
Kwb Achterbos 
September 2012 
 
http://www.kwbachterbos.be 
info@kwbachterbos.be 

Kwb Achterbos wenst iedereen een deugddoend werkjaar 

na een deugddoende vakantie ! 
Beste vrienden, 
Juli was een maand om snel te vergeten, in augustus kregen we dan meer dan voldoende van datge-
ne waarop we heel de maand juli hebben geroepen: zon en hogere temperaturen! Hopelijk heb je het 
allemaal niet aan je hart laten komen en heb je er een heerlijke vakantie van gemaakt. 
Het bestuur van Kwb heeft alvast ook in de maand september al een aantal activiteiten voor jullie 
klaargestoomd! 
Wij hopen dat je regelmatig zal deelnemen aan één of andere activiteit. Voor de prijs moet je het niet 
laten: als Kwb leggen we bij vrijwel elke activiteit vanuit onze kas een deel bij, zodat de prijs voor 
niemand een beletstel mag zijn om deel te nemen. Spreek af met je kameraden, met andere gezinnen 
en doe mee! 
 

Het Kwb - bestuur 
 

Vrijdag 21 september - Kaartavond - 20u 
 

Leden die niet kunnen wachten tot de lange donkere avonden er echt aankomen kunnen al een kaart-
je komen leggen op vrijdag 21 september. Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, 
zetten, kingen. Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je ze zelf meebrengt. Geen kosten om 
deel te nemen en drank aan democratische prijzen. 
Start: om 20u boven in de parochiezaal (ingang via ’t kafeeke). Einde: 24u 
Inschrijven bij Wim Caeyers: wim_caeyers@yahoo.com , of telefonisch 0473/86 21 43  
 

Zaterdag 22 september - Papierslag - 9u 
 

Zaterdag 22 september zal onze volgende papierslag doorgaan. Zoals iedereen wel weet is deze drie-
maandelijkse papierslag een goede bron van inkomsten voor onze Kwb-afdeling. Hierdoor kunnen we 
vele activiteiten aan zeer democratische prijzen blijven organiseren voor onze leden. 
 

Helpers zijn steeds welkom tussen 9u en 12u! We verzamelen om iets voor 9u aan het gidsenlokaal. 
 

Zaterdag 22 september - Sing for the climate - Wezel, 17u 
Eén groot zangfeest, in elke gemeente 
 

Overal in België wordt op 22 en 23 september gezongen voor het klimaat. Omdat al meer dan twintig jaar we-
reldleiders het probleem van de klimaatsverandering voor zich uit schuiven en mensen dat beu worden. Beu te 
moeten wachten, beu te moeten horen dat het allemaal niet zo makkelijk is. Daarom wordt ook in België ieder-
een opgeroepen om mee te komen zingen. Daarvan wordt een filmpje gemaakt en dat wordt de wereld rond 
gestuurd. Zodat ook buiten België mensen aan het zingen slaan. Zodat er echt iets gebeurt voor het te laat is. 
Ook Kwb wil dit initiatief steunen en roept op om mee te gaan zingen in Wezel op het plein aan de Kiosk. 
Via onderstaande link kan je je registreren om mee te zingen: zoek op de kaart je stad of gemeente op en regi-
streer je. En daarna vraag je aan je vrienden, familie en kennissen om ook te komen zingen. Zodat iedereen het 
hoort, van Obama tot Elio, van je buurman tot je verste vriend. Hoor ons zingen! Wij zingen voor het klimaat. 
 

http://www.singfortheclimate.com/NL/default.aspx 



Zondag 23 september - Kwb steunt ‘Ons huis’ en Actie MIN 
 

Op zondag 23 september zal in de Zelm een wandeling georganiseerd worden om kansarme gezin-
nen een ontspannende activiteit aan te bieden. De Kwb - afdelingen van Mol steunen dit initiatief 
door tijdens de wandeling een aantal gezellige spelen te organiseren. 
 

Vrijdag 28 - zondag 30 september - Wandelweekend Kwb 
 
Met 50 zijn ze in geschreven, de wandelaars van Kwb Ach-
terbos. Ondertussen kregen ze allen een brief met de laatste 
richtlijnen in de brievenbus. 
 
 
Plaats van bestemming: La Roche, vakantiedomein Floréal. 
 
Veel wandelplezier!  
 
 
 

Dinsdag 9 en 16 oktober - informatieavonden rijbewijs 
via vrije begeleiding - 19u30 

 
Voor de leerlingen van het zesde jaar is de voorbereiding op het theoretisch examen op-
genomen 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. Zo kunnen de begeleiders een opfrissing van de wegcode krij-
gen en een aantal praktische tips bij de leerondersteuning tijdens de rijoefeningen. 

 
Plaats: Opgelet: o.w.v. het stopzetten van de lesactiviteiten in Mol-Achterbos , zijn we uitgeweken 
naar een andere zaal. U wordt verwacht in: Sint - Jan Berchmanscollege, Jakob Smitslaan 36 te 
Mol 
We vragen iedereen om tijdig aanwezig te zijn, zodat we stipt kunnen starten. 
U ontvangt : - ‘Leerlingenboekje en Leidraad voor de Begeleider’; 
 - uitprint van de PowerPoint van de lesgever; 
  - overzicht van parcours in Geel, Oevel, Olen en Herentals en oefensuggesties. 
Gelieve zelf schrijfgerief en kladpapier mee te brengen. Er is ter plaatse mogelijkheid om een bege-
leiderspiegel (€ 3) en een ’L-teken’ (€ 0,25) te kopen. 
 

Betaling voor deelname gebeurt ter plaatse. Kwb-leden: € 12,5 ; Niet - Kwb-leden: € 17,5 
Gelieve gepast geld mee te brengen. Kwb-leden brengen hun lidkaart of lidnummer mee. 
 
Meer informatie: Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of via e-mail: 
dirkmannaerts@gmail.com 

Vrijdag 12 oktober - Wandelavond - 19u 
 

Wil je wel eens iets anders dan op vrijdagavond naar de TV kijken? Je kan meedoen met onze 
avondwandeling. Deze gaat langs goed begaanbare wegen en zand– en bospaden van Mol.  
Afstand: ca 12km.  
Samenkomst om 19u aan de parking van de parochiezaal. Halverwege de wandeling is er een halte 
voorzien. Na de wandeling mogelijkheid voor een afsluiter in het Kafeeke van de Parochiezaal.  
Uitrusting: stevige wandelschoenen en een zaklamp.  
 

Meer info: Theo Drooghmans, theo.drooghmans@telenet.be of telefonisch 014 31 43 62  
 
 



Vrijdag 19 oktober - Zangavond - 20u 
 

Noteer alvast deze datum in je agenda. We rekenen op een stevige opkomst om deel te nemen aan 
dit initiatief. Spreek je buren of je vriendengroep aan en doe mee!  
 
Hierbij nogmaals het overzicht Kwb jaarprogramma 2012 - 2013 
 
Datum  Dag   Start   Activiteit 
 
21 sept 2012 Vrijdag  20u   Kaartavond 1 
22 sept 2012 Zaterdag  9u   Papierslag 
22 sept 2012 Zaterdag  17u   Sing for the Climate, Kiosk Wezel 
23 sept 2012 Zondag  13u30  Actie MIN 
28 sept 2012 Vrijdag  19u   Start wandelweekend, La Roche 
30 sept 2012 Zondag  14u   Einde wandelweekend 
 
9 okt 2012  dinsdag  19u30  Rijbewijs vrije begeleiding 1, SJB-college 
12 okt 2012 vrijdag  19u   Wandelavond 
16 okt 2012 dinsdag  19u30  Rijbewijs vrije begeleiding 2, SJB-college 
19 okt 2012 vrijdag  20u   Zangavond 
 
4 nov 2012  zondag  9u   Koken met kinderen 
10-11 nov 2012 zat-zon     Breughelfeesten 
23 nov 2012 vrijdag  20u   Casino-avond 
30 nov 2012 vrijdag  20u   Kaartavond 2 
 
8 dec 2012  zaterdag  9u   papierslag 
14 dec 2012 vrijdag  20u   bierdegustatie 
29 dec 2012 zaterdag  20u   Kwb-quiz 
 
10 jan 2013 donderdag  20u   Avond Wereldsolidariteit 
21 jan 2013 maandag  19u30  Kookles 1 
25 jan 2013 vrijdag  20u   Kaartavond 3 
 
14 febr 2013 donderdag  19u30  Kookles 2 
28 febr 2013 donderdag  19u30  Onderhoud racefiets 
 
10 maart 2013 zondag  ganse dag  Stadsbezoek Luik 
22 maart 2013 vrijdag  19u30  Kwb-Kaffee 
 
Maart of april zondag     Wandeling 
Maart of april vrij-zon     Jongerenweekend 
 
1 apr 2013  maandag  9u30   Paasfeestje 
25 apr 2013 donderdag  19u30  Kookles 3 
 
1 mei 2013  woensdag     Bestuursuitstap 
25 mei 2013 zaterdag     Vissersprijskamp 
 
22 juni 2013 zaterdag  17u30  BBQ - afsluiting werkjaar 
30 juni 2013 zondag  ganse dag  Familie - uitstap 

Uiteraard zullen in maart en juni 2013 ook de papierslagen worden georganiseerd. Deze data moeten 
nog worden vastgelegd in afspraak met de leverancier van de containers. Uiteraard kan je ook alle 
informatie over de activiteiten van Kwb - Achterbos terugvinden op onze website: 
www.kwbachterbos.be  Ook foto’s van de meeste activiteiten zijn op deze site terug te vinden. 



UIT DE OUDE DOOS, Nieuwe rubriek  

Onze Kwb bestaat al vele jaren. We zijn een keer in het archief gedoken en hebben een aantal oude 
documenten terug van onder het stof gehaald. In onze ledenfolder zullen we elke maand een of ande-
re wetenswaardigheid, een merkwaardige gebeurtenis of een bijzondere activiteit ‘in de spotlight’ zet-
ten.  

Reacties zijn altijd welkom. Heb je nog oude foto’s of andere zaken die een licht kunnen werpen op 
de geschiedenis van Kwb Achterbos? 

Neem contact met Jef Vanhoof: jef_vanhoof@hotmail.com of 0479 27 57 02.  

Vooraf: 

Kwb is eigenlijk opgericht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vakbonden waren verboden in die tijd. 
Daarom zocht men naar andere manieren om toch samen te komen en sociale problematieken te be-
spreken. Na WO II is ACV opnieuw met zijn normale werking gestart, maar de Kwb–afdelingen zijn 
verder blijven bestaan en zijn zich meer met sociaal-culturele activiteiten gaan bezig houden. 

Kwb Achterbos: 

Het oudste document dat we van Kwb-Achterbos terugvonden dateert van december 1957. Het werd 
geschreven door Frans Verbraeken, gewestleider van Kwb.  

Op 12 december 1957 vond een wijkmeestersvergadering plaats (een bestuursvergadering). Van de 
16 wijkmeesters waren er 7 aanwezig. Een geestelijk woord bij het begin van de vergadering was niet 
mogelijk wegens ziekte van E.H. Onderpastoor. Belangrijkste agendapunt van die avond: zoeken  van 
nieuwe wijkmeesters en de voorbereiding van het Kerstfeest.  

In de maand januari 1958 wordt dan weer vermeld dat er die maand geen andere vergaderingen wer-
den gehouden omdat de repetities voor een toneelavond de avonden in beslag hebben genomen. De 
secretaris van de afdeling nam die maand ontslag omdat hij op dat moment in Mechelen aan de Maas 
aan het werken was en iedere dag van huis was van 6u tot 20u. En te bedenken dat er in die tijd dan 
waarschijnlijk nog geen sprake was van files! 


