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Casino-avond: vrijdag 19 november - 20u
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 de
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 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.: 0474 999496 of Guy van Hoof, Oogststraat 9 te Mol;
Tel. 014 735044; email: guy.van.hoof1@telenet.be

Breughelfeesten
Op zaterdag 13 en zondag 14 november 2010 vinden dit jaar de Breughelfeesten weer plaats in onze
Parochiezaal van Achterbos.
Op het programma:
Zaterdag: 14u: Zettersprijskamp
16u tot 20u: Restaurant
Zondag: 11u30 tot 18u: Restaurant
18u: Tombola trekking
Er kan naar hartenlust mosselen, kip en sla of stoofvlees gegeten worden.
Voor de kinderen is er een kindermenu en een dessert kan er bij ieder nog wel bij.
Onze parochiezaal en haar faciliteiten rekenen op uw steun die onmisbaar is om dit alles in stand te
houden. Bekijk ook even onze website: http://users.skynet.be/parochiezaalachterbos.net/
Het Breughelcomité

Verslag jongerenweekend 1-2-3 Oktober 2010
Pietersheim in Lanaken
Met 22 enthousiaste kinderen en 24 ouders vertrokken naar het vakantieverblijf Pietersheim in Lanaken.Het voormalige 80 ha prinselijk domein aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen is
één van de mooiste plekjes van het Limburgse Maasland en bood ons de mogelijkheid om tal van
prachtige activiteiten te organiseren waaronder een huifkarrentocht, een kaboutertocht, een zoektocht doorheen de kinderboerderij en spelen in de prachtige speeltuin.
Het goede weer was van de partij en de kinderen hebben zich er goed geamuseerd en het was gewoon weer een prachtig weekend.

Volleybalnieuws
Door de geringe belangstelling die er nog was om op donderdagavond recreatief
volleybal te spelen, is besloten om er in Achterbos een punt achter te zetten. Er
wordt dus op donderdagavond niet meer gespeeld in de sporthal van Achterbos.
De mensen die toch nog zin hebben om volleybal te spelen kunnen zich aansluiten bij de recreatieploeg van KWB-Witgoor. Dit is op donderdagavond in de vakschool van Mol: Kruisven. Er wordt gespeeld van 20u tot 22u.
Enkele spelers van Kwb Achterbos hebben al enkele malen meegespeel en het is
hen bevallen!
Voor meer info kan u terecht bij Lisette Gastmans, Bruggeske 48. Tel: 014715589

Kwb kaartavond - vrijdag 3 december - 20u
Op vrijdag 3 december 2010 vindt de
volgende KWB-kaartavond plaats in het
Kafeeke (PZ Achterbos) om 20u. Einde
is voorzien om 24u. Je kan er een
avond kaarten ( wiezen, zetten, kingen,
...) of gezelschapsspelletjes spelen. Deelname aan de kaartavond is gratis. Inschrijven tot uiterlijk 2
december bij Wim Caeyers :
wim_caeyers@yahoo.com of
014 31 61 83.
Degenen die tijdig ingeschreven hebben, krijgen een gratis consumptie van
de KWB. Drank is betalend aan de tarieven van het Kafeeke, de versnaperingen zijn gratis. Hopelijk tot dan!

De ledenbijdrage 2011
Tijdens de maanden oktober en november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld.
Voor 2011 blijft dit 25 euro. Leden met verminderderde bijdrage die nood hebben aan een financieel
duwtje in de rug betalen maar 50 % van het lidgeld of 12,50 euro. Partners en thuiswonende meerderjarige kinderen zijn gratis lid.
De volledige verzekering tijdens kwb-activiteiten is gratis voor alle leden, partners en kinderen. Wij
hebben gekozen voor contante inning. Voor dit bedrag ben je een gans jaar kwb-lid en krijg je 11
maal het ledenblad Raak en de maandfolder met een overzicht van onze activiteiten.
Hierbij wordt ook je lidkaart overhandigd welke je goed bijhoudt. De kwb-lidkaart (en het lidnummer)
is de toegangssleutel voor talrijke ledenvoordelen. Bij Raak januari krijgen alle leden een bonnenboekje met een pak voordelen. Ook op de website www.kwb.be zullen het hele jaar door aanbiedingen terug te vinden zijn.
Momenteel hebben we als grootste kwb-vereniging in Mol 162 gewone leden en 6 leden met een
verminderde bijdrage.
Het bezoekje van je bestuurslid is ook de ideale gelegenheid om je gegevens te actualiseren: adresveranderingen, telefoon of gsm-nummer, meerderjarige kinderen die misschien verhuisd zijn, ... .
We zoeken ook nog sociale en gezellige mensen (m/v) die de bestuursploeg komen aanvullen en
versterken. Misschien heb je voorstellen voor een nieuwe activiteit? Of wil je gewoon even tijd vrijmaken om eens een handje toe te steken? Praat erover met je bestuurslid!

Verenigingenquiz - zaterdag 18 december
Wie deel wenst uit te maken van de Kwbploeg, laat dit zo spoedig mogelijk weten aan
Guy Vreys. (Tel.: 014 311706).
Leden die wensen te helpen tijdens de quiz
contacteren best Jan Puls: (014)31 28 84

Overzicht activiteiten de komende maanden:
03/12/2010
11/12/2010
18/12/2010

vrijdag
zaterdag
zaterdag

kaartavond
papierslag
Kwb-quiz

Wandelweekend 2011
Dit zal doorgaan in Pappelhof in Duitsland van 30/09 tot 02/10/2011.

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

Inschrijvingsstroken:
Casino-avond: vrijdag 19 november - 20u
Deelname gratis. Duidt aan of je lid bent of niet.
Naam + Voornaam

Kwb – lid

NIET - lid

Inschrijven voor 14 november 2010 bij: Bram Hannes, Frisse hoeken 17, email:
bram.hannes@pandora.be , Tel.: 0474 999496 of Guy van Hoof, Oogststraat 9 te Mol; Tel. 014
735044; email: guy.van.hoof1@telenet.be

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

Kwb kaartavond - vrijdag 3 december - 20u
Deelname gratis. Duidt aan of je lid bent of niet.
Naam + Voornaam

Kwb – lid

NIET - lid

Inschrijven tot uiterlijk 2 december bij Wim Caeyers : wim_caeyers@yahoo.com of 014/31 61 83.

