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Ledenbijdrage 2010 
 

Het lidgeld voor 2010 bedraagt 25 euro. 
 

In de loop van oktober komt je bestuurslid even langs om het lidgeld op te halen. Hierbij krijg je de 
lidkaart voor 2010. Hou deze kaart goed bij want ze is de toegangssleutel voor talrijke ledenvoorde-
len. Bij de Raak van januari krijg je een bonnenboekje met een overzicht van deze voordelen. 
Kijk ook eens op de website www.kwb.be voor de aanbiedingen. 
 

Wij hebben gekozen voor contante betaling. Je bestuurslid is een sociaal geëngageerd persoon die 
persoonlijk contact hoog in het vaandel draagt. 
Deze lichte verhoging van 23 naar 25 euro is voor een deel te verklaren door de sterke indexstijgin-
gen de laatste jaren. Bovendien is vanaf januari 2010 de lichamelijke ongevallenverzekering in het 
lidgeld opgenomen. Zo zijn alle leden tijdens kwb - activiteiten verzekerd.  
Leden met verminderde bijdrage betalen 12,50 euro. 
Partners en thuiswonende meerderjarige kinderen blijven gratis lid van kwb. 
 

Wij zijn met kwb - Achterbos de grootste kwb - vereniging van Mol en we hopen van harte u ook in 
2010 van dienst te mogen zijn.  
 

Kwb : startpakket voor vrije autobegeleiders 
 

Aanbod voor leerling en begeleider! 
 

In heel wat scholen kunnen leerlingen deelnemen aan het project “Rijbewijs op school” en gratis hun 
theoretisch rijexamen op school afleggen. Wie deze kans niet krijgt op school, of wie niet geslaagd 
was, krijgt de mogelijkheid om zich op het theoretisch examen voor te bereiden in een cursus die kwb 
- Achterbos organiseert samen met de school Salus Nostra . Wij verwachten dat de begeleiders ook 
deelnemen aan de lessen.  
 

Speciaal aanbod voor begeleiders 
Wie als begeleider met een kandidaat-bestuurder de weg op wil, kan maar beter goed voorbereid zijn. 
Je kennis van de verkeersregels opfrissen is geen overbodige luxe. Een begeleider moet ook een 
goede coach zijn die met een plan werkt. In het startpakket zitten twee avonden: 

• één over de verkeersregels 
• één over de aanpak van de begeleiding 

 

Deze avonden gaan door: 
 Woensdag 14  en 28 oktober 2009 
 van 19u30 tot 22u in het Salus Nostra Instituut, J. Calazansstraat 4, 2400 Mol - Achterbos 
Kostprijs:   25 euro 
kwb - leden: 12 euro 
CM - leden: 20 euro, mits voorlegging van gele klever 
Te betalen bij het begin van de 1e avond. 
Leerlingen vergezeld van hun begeleider kunnen gratis deelnemen. 
 
Inschrijvingen tot 7 oktober: Mannaerts Dirk, Akkerstraat 28; e - mail : dirkmannaerts@gmail.com 
 

 



Natuurwandeling - zondag 18 oktober om 14u 
in het natuurgebied Scheps te Balen onder begeleiding van Luc de Groof 
 

Het natuurgebied Scheps ligt in de bovenloop van de vallei van de Grote Nete in Balen, tussen de 
deelgemeente Olmen en het gehucht Scheps. Je vindt er een afwisselend natuurgebied met moe-
rassen en broekbossen naast weiden en graslanden. 
Moerasplanten zoals engelwortel, moerasspirea, valeriaan, wederik, moerasandoorn en wilde ber-
tram geven kleur aan het landschap en trekken veel insecten aan. 
Scheps is een ongerept natuurgebied waar heel wat bijzondere vogels een onderkomen vinden zo-
als de roodborsttapuit, blauwborst, ijsvogel, wulp en steenuil. De ijsvogel vormt een ware attractie 
met zijn knalblauwe verenpak en duikvluchten in het water om visjes te vangen. 
Bereikbaarheid 
Het startpunt van de wandelweg ligt langs de Halflochtdijk. Ga vanuit het centrum van Balen naar 
Leopoldsburg. Na 1,5 km sla je, aan de oude kapel van Schoor, de weg Schoor rechts in. Nog 1 km, 
draai schuin links de St Odradastraat in. De tweede weg links is de Halflochtdijk. De parking is 300 
meter verder. 
Samenkomst om 13u30 aan de parochiezaal van Achterbos. 
 

Kaartavond - vrijdag 23 oktober 
 

Hallo, hier zij we met onze jaarlijkse kaartavonden. 
“Een kaartavond moet er zeker bij zijn”, dat horen we 
steeds terugkomen. En terecht, dat bewijst de opkomst 
en het plezier dat er telkens wordt gemaakt. 
Zoals de andere jaren is er keuze tot het spelen van 
verschillende kaartspelen. De start wordt gegeven om 
20u, boven in de parochiezaal. Einde voorzien om 24u. 
 

Inkom: kwb - leden: € 4, niet kwb - leden: € 6, 
dranken en versnapering inbegrepen. 
Inschrijven voor 20 oktober: bij Wim Caeyers, tel: 014 31 61 83. Of via e - mail: 
wim_caeyers@yahoo.com , of via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 
 

Fotozoektocht in ’t donker - Vrijdag 30 oktober 2009 
 

Waar: Parochiezaal Achterbos  
Start:  tussen 18.30 en 20.00 h 
Afstand: 3 km 
Prijs:  1 € Kwb leden / 3 € niet Kwb leden. 
  Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. 
 

Ouders, kinderen, jong, oud, iedereen is welkom! Tijdens de wandeling is het de bedoeling dat je 
probeert enkele foto’s te zoeken. Na de wandeling is er de mogelijkheid om gezellig iets te drinken. 
Verse warme soep met brood is in de prijs inbegrepen.                                                     
Zeker niet vergeten: pillamp / fluo - vest / balpen 
 

Inschrijvingen tot 26/10: Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19, Mol. Tel: 0473 77 16 13 
 

Kwb zwemnamiddag - woensdag 11/11/2009 
 

Wie vindt dit niet leuk, zwemmen !!! Woensdagnamiddag 11 novem-
ber van 15u tot 16u is het zwembad “Den Uyt” volledig ter beschik-
king voor onze kinderen, mama’s, papa’s en actieve kwb - leden. De 
kinderen kunnen zich amuseren met de beschikbare drijfmaterialen. 
Voor de iets meer sportieve mama’s en papa’s is er voorzien dat ze 
“baantjes” kunnen trekken. Er zal voor ieder wat leuks zijn. Na het 
zwemmen wordt iedereen in de parochiezaal van Achterbos verwacht 
voor een koffiemaaltijd om de verbruikte energie aan te vullen. 
 



Inschrijven kan bij: Guy Vanhoof (guy.van.hoof1@telenet.be) of bij één van onze bestuursleden en 
dit tot en met 30 oktober. Kinderen onder de 3 jaar mogen GRATIS deelnemen, kinderen van 3 tot 
en met 16 jaar betalen 2,5 euro en de volwassen 5 euro. Iedere deelnemer wordt verwacht om 
14u45 aan zwembad “Den Uyt”. 
 

Oriëntatiewandeling - vrijdag 20 november  
 

Nee, je moet echt geen kaartlezer zijn, iedereen kan deelnemen. En het is eens iets anders, geen 
dropping, geen gewone wandeling, maar zelf de weg bepalen aan de hand van enkele punten die op 
kaart staan. Het wordt dus een combinatie van een avondwandeling en een dropping. 
De deelnemers kunnen kiezen tussen twee afstanden: een kortere wandeling van ongeveer 7 km en 
een langere wandeling van ongeveer 15 km. Bij de start krijgt men een kopie van een stafkaart met 
daarop enkele punten die aangeduid zijn en waar men verplicht moet komen. Hoe men van het ene 
punt  naar het andere punt loopt, daar is men vrij in, men mag zelf de weg kiezen. 
Het laatste punt waar je moet komen, is de frituur in Achterbos. Daar krijgt iedereen één gratis fritje 
met mayonaise, u aangeboden door kwb - Achterbos. Daarna kan je nog gezellig iets drinken in de 
parochiezaal. Men kan starten tussen 18u30 en 20u00 in de parochiezaal van Achterbos. 
De deelnameprijs is 1 euro  voor kwb - leden en 3 euro voor niet - kwb - leden. 
Meer info: Guido Frederickx, 0473 77 16 13 
 

Kooklessen 
 

Ook dit werkjaar biedt kwb kooklessen aan. Er liggen 2 data vast: 27 november 2009 en 
12 maart 2010. De kooklessen gaan door in de keuken van de parochiezaal. We starten telkens om 
19u30. Inschrijven voor de eerste les kan telefonisch (014 31 17 06 bij Guy Vreys) of via een in-
schrijvingsstrook die volgende maand op de folder zal staan. Het thema voor de eerste les is Itali-
aans. Meer informatie lees je volgende maand op de folder van november.  
 

Voorbije activiteit: 
 

Wandelweekend Kell am See (D) - 25 tot 27 september 
 

Slechts 1 koppel kon wegens omstandigheden niet mee op weekend waarvoor 60 leden hadden in-
geschreven. Enkelen waren zelfs de dag ervoor, op donderdag, vertrokken om extra te kunnen ge-
nieten van de mooie omgeving. Organisator François Kenis was zelfs maandag afgereisd om alles 
tot in de puntjes voor te bereiden. 
Vrijdag bezochten we de Oud-Romeinse stad Trier aan de Moezel.’s Avonds aten we een typisch 
Duitse schotel: ham mit sauerkraut und mosterd. De avond werd verder al kaartend of keuvelend 
doorgebracht, met een glaasje wijn, of een pilsje (is thuis beter) of een weissbier wat al gauw uitver-
kocht bleek. 
Zaterdagvoormidddag een korte, maar heel mooie wandeling langsheen het meer en in de namid-
dag werd er flink doorgestapt voor een zeer gevarieerde landschapswandeling doorheen de bosrijke 
en glooiende streek. Bijzonder leuk en verfrissend was de blotevoetenwandeling doorheen een en-
kelhoog waterparcours. Gelukkig konden onze hongerige magen gevuld worden aan het rijkelijke 
weekendbuffet. De flesjes witte en rode Moezelwijn smaakten er heerlijk bij, waarvoor dank aan de 
kas. Terwijl het opgedane vochtverlies werd gecompenseerd, kwamen de tongen nog meer los en 
Ubermoppentapper Willy Deckx schudde zijn rijke al dan niet gecensureerde moppenarsenaal uit 
zijn mouw.  
 

Zondag vroeg op: om acht uur zat iedereen aan tafel, want Swa verwachtte ons voor een laatste trip. 
Sommigen konden halverwege de lokroep van een plaatselijke café niet weerstaan. De dappersten 
zetten door en werkten de zoektocht verder af. De eerste prijs ging naar Jeanne van Baelen, echtge-
note van Willy Deckx. Voor de groepsfoto had sterfotograaf Jef Vreys net niet genoeg batterijkracht, 
maar  gelukkig had Ronny zijn pocketcameraatje bij. De middagmaaltijd liep wel een beetje lang uit: 
‘Duitse efficiëntie?’Organisator Swa werd geprezen voor zijn ‘Vlaamse gründlichheit’. Op een zonne-
terras konden we nog even nagenieten van het uitzonderlijk mooie weer om daarna tevreden 270 
km huiswaarts te rijden. 



Inschrijvingsstroken: 
 

Begeleiders autorijlessen: 
Inschrijven voor 7 oktober bij: Mannaerts Dirk, Akkerstraat 28 
      e-mail: dirkmannaerts@gmail.com  

Kaartavond 23 oktober 

Inschrijven voor 20 oktober: bij Wim Caeyers, tel: 014 31 61 83. Of via e - mail: 
wim_caeyers@yahoo.com  
 
 

Fotozoektocht in het donker 

Inschrijvingen tot 26/10: Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19, Mol. Tel: 0473 77 16 13 
 
Zwemmen 11 november 

Inschrijven kan bij: Guy Vanhoof ( guy.van.hoof1@telenet.be ) of bij één van onze bestuursleden en 
dit tot en met 30 oktober. 

Naam + voornaam Leerling 
vergezeld 
van bege-
leider: 
gratis 

Leerling 
zonder 
begelei-
der: € 25 
(€ 20 in-
dien CM - 
lid) 

Begeleider: 
€ 25/p (€ 20 
indien CM-lid) 

Begeleider € 12 
indien kwb - lid 

1.         

2.         

3.         

4.         

Totaal         

Naam  + voornaam Ik zwem mee  JA  of  NEE Bedrag: 3-16j: € 2,5; volw: € 5 
- 3j: gratis  

      
      

      

      

      

Naam + Voornaam kwb – lid: 4 euro NIET - lid: 6 euro 

      
      

Naam + Voornaam kwb – lid: 1 euro NIET - lid: 3 euro 

      
      


