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Startpakket vrije begeleiding: woensdag 13 & 27 oktober
Sinds vorig jaar werden theoretische rijlessen opgenomen in het reguliere lessenpakket van het laatste jaar secundair onderwijs en werd het behalen van het theoretisch rijbewijs opgenomen als doelstelling in de eindtermen. Als moderne handelsschool zal Salus Nostra ook dit jaar leerlingen gratis
voorbereiden op het theoretisch examen rijbewijs. Leerlingen van het zesde jaar zullen het theoretisch
examen in de school kunnen afleggen.
Daar vele leerlingen opteren om, na het behalen van hun theoretisch rijbewijs, hun praktijk te
leren onder vrije begeleiding (over max. 3 jaar) wil de Kwb deze vrije begeleiders (ouder, familielid, vriend…) een vormingscursus aanreiken over 2 lesavonden (telkens van 19.30u-22.00u).
Deze lessen vinden plaats in College Salus Nostra. Een ervaren lesgever wordt aangeduid door de
Kwb. Deze vorming (zeer praktijkgericht en aangepast aan het plaatselijk examencentrum) richt zich
op lesinhouden rond:
- Theorie, opfrissing van de wegcode (verkeerswetgeving is dynamisch en is niet meer dezelfde van
10 jaar geleden)
- Praktische tips bij de leerondersteuning tijdens de rijoefeningen:
- Waarop letten tijdens het rijden en lesgeven?
- Psychologische begeleiding, hoe pak ik het leerproces positief aan zonder in conflicten te treden?
Data van de vormingsavonden: woensdag 13 en 27 oktober, telkens van 19u30 tot 22u.
Kostprijs: € 12 voor Kwb - leden
€ 15 voor mensen van college Salus Nostra
€ 25 voor niet Kwb - leden of mensen die niet van Salus Nostra zijn
In deze prijs in inbegrepen: accommodatie, lesgeververgoeding, promotiekosten, deelnamebrochure
met stappenplan). Leerling-bestuurders vergezeld van hun begeleider kunnen gratis deelnemen. Er
moeten minimum 10 inschrijvingen zijn om de cursus te laten doorgaan.
Inschrijvingen: Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 320803, e-mail: dirkmannaerts@gmail.com
We hopen u op dit initiatief te mogen begroeten !
Directie en ouderraad van College Salus Nostra en bestuur Kwb

Kaartavond: zaterdag 16 oktober
De kaartavonden zijn een jaarlijkse traditie in het Kwb - jaarprogramma. Ook dit jaar kan je komen
wiezen, kingen, pokeren of meer exotische kaartspelletjes spelen. Uiteraard kan je ook andere gezelschapsspelen meebrengen. De kaartavond gaat door in het Kafeeke (niet meer in het zaaltje boven
de parochiezaal).
Leden betalen 1 euro, niet-leden betalen 3 euro. Hiervoor krijg je een lekker glaasje cava bij aankomst
en versnaperingen gedurende de ganse avond. De drank zelf tijdens de kaartavond is betalend aan
de tarieven van het Kafeeke. Start is voorzien om 20u.
Inschrijven of meer info bij: Wim Caeyers (014)31 61 83 of wim_caeyers@yahoo.com).

Hypnoseshow: vrijdag 22 oktober
Vanaf dat het woord hypnose valt, gaan sommige mensen nog huiveren.
Omdat het ook leuk en ontspannend kan zijn organiseert
Kwb deze hypnose - show.
Het is te ingewikkeld om in 2 woorden uit te leggen wat
het is en hoe het werkt, maar als je er meer over wil weten kom dan zeker naar deze avond die zal doorgaan in
de podiumzaal van ‘t Getouw.
(meer info zie www.patrickpickart.com)
Kostprijs:

Kwb - leden € 1 (op vertoon van uw lidkaart - ter plaatse te betalen)
niet Kwb - leden € 5 (te storten – zie inschrijving)

Inschrijving verplicht voor leden en niet - leden.
Dit kan enkel via www.kwbmolcentrum.be
Meer info: sdwit@sckcen.be of Stefaan de Wit: tel (014)319717
Pret en succes verzekerd, dus allen daar heen.

Casino-avond: vrijdag 19 november
Speel je wel eens met de Lotto of Euro-millions? Durf je al
eens te wedden?
Heb je de films met Sinatra, Ginger Rogers en kompanen ook
al duizend keer gezien?
Hou je van een gezellig samenzijn met een drankje erbij?
Kom dan eens langs op onze casino-avond in een gezellige
sfeer van de jaren vijftig.
Leer roulette, poker, blackjack,craps, paardenrennen en andere spelletjes kennen zonder dat je al te veel geld kan verliezen.
Kom echter vooral langs om samen een glas te heffen op het
tot nog toe geslaagde werkjaar en vlotte samenwerking.
De inkom is gratis. Ter plaatse krijg je chips aangeboden door
het huis en wordt je begeleid door onze professionele croupiers.
En wie weet valt er toch nog iets te winnen !!
Bij het inleveren van je chips op het einde van de avond wordt je totaal opgeteld en krijgt de winnaar
onvergetelijke roem (en misschien nog iets meer …).
Voor deze gelegenheid wordt de parochiezaal “Ten Aerenkorf” omgetoverd tot een echt CASINO .
Aanvang vanaf 20.00 uur . !!!!!GALAKLEDIJ STERK AANGERADEN!!!!!
De mensen die vooraf inschrijven, krijgen 5 chips extra aangeboden bij de start.
De mensen die niet verkleed zijn krijgen 5 chips minder.
Gratis aperitief word je aangeboden door Kwb Achterbos.
Inschrijven voor 14 november 2010 bij:
Bram Hannes, Frisse hoeken 17, email: bram.hannes@pandora.be ,
Tel. : 0474999496

Guy van Hoof, Oogststraat 9 te Mol tel. nr. 014735044 email
guy.van.hoof1@telenet.be

Overzicht activiteiten de komende maanden:
13/10/2010
16/10/2010
22/10/2010
27/10/2010
19/11/2010
04/12/2010
11/12/2010
18/12/2010

woensdag
zaterdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

rijles vrije begeleiding
kaartavond
hypnoseshow
rijles vrije begeleiding
casinoavond
kaartavond
papierslag
kwis

Verslag wandelweekend Blankenberge

Een groep van 56 Kwb - leden en partners namen deel aan het wandelweekend in Blankenberge. Duinse Polders was onze verblijfplaats. Vertrekken en toekomen deed iedereen op eigen houtje: vrijdagmorgen, -middag
of –avond. De ene moest nog werken, de andere nam een dag vrij. Anderen zijn voor de rest van hun leven
vrijgesteld van betaalde arbeid… !
3 Kwb-ers reden, vergezeld van 2 fietsvrienden, via Zeews-Vlaanderen met de fiets en waren net voor de regen in Duinse Polders. Voor de volgende jaren zijn er blijkbaar nog meer mensen die interesse hebben om de
verplaatsing met de fiets te doen.
3 Wandelingen waren voorbereid door de werkgroep, maar er was ook een zoektocht uitgewerkt. Iedereen kon
dus kiezen waaraan hij of zij wilde deelnemen.
Zaterdagvoormiddag stond er een wandeling van 8km op het programma, waarbij we kennismaakten met de vettige poldergrond. Het
vertrek was voorzien op de parking van Duinse Polders en met een
flinke groep gingen we op pad.
De Uitkerkse Polder stond in de namiddag op ons programma. De
start werd gegeven in het bezoekerscentrum van Natuurpunt. Verrekijkers konden gratis worden meegenomen om de plaatselijke fauna
en flora van dichterbij te bekijken. Het was echter moeilijk om de
snellopende hazen in het vizier te houden! De vogelpopulatie was

niet zo uitgebreid als velen gehoopt hadden, maar dat lag misschien aan het miezerige weer dat we te verwerken kregen. Gesprekken nemen af en toe onverwachte wendingen tijdens miezerig weer: zo was er onder
andere een discussie over de grootte van de paraplu die je nodig hebt om droog te kunnen blijven tijdens het
wandelen in winderig en druilerig weer. Een frisse pint of een lekkere Rodenbach van het vat in het parochiecentrum van Uitkerke zorgde voor een herstelmoment in de namiddag.
http://www.uitkerkse-polder.be/bezoekerscentrum.html is de website die je moet bezoeken om alles te weten
te komen over het natuurgebied in de regio. Zeker de moeite van het bezoeken waard als je nog eens in de
regio bent!
Zondagvoormiddag stond nog een korte wandeling door de duinen, langs de pier en door het centrum van
Blankenberge op het programma. Verrassend welke mooie gevels er te zien zijn wanneer je links en rechts op
enkele bezienswaardigheden wordt gewezen!
Na een groepsfoto (zie vorige blz), een aperitief op kosten van de kas en een lekker middagmaal ging ieder
zijn eigen weg. Het was weer een plezante uitstap.
Het feit dat meerdere koppels al vroegen naar de datum van het volgende weekend zegt waarschijnlijk voldoende!
Met nogmaals dank aan de groep die het programma tot in de puntjes heeft uitgewerkt!

Inschrijvingsstroken:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Startpakket Vrije Begeleiding
Hierbij schrijf ik …………………………………………, ouder van …………………………………………
(naam leerling), van klas …………….. / Kwb—lidnummer: ………………………………………
in voor de vormingsavonden ‘startpakket vrije begeleiding’ op woensdag 13
en 27 oktober, die doorgaan op College Salus Nostra i.s.m. de ouderraad en
Kwb Achterbos. Mijn zoon / dochter volgt deze avonden mee / niet mee (doorhalen wat niet past).
Handtekening,

…………………………………………….
Bezorgen aan: Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of via dirkmannaerts@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaartavond zaterdag 16 oktober:
Naam + Voornaam

Kwb – lid: € 1

NIET - lid: € 3

Inschrijven: voor 11 oktober bij Wim Caeyers, Bruggeske 56, tel: 014 31 61 83.
Of via e-mail: wim_caeyers@yahoo.com

