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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 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. Zo kunnen de begeleiders een opfrissing van de wegcode krijgen 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 begeleiderspiegel
(€ 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 / Cantus - 20u
De zangavond gaat door op vrijdag 19 oktober 2012 in de parochiezaal van Achterbos.
Iedereen is welkom.
Inkom is gratis.
Leden ontvangen 2 gratis consumptiebonnen.
Inschrijven dient te gebeuren bij Toon De Ceuster (Achterbos 190,
toon.deceuster@telenet.be).

Aanpassing data: om organisatorische redenen:
1.
2.

Bierproefavond: Aan alle liefhebbers: deze avond zal doorgaan op 21 december 2012 (in plaats van
de aangekondigde 14e december).
Koken: donderdag 31 januari (en niet 21 januari ) en donderdag 14 februari.

Cross der jongeren - zaterdag 20 oktober
Kwb heeft een traditie van recreatieve sport. Via FALOS, de sportdienst van Kwb, is er zelfs een heus crosscriterium uitgewerkt. De ‘Cross der jongeren’ is gegroeid uit KAJ, maar geleidelijk door Kwb overgenomen. Het is het jaarlijkse hoogtepunt van de crossen die via FALOS worden georganiseerd.
Op 20 oktober verwelkomt Kwb graag alle recreatieve joggers in De Beeltjens in Westerlo.
Meer info over de ‘Cross der jongeren’ en over het joggingcriterium van Kwb vind je op www.falos.be/cross

Volksdans in Achterbos?
Volksdans is altijd een populaire bezigheid geweest in Vlaanderen.
Bal in de straat, Mieke stout, klepperwals, polka-stap, kadril…
Hoor je al een belletje rinkelen? Begint het nog niet te kriebelen?
KVLV nodigt iedereen uit op deze volksdansavond op vrijdag 26 oktober
om 19.30 u in de PZ.
Ook Kwb nodigt je uit om hieraan deel te nemen!
Ook je partner is natuurlijk welkom!
Enkele leden van volksdansgroep de Klepperman zullen ons bijstaan om
deze dansen terug onder de knie te krijgen.
Graag inschrijven bij Toon De Ceuster (Achterbos 190,
toon.deceuster@telenet.be) tot en met 19 oktober
Voor € 4 krijg je een ganse avond muziek en plezier + 2 consumpties!

Swinglessen in Mol - Rauw
Voor de 6é maal organiseert Kwb Mol - Rauw swinglessen voor de ECHTE beginners. Leden van andere Kwb
-afdelingen kunnen komen deelnemen.
2 linkse of net rechtse voeten of gewoon “dansen wa’s da?”...
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
In 15 lessen trachten we iedereen te leren dansen, maar net die dansen die je op elk feest kan dansen zonder
stijf gedoe! Niet meer en niet minder!
Schrijf nu in en doe mee!
Waar: Hof van’t Rauw, Kiezelweg Mol-Rauw
Contact: Raf Segers (raf@kwbrauw.be , 014-820701 , www.kwbrauw.be
Data:
Zaterdag 20 oktober en de vrijdagen 26 oktober, 2, 9, 16 en 23 november; 7 en 14 december; 18 januari;
1, 8 , 15 en 22 februari; 1 , 15 en 29 maart (afsluitfeest)
Wat: Swing, Discoswing, mars en veel meer.

Bangladesh, country of smiles - 10 januari 2013
Jef Van Hecken, wonend in Mol - Donk, verblijft momenteel in Bangladesh voor zijn werk bij Wereldsolidariteit.
Op dit moment is zijn vrouw Goretti bij hem op bezoek. Jef heeft toegezegd om op 10 januari ons het verhaal
van zijn verblijf in Bangladesh te komen vertellen. Ondersteund met vele kleurrijke foto’s zullen we dan naar
zijn verhalen kunnen luisteren.
Graag geven we een voorsmaakje van het verhaal dat Jef op 10 januari in onze afdeling zal brengen via en-

kele indrukken die we van Goretti ontvingen:
- Het zijn hier allemaal heel erg vriendelijke en gedienstige mensen; Bangladesh wordt het land van de ‘smiles’ (de glimlachen)
genoemd en het heeft die naam niet gestolen. Overal lachende
gezichten. Hoe dat mogelijk is in de miserie waarin de meesten
zich bevinden is ons een raadsel.
- GK, de organisatie waarmee Jef in Bangladesh verbonden is,
doet ongewoon schitterend werk. Met heel beperkte middelen
slagen ze erin om de hemel op aarde te brengen voor de mensen die dat nodig hebben. Het enthousiasme, de inzet, de bewogenheid, het engagement: allemaal eigenschappen die je bij
heel veel mensen tegenkomt.
- Je moet ook regelmatig een knop in je hoofd omdraaien. Dagelijks wordt je immers geconfronteerd met dingen die wij helemaal anders doen. Enkele voorbeelden. Jongens en mannen die hand in hand of arm over schouder over
straat lopen. Constant toeteren en claxonneren in het verkeer, dat erg chaotisch verloopt, maar met relatief weinig ongevallen. Langs en op de spoorweg wonen en als er een trein voorbij komt gewoon een meter opzij gaan,
meer niet.

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 andere wetenswaardigheid, een merkwaardige gebeurtenis of een bijzondere activiteit ‘in de spotlight’ zetten.
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.

Aanwezigheid van een pater van Postel
April 1958: Tijdens de wijkmeestersvergadering was een pater van Postel aanwezig. Dit was noodzakelijk want
zo schreef men in het verslag: “’t Is anders erg dat de afdeling praktisch geen proost meer heeft: de onderpastoor is reeds maanden ziek en de pastoor is te oud. Voor de jeugdorganisaties wordt het een ramp.”

Een groot probleem met betaalbare bouwgronden
In mei 1958 werd in de bestuursvergadering van KWB Achterbos gesproken over ‘het groot probleem der bouwgronden in de gemeente en bijzonder in de parochie’.
Er waren in die tijd praktisch geen bouwgronden te bekomen ‘tegen een prijs bereikbaar voor de werklieden’. Er
zou aan de burgemeester gevraagd worden een uiteenzetting te komen geven over de toestanden in de gemeente.
Belangrijk om weten: in 1952 werd ‘Den Atoom’ of het Studiecentrum voor Toepassingen van Kernenergie
(STK-CEAEN, later SCK-CEN) opgericht in Mol. Hierdoor werden vele arbeidskrachten van buiten Mol aangetrokken die met hun gezin ergens in de buurt wilden gaan wonen! In 1956 was de eerste Belgische Reactor
(BR1) trouwens voor de eerste keer kritiek op 11 mei. Niks nieuws onder de zon dus!

Voorbije activiteiten:
Vrijdag 21 september - Kaartavond: een 20-tal aanwezigen, goeie sfeer, goei kaarten.
Zaterdag 22 september - Papierslag: 24 helpers en dus was alles om 12u opgeruimd! Dank
aan alle helpers.

Zaterdag 22 september - Sing for the climate - Wezel
U heeft de beelden kunnen zien op TV, de gezangen gehoord op de radio: 80.000 deelnemers in gans Vlaanderen is niet niks. Nic Balthazar, initiatiefnemer, liet al horen dat het tijd wordt voor ‘hardere’ acties, want de beleidsmakers willen niet in actie schieten!

Zondag 23 september - Kwb steunde ‘Ons huis’ en Actie MIN
Een drietal Kwb-ers van Achterbos en enkelen van Mol - Centrum deden actief mee aan deze activiteit en zorgden zo voor een aangename zondagnamiddag voor vele kansarmen in onze gemeente!

Vrijdag 28 - zondag 30 september - Wandelweekend Kwb
Hierbij enkele sfeerbeelden van het Kwb - wandelweekend in La Roche. La Roche, gelegen aan de oevers van
de Ourthe, met de ruïnes van ‘Le Chateau féodal’ die uitsteken boven het stadje. Net tijdens dit weekend was er
in de streek ’Het weekend van de Landschappen en de smaken’. Aan de foto’s kan je zien dat we actief deelnamen. En in brouwerij Achouffe zullen ze gemerkt hebben dat het gebruik van ’La Chouffe’ en ‘Mc Chouffe’ het
voorbije weekend hoger lag dan normaal. Meer foto’s op onze website!

