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Activiteiten de volgende maanden
Nieuw dagelijks bestuur verkozen!
Zoals voorzien in de KWB - statuten werd dit jaar een nieuw dagelijks bestuur (DB) gekozen. De twee volgende
werkjaren, van september 2007 tot september 2009, zullen volgende personen deel uitmaken van dit DB:
Guido Frederickx
Guy Van Hoof
Luc Sannen
Toon de Ceuster

voorzitter
lid dagelijks bestuur
secretaris
penningmeester

Het Dagelijks Bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor en coördineert alle activiteiten van KWB Achterbos.
Veel dank aan de mensen die het DB verlaten: Luc Lommelen als penningmeester, Stephan Sannen als verantwoordelijke voor de Public relations en Dirk Mannaerts als voorzitter. Mede dankzij hun jarenlange inzet is KWB
Achterbos een goed draaiende afdeling (al zeggen we het zelf)! Zij blijven alle drie als bestuurslid actief in onze
vereniging.

Kookles - vrijdag 19 oktober 2007
We hebben goed nieuws voor onze kookliefhebbers.
Op vrijdag 19 oktober gaat onze volgende kookles door onder de leiding van Guy Caeyers. Tijdens de les zal
rond het thema bier gewerkt worden.
Het voorgestelde menu bevat:
- biersoep roularius
- vis met Mols kruikenbier
- exotische vruchtensalade met een sabayon van Leffe
bruin.

We starten om 19.30 uur in de keuken van de parochiezaal. Een keukenschort en een aardappelmesje meebrengen is aan te raden.
Graag kennen we vooraf het aantal geïnteresseerden.
Daarom is inschrijven noodzakelijk. Dit kan via je wijkmeester of telefonisch bij Guy Vreys, 014 31 17 06, en dit
tot 14 oktober.

Onkosten: we maken op het einde van de kookles een afrekening op basis van de gebruikte ingrediënten.

Kaartavond 1 - vrijdag 26 oktober 2007
Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen, ….
Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten. Je moet ze zelf wel meebrengen!
Start: 20u, boven in de parochiezaal (ingang via ’t Kafeeke).
Einde: 24u
Opgelet voor de rokers!
Er mag niet meer gerookt worden in de zaal.
De rokers mogen wel buiten in de inkomhal een
sigaretje gaan roken .
Deelnameprijs:

3 euro leden / 4 euro niet leden.
Drank en versnapering inbegrepen.

Inschrijven: vóór 22 oktober bij Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28
Of via e-mail: info@kwbachterbos.be
Of via bijgevoegde inschrijvingsstrook.

Volleyballen via KWB Achterbos
Vanaf donderdag 27 september ’07 is er weer de mogelijkheid om recreatief een balleke te komen kloppen in
de sporthal van Achterbos. Zoals we het al jaren gewoon zijn starten we om 21u. En we stoppen om 22 u30!
Vanaf dit jaar vragen we aan de deelnemers een bijdrage van (slechts) € 10 voor een heel seizoen.
In deze bijdrage zitten de huur van de zaal, het gebruik van de volleyballen van Voach en de verzekering.
Laat via bijgevoegde strook weten dat je interesse hebt om mee te spelen! Doe ze binnen bij
Stephan Sannen, Achterbos 198, tel 014 32 09 80. Ook telefonisch kan je laten weten dat je wil deelnemen.
Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Ledenbijdrage 2008
KWB: een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen
KWB - nationaal heeft beslist om de deuren open te zetten en van de KWB een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen te maken.
Partners en inwonende volwassen personen kunnen vanaf nu een eigen lidkaart krijgen. Of één familiekaart
voor het hele gezin. Eén bijdrage volstaat.. De ledencategorie “huisgenoten” verdwijnt. Uw bestuurslid komt
hiervoor langs in de maand oktober en zal alle nodige uitleg verstrekken. Hij vult jouw persoonlijke fiche aan
met de nieuwe gegevens.
Je betaalt de bijdrage liefst contant aan hem en je krijgt een afscheurstrookje dat dient als betalingsbewijs en
voorlopige lidkaart. De nieuwe lidkaarten worden in februari bezorgt.
KWB-Achterbos wenst te benadrukken dat partner en kinderen van betalende leden die geen lidkaart willen
dezelfde voordelen blijven genieten voor activiteiten zoals het ook vroeger het geval was.
Samengevat: ledenbijdrage 2008:

Lid
Gezinsleden +18j
Verminderde bijdrage

23 euro
0 euro
11 euro

Startviering parochie Achterbos - zaterdag 13 oktober 2007
GELOVEN IS DANKBAAR ZIJN
In het verhaal van de tien melaatsen
prees Jezus het geloof van de dankbare Samaritaan.
Gelovigen zijn mensen
die leven met een “fundamenteel”
dank u in hun hart.
Beginnen geloven is dankbaar zijn
meer geloven is meer dankbaar zijn
dat samenkomen dankbaar vieren
is leren geloven in elkaar.
Bij “Geloven is dankbaar zijn” wil het Parochieteam, samen met alle leden van de verenigingen en van de pastorale werkgroepen van onze parochie, het nieuwe werkjaar inzetten met een startviering die begint om 18.00u.
Alle bestuursleden, leden en medewerkers zijn van harte uitgenodigd om samen rond dit thema te vieren en zo
het nieuwe werkjaar in te zetten.
Na de viering is er achteraan in de kerk gelegenheid om bij een drankje nog even gezellig samen te zijn en wat bij
te praten.
Het Parochieteam

Breughelfeesten 10 en 11 november 2007
Dankzij de Breughelfeesten kunnen we als vereniging goedkoop gebruik maken van alle lokalen van de parochiezaal. Om de Breughelfeesten vlot te laten verlopen is een goede organisatie heel belangrijk.
De KWB draagt hiertoe jaarlijks zijn steentje bij. Mensen die willen komen meehelpen kunnen zich melden bij
Dirk Mannaerts, 014 32 08 03 of via mail: dirkmannaerts@skynet.be
Vrijwilligers om loten te verkopen in enkele straten van Achterbos, kunnen zich melden bij Guy Vreys,
vreysguy@hotmail.com of tel.: 014 31 17 06,
Meer informatie ivm de Breughelfeesten vindt u op bijgevoegde link:
http://users.skynet.be/parochiezaalachterbos.net/
Het Breughelcomité

Oproep voor deelname aan klimaatwijken
Dit najaar organiseert de gemeente Mol voor de tweede maal samen met de Bond Beter Leefmilieu en de provincie Antwerpen een project om zuinig omgaan met energie te promoten en te bevorderen.
Dit is niet alleen goed voor ons klimaat maar ook voor onze portemonnee. Het is een zeer belangrijke uitdaging
waaraan alle leden van KWB een steentje kunnen bijdragen.
Klimaatwijken: waarover gaat het precies én wat is de bedoeling?
De deelnemers aan het project worden uitgedaagd om tijdens het stookseizoen van begin november tot eind april
8% energie (elektriciteit en aardgas) te besparen. De deelnemers staan er natuurlijk niet alleen voor maar worden
geholpen door een ‘energiemeester’.
Het is niet de bedoeling dat je grote investeringen zoals het plaatsen van dakisolatie of het aankopen van nieuwe
energiezuinige toestellen gaat doen. De deelnemers worden aangemoedigd om met eenvoudige en meestal
reeds gekende maatregelen en technieken energie te gaan besparen en gedurende zes maanden actief en bewust hun energieverbruik te gaan meten en opvolgen.
KWB Mol Centrum roept zijn leden op om deel te nemen en staat open voor de interesse van andere KWB
- leden. Indien je interesse hebt om mee te werken kan je terecht bij Stefaan De Wit tel 014 31 97 17 of via
sdwit@sckcen.be voor meer informatie of inschrijving en dit vóór 22 oktober.
Men kan ook individueel meedoen.
Voor meer informatie of om je in te schrijven kan je terecht bij de gemeentediensten
Informatie- en onthaalbalie, 014 33 07 11, informatie@gemeentemol.be
Duurzaamheidsambtenaar, 014 56 42 67, wannes.devleeschauwer@iok.be

Voorbije activiteit: Jongerenweekend 2007 in Tongerlo.
Hallo allemaal, ja ’t is weer eens voorbij, voor de zoveelste keer. Ondanks de mindere inschrijvingen en het
slechte weer op zaterdag is het toch weer een echte
topper geweest. Vraag maar eens aan de deelnemers!
Een avondwandeling, hockeytornooi, voetbalwedstrijd,
natuurwandeling, een fata morgana opdracht voor de
kinderen die prachtig en succesvol is afgewerkt, minigolf
en een terrasje. Het was zo eens iets anders.
En dan nog die lichte en donkere Tongerlo, het was een
echt feestweekend, zowel voor de kinderen als de volwassenen. De foto’s kan je bewonderen op onze website: http://www.kwbachterbos.be
Ik wil alle deelnemers bedanken voor het zéér toffe
weekend!!
Guido

Inschrijvingsstrook kookles - 19 oktober
Ik, ………………………………………………………………..
wens deel te nemen aan de kookles.
Vooraf inschrijven is verplicht en dient te gebeuren voor 14 oktober bij Guy Vreys Zelm 61.
Handtekening: ………………………………...

Volleybal KWB Achterbos
Ik, …………………………………………………..,
neem deel aan de recreatieve volleybalactiviteiten van KWB Achterbos en betaal hiervoor
de bijdrage van € 10 voor het seizoen 2007 – 2008.
Handtekening deelnemer,…………………………...
--------------------------------------------------------------------------Deelnemer , ………………………………………………….., heeft € 10 betaald voor recreatievolleybal
KWB Achterbos, seizoen 2007 - 2008.
Handtekening verantwoordelijke,………………………..
Doe je inschrijving binnen bij Stephan Sannen, Achterbos 198, tel 014 32 09 80

Inschrijvingsstrook kaartavond - 26 oktober

Inschrijven vóór 22 oktober bij Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28 of via e-mail: info@kwbachterbos.be

Naam + voornaam
1.
2.
3.
Totaal:

Lid: € 3/p

Niet lid: € 5

