partijtje minigolf gespeeld en dan was het tijd
voor de terugreis.
’t Is gewoon weer goed geweest! De foto’s staan reeds op de website.
Bedankt en tot volgend jaar!
Guido en Stephan

Belangrijke KWB - data 2006
Zaterdag

14 oktober

Bierproefavond (trappisten en abdijbieren)

Vrijdag

20 oktober

Kookles 1

Vrijdag

27 oktober

Kaartavond 1

Zaterdag/zondag

11 en 12 november

breugelfeesten

Vrijdag

17 november

Dropping

Vrijdag

25 november

Bowling ( Eden te Mol)

Vrijdag

8 december

Kaartavond 2

Zaterdag

16 december

Papierslag

Zaterdag

30 december

Verenigingenkwis

Inschrijvingsformulier kaartavond 1: vrijdag 27 oktober
Inschrijven: vóór 22 oktober bij Mark Caeyers, St Apollonialaan 185 , tel 014 32 22 63, of
via e-mail: info@kwbachterbos.be
Men kan ook inschrijven door het totale bedrag te storten op rekening:
000 - 3254945 - 13 met vermelding ‘kaartavond + namen’.
Indien men het bedrag overschrijft: altijd Mark Caeyers verwittigen aub!
Naam:

Adres

Te betalen

1.

€3

2.

€3

3.

€3

4.

€3

Handtekening:

Totaal bedrag:

€

Inschrijvingsformulier Bierproefavond: zaterdag 14 oktober
Inschrijven: vóór 8 oktober bij Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of
via e-mail: info@kwbachterbos.be
Men kan ook inschrijven door het totale bedrag te storten op rekening:
000 - 3254945 - 13 met vermelding ‘bierproefavond + namen’.
Indien men het bedrag overschrijft: altijd Dirk Mannaerts verwittigen!
Naam:

Adres

Te betalen

1.

€ 10

2.

€ 10

3.

€ 10

4.

€ 10

Handtekening:

Totaal bedrag:

€

Inschrijvingsformulier kookles 1: vrijdag 20 oktober
Inschrijven: vóór 13 oktober bij Guy Vreys Zelm 61, tel 014 32 08 03, of
via e-mail: info@kwbachterbos.be
Men kan ook inschrijven door het totale bedrag te storten op rekening:
000 - 3254945 - 13 met vermelding ‘kookles 1 + namen’.
Indien men het bedrag overschrijft: altijd Guy Vreys verwittigen!
Naam:

Adres

Te betalen

1.

€5

2.

€5

3.

€5

4.

€5

Handtekening:

Totaal bedrag:

€

