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De ledenbijdrage 2012 - € 25 
 
Ten laatste in november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld. 
Voor 2012 blijft dit € 25, net zoals in 2011. 
Leden met verminderderde bijdrage die nood hebben aan een financieel duwtje in de rug betalen 
maar 50 % van het lidgeld of € 12,5. 
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. 
 

Bij betaling wordt ook je lidkaart overhandigd welke je goed bijhoudt. De Kwb - lidkaart (en het lidnum-
mer) is de toegangssleutel voor talrijke ledenvoordelen. Bij Raak januari krijgen alle leden een bon-
nenboekje met een pak voordelen. Ook op de website www.kwb.be  zullen het hele jaar door aanbie-
dingen terug te vinden zijn. 
 

Het bezoekje van je bestuurslid is ook de ideale gelegenheid om je ledengegevens te actualiseren: 
adresveranderingen, telefoon of gsm-nummer, meerderjarige kinderen die misschien verhuisd zijn, ...  
 

Wij 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 vrijma-
ken om eens een handje toe te steken? Praat erover met je bestuurslid! 

Breughelfeesten 2011- 12 en 13 november 
 
Dan vinden in het Parochiecentrum “Ten Aerenkorf” van Achterbos de Breughelfeesten weer plaats. 
Traditie om in ere te houden! 
  

Op het programma: 
 

Zaterdag: 14u00 : Zettersprijskamp  16u30 tot 20u00 : Restaurant 
Zondag: 11u30 tot 18u00 : Restaurant 18u00 : Tombola trekking 
Menu: Mosselen, Kipvidee, Stoofvlees, Spare rib, Vispannetje in witte wijn. Alles wordt geserveerd 
met frieten, aardappelpuree of brood. 
Dessert: ijscoupes, rijstpap, chocomouse 
Voor de kinderen is er een kindermenu 
 

Onze parochiezaal en haar verenigingen rekenen op uw steun die onmisbaar is om dit alles in stand 
te houden. Steunen kan je uiteraard door lekker te komen eten met vrienden of familie. Maar je kan 
ook steunen door een handje toe te steken als: garcon ,  tapper,  afdrager , helper in de keu-
ken, enz...... 
 

Tot op de Breughelfeesten ! 
parochiecentrum “ Ten Aerenkorf” Mol-Achterbos 
 

Data om te onthouden: 10 dec: papierslag 
     30 dec: kwis voor verenigingen, families, wijken, … uit Achterbos. 



Casinoavond: vrijdag 18 november 
 

Hou je van een gezellig samenzijn met een drankje erbij? Net 
zoals die 50 aanwezigen vorig jaar? 
Kom dan eens langs op onze casinoavond in een gezellige 
sfeer van de jaren vijftig.  
Leer roulette, poker, blackjack, craps, paardenrennen en an-
dere spelletjes kennen zonder dat je al te veel geld kan ver-
liezen. 
De inkom is gratis. Ter plaatse krijg je chips aangeboden 
door het huis en word 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 mis-
schien nog iets meer …). 
Voor deze gelegenheid wordt de parochiezaal “Ten Aerenkorf” om-
getoverd tot een echt CASINO . 
Aanvang vanaf 20.00 uur. 

GALAKLEDIJ STERK AANGERADEN. 

De mensen die vooraf inschrijven, krijgen 5 chips extra aangebo-
den 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 2011 bij: 

Bram Hannes, Frisse hoeken 17, email: bram.hannes@pandora.be , Tel. : 0474999496 

 
Voorbije activiteiten: 
 

Kwb rijlessen - Salus Nostra 
 

15 personen namen deel aan deze lessen, waaronder 7 leerlingen van Achterbos en 2 leden van 
Kwb. De moeite dus om hiermee verder te doen. Wij wensen alle leerlingen veel succes met de 
voorbereiding van de proeven en uiteraard veel succes met de proeven zelf.  
 

Kwb kaartavond 
24 deelnemers voor deze kaartavond. Drie tafels om ‘echt’ te kaarten, een grote tafel voor een an-
der spel. Deze avond ging opnieuw in de bovenzaal door, wat een goede beslissing bleek. 

Informatie-avond - Dag zonder krediet 

Een heel boeiende avond die doorging in het gebouw van OCMW-Mol. Gust Van Dongen van ‘Ons 
Huis’ en Koen Steel van ‘Platform Dag zonder krediet’ brachten getuigenis over deze problema-
tiek. Wim Caeyers vertelde over de aanpak van het OCMW in Mol. Enkele dagen later ging er nog 
een druk bijgewoonde fakkeltocht door in de straten van Mol-Centrum. 


