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Jan Vernelen stopt als bestuurslid... 
 

Na vele jaren trouwe dienst heeft Jan Vernelen (lid vanaf 1977) besloten het wat kalmer aan te doen 
en volgend werkjaar niet meer te starten als bestuurslid. Uiteraard hadden we met Jan nog graag wat 
langer samengewerkt, maar we begrijpen zijn beslissing. Na  het vertrek van Louis Hooyberghs 
eerder dit jaar was Jan de senior van de ploeg. We weten zeker dat Jan zijn beslissing  met een 
beetje spijt in het hart heeft genomen, maar persoonlijke redenen noopten tot deze weloverwogen 
beslissing. 
 

We gaan geen opsomming geven van de talrijke bijdragen die Jan leverde aan de goede werking van 
de KWB. Jan deed heel plichtsbewust zijn werk in alle bescheidenheid en eenvoud en dit siert hem. 
Maar we kijken toch vooral op naar de schitterende manier waarop hij elk jaar opnieuw de KWB-quiz 
voor de verenigingen van Achterbos hielp opstellen. Dat onze jaarlijkse quiz telkens een overdonde-
rend succes kent, is te danken aan de minutieuze voorbereidingen van quizmaster Jan en zijn team. 
We durven dan ook stilletjes te hopen dat Jan zijn enorme ervaring hieromtrent doorgeeft aan de 
ploeg. Daarnaast had Jan een belangrijke taak als verdeler van de pamfletten voor de papierslagen. 
Hij was er  dan ook altijd trouw op post.  
 

Jan heeft altijd een nuchtere en heldere kijk op de dingen en zijn aanbevelingen en raadgevingen 
waren dikwijls van groot nut. Daarnaast heeft Jan ook een groot rechtvaardigheidsgevoel en hij 
bekommert zich echt om zijn medemensen. 
Maar wij kunnen Jan vooral appreciëren voor zijn waanzinnig gevoel voor humor; meermaals met een 
kwinkslag. De après-vergaderingen in ’t cafeeke of bij Anna sloeg Jan zelden over; een tripel West-
malle hoorde daar altijd bij! 
Wij hopen Jan nog dikwijls te mogen verwelkomen om te genieten van onze vele activiteiten.  
Jan heeft 12 leden. De verdeling van de Raak zal verder overgenomen worden door  
Christophe Moelans, Kruisberg 10, die zich voor deze taak heeft geëngageerd. 
Wij willen Christoph alvast bedanken voor zijn sociale inzet! 
 

Jan, bedankt!! 
 

Het KWB-bestuur 
 

Verkiezing nieuw dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor en coördineert alle activiteiten van KWB Achter-
bos. Zoals voorzien in de statuten moet er om de twee jaar een nieuw dagelijks bestuur verkozen worden. Tij-
dens de vorige bestuursvergadering, begin juni, is het dagelijks bestuur van de afgelopen twee jaar met grote 
meerderheid opnieuw verkozen. We verwelkomen Alex van Decraen als nieuw bestuurslid. 
Wij zullen proberen om de komende twee jaar weer leuke activiteiten te organiseren voor elke leeftijd. 
Wij hopen dan ook om jullie allemaal eens te zien op één van deze activiteiten.  
 

Voorzitter Guido Frederickx 
Secretaris Luc Sannen 
Penningmeester Toon de Ceuster 
Bestuurslid Guy van Hoof 
Bestuurslid Alex van Decraen 
 

Alvast bedankt voor het vertrouwen, 
Dagelijks bestuur. 



Papierslag  
 

Aan alle helpers, noteer alvast: 
zaterdag 5 september 2009: de volgende papierslag 
 
Zaterdag 6 juni 2009 hebben we weer een geslaagde papierslag gehad en veel papier opgehaald. 
Het was toch weer niet gemakkelijk om de nodige mensen bij elkaar te krijgen. Aan iedereen nog 
eens een oproep om een keer te komen helpen, zonder jullie geen papier, zonder papier geen sub-
sidies, zonder subsidies geen activiteiten. De helpers die tijdens de vier papierslagen van het  
kalenderjaar 2008 minsten tweemaal zijn komen helpen, zijn zaterdag 6 juni ’s avonds mogen gaan 
eten in restaurant de Panera te Dessel. Tijdens de maaltijd was het stillekes, dus het zal wel ge-
smaakt hebben zeker. Nadien zijn we nog afgezakt naar café De Primeur. Alvast dank u wel aan alle 
helpers en hopelijk tot zaterdag 5 september. 
 

Bestuursleden gevraagd 
 

Beste mensen, 
 
De afgelopen jaren is onze bestuursploeg van 20 personen verminderd naar 15 de afgelopen 
maand. De voorbije maanden hebben verschillende jonge KWB - leden al eens een bezoekje gekre-
gen van onze voorzitter, of een ander bestuurslid, met de vraag of men interesse had om onze ploeg 
te komen versterken. Spijtig genoeg heeft dat nog niets opgebracht. Verschillende personen willen 
wel, maar vinden het nog te vroeg, anderen durven misschien niet omdat ze bang zijn dat ze 
niemand kennen? Indien je interesse hebt, kan je vrijblijvend eens een vergadering komen bijwonen 
de eerste maandag van de maand van 20 tot 22 h. Ik wil bij deze toch nog eens een oproep doen 
naar jullie allemaal. 
 

 
 

Jullie zijn onze toekomst! 
 
 

 
Jaarprogramma werkjaar 2009-2010 
 

Het bestuur van KWB Achterbos heeft niet stil gezeten de afgelopen maanden. Het 
nieuwe dagelijks bestuur is verkozen en ook het jaarprogramma voor volgend werk-
jaar is al uitgestippeld. Er kan links en rechts nog wel eens iets bijkomen, maar de 
activiteiten op de volgende blz liggen al vast. 
 
Door er zo vroeg bij te zijn hopen wij natuurlijk dat jullie onmiddellijk jullie agenda ne-
men en de activiteiten reeds noteren. Mensen die willen helpen bij een activiteit, 
nieuwe ideeën hebben, G, mogen gerust een seintje laten bij 
guido.frederickx@skynet.be  (tel. 0473 771613). 
 
Tot op één van de activiteiten,  
 
Het KWB Bestuur. 
 

Heb je zin om te helpen, iets te organiseren, eens goei pint te drinken, te lachen en 
plezier te maken, aarzel niet en neem contact met één van onze bestuursleden. Nog 
beter is het als je met enkele vrienden samen kan komen. Wij zorgen voor jullie goe-
de ontvangst. (guido.frederickx@skynet.be tel. 0473 771613) 



Jaarprogramma werkjaar 2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

za 5/09/09 papierslag 

zo 27/09/09 grote startactiviteit 

vr 2/10/09 wandelweekend 

za 3/10/09 wandelweekend 

zo 4/10/09 wandelweekend 

vr 9/10/09 jongerenweekend 

za 10/10/09 jongerenweekend 

zo 11/10/09 jongerenweekend 

zo 18/10/09 natuurwandeling Scheps Balen 

vr 23/10/09 kaartavond 

vr 30/10/09 pokeravond 

wo 11/11/09  zwemmen + koffietafel 

vr 20/11/09 oriëntatiewandeling 

vr 27/11/09 kookavond 

za 5/12/09 papierslag 

vr 11/12/09 zangavond - cantus 

vr 18/12/09 kaartavond 

za 26/12/09 kwis 

vr 29/01/10 bier "thema" avond 

vr 26/02/10 kaartavond 

za begin maart 2010 Papierslag  

vr 12/03/10 kookavond 

vr 26/03/10 kwb-kaffee 

za 8/05/10 bestuursuitstap 

za begin juni 2010 Papierslag 

do 10/09/09 Start volleyball 

zo 11/04/10 gezinsuitstap 



ZONDAG 30 AUGUSTUS 2009 - 21e SCHAKEL ZUID 

De Schakel is een leuk fietsevenement in 12 gemeenten rond Geel. In al deze gemeentes is een ver-
trek- en een controlepunt. In het PC van Mol Achterbos kan je kiezen uit 6 verschillende lussen tus-
sen 24 en 115 km. U ontmoet onderweg honderden andere fietsers die samen onderweg zijn.  
Voor elke deelnemer zijn er trouwens leuke verrassingen voorzien en daarenboven zul je bij elke start- 
en controleplaats animatie vinden. In Achterbos zal trouwens DJ Django de plak zwaaien en zorgen 
voor animatie tot in de late uurtjes. Geen nood, ’s anderdaags is het toch verlof. Voor de allerkleinsten 
is er ook een springkasteel voorzien. 
Heb je honger of dorst? De Landelijke Gilde zorgt er voor dat je een echte boterham met spek kunt 
eten. 
Corsendonk, Palm en Aquarius zijn de grote sponsors van dit evenement. Meer nog, u bent verzekerd 
door BLOSO én het Fietsenatelier zorgt er voor dat je bij panne zo snel mogelijk geholpen wordt.  
 
Wat houdt er u nog tegen om mee te doen; samen met uw gezin of uw organisatie of uw vereniging? 
Dit jaar doen wij trouwens een speciale inspanning om ook de jeugdverenigingen te betrekken. Eén 
Mollenaar op de dertig moet die dag op de fiets zitten. 
 

NOTEER NU REEDS IN UW AGENDA      ZONDAG 30 AUGUSTUS 2009 FIETSEN MET DE SCHAKEL 

KWB Achterbos wenst alle leden en hun gezinnen een 
prettige en zonnige vakantie!!!! 


