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Kwb rijlessen-Salus Nostra: Dinsdagen 4 en 18 oktober - 19u30 - Salus Nostra 
 
Het ‘startpakket vrije begeleiding’ zal op deze dagen, telkens vanaf 19u30, in 
Salus Nostra georganiseerd worden. 
Voor leerlingen van het zesde jaar is de voorbereiding op het theoretisch exa-
men opgenomen in het gewone lessenpakket van het laatste jaar secundair. 
Voor diegenen die nadien opteren voor het systeem van de vrije begeleiding 
worden deze 2 avonden georganiseerd. Begeleiders krijgen een opfrissing van 
de wegcode en tips bij de leerondersteuning tijdens de rijoefeningen. 
Deelnemen kost €15, te betalen tijdens het eerste lesmoment. Leerling-
bestuurders, vergezeld van hun begeleider kunnen gratis deelnemen. Er moe-
ten min. 10 inschrijvingen zijn om de cursus te laten doorgaan. 
 
Meer informatie: Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of via e-mail: 

dirkmannaerts@gmail.com 

Swinglessen voor iedereen via Kwb Mol-Rauw 
 

Hof van het Rauw, Kiezelweg te Mol - Rauw. 
Hou je van plezier en ongedwongen sfeer? 
Dan zijn de Kwb Swinglessen iets voor jou! 
Onder professionele begeleiding leer je de dansen aan die je op elk feest kan 
dansen. 
De lessen beginnen op 14 oktober 2011. 
Uren: beginners van 18u30 tot 19u30 (anderen op aanvraag) 
 
Info: Raf Segers, 014-82 07 01 of raf@kwbrauw.be 
 
Het gevaar van krediet: woensdag 12 oktober - OCMW - ingang gebouw B - 19u30 

 

368.403 gezinnen staan officieel geregistreerd bij de nationa-
le bank als wanbetaler. Ze hebben de laatste 3 maanden een 
lening niet afgelost. Vele gezinnen vechten maandelijks om 
financieel boven water te blijven. 
Gust Van Dongen, actief bij vierdewereldwerking ‘Ons huis’, 
vertelt wat het betekent om in armoede te leven. 
Koen Steel, lid van het platform Dag Zonder Krediet en vroe-
gere voorzitter van Kwb - nationaal, staat stil bij de risico’s 
van de verschillende vormen van krediet. 
Wim Caeyers, schepen en voorzitter OCMW Mol, geeft aan 
welke dienstverlening er in Mol is voor mensen die in financië-
le moeilijkheden verkeren. 
 

Deze avond gaat door in de Jakob Smitslaan 22, ingang ge-
bouw B - vergaderlokaal 2 
Info: Stefaan De Wit, 014 319717 - sdwit@sckcen.be 
Deze avond is een organisatie van Kwb. 



Kaartavond - vrijdag 21 oktober - 20u 
 

Voorlopig is het weer niet van die aard dat we aan winterse kaartavonden denken, maar binnen 3 
weken is dit misschien wel het geval. Vrijdag 21 oktober ben je weer welkom in de oude vertrouw-
de bovenzaal van de parochiezaal voor de eerste kaartavond van dit werkjaar. De kaartavond start 
om 20u. Inschrijven is gratis, doch wel verplicht en kan tot uiterlijk woensdag 19 oktober bij Wim 
Caeyers, Bruggeske 56, wim_caeyers@yahoo.com of 014 31 61 83. De eerste consumptie is een 
traktatie van de KWB. 
Hopelijk tot dan!  

 
Volleybal: elke donderdag 20u - Rozenberg 
Kwb-quizavond: noteer alvast vrijdag 30 december in je agenda! 
 
Mol-in-Scène: voorstellingen uitverkocht  
 

Zoals je vermoedelijk al vernomen zal hebben zijn de voorziene voorstellingen allemaal al uitver-
kocht voor de première werd gespeeld. Je kan je enkel via de website van de gemeente op een 
wachtlijst laten plaatsen om vrijgekomen plaatsen toegewezen te krijgen. Er is geen garantie dat je 
dus nog aan kaarten zal geraken. 
Ook Kwb-leden van onze afdeling spelen mee in deze voorstellingen!  
 
Voorbije activiteit: 
Kwb Wandelweekend - Pappelhof, Weidenbach (D) - 30/09 - 02/10 

 

Uiteindelijk namen 47 le-
den en partners deel aan 
dit wandelweekend dat in 
zomerse temperaturen 
doorging. 

‘s Morgens was het nog 
even frisjes, maar als de 
zon iets hoger kwam te 
staan was het snel zweten 
geblazen. 

Drie wandelin-
gen door bos-
sen en velden 
werden door 
de meeste 
deelnemers 
probleemloos 
afgewerkt. Na 
de wandelingen werd op het terras van ons hotel de vochtbalans in 
evenwicht hersteld. De deelnemers die niet alle wandelingen mee-
deden zaten niet altijd stil: er werd zelfs aan linedance gedaan! 
Meer foto’s kortelings op de website! 


