
Kwb wandelweekend 29 sept - 1 okt - Berg en Dal, NL 

35 deelnemers voor het 35e wandelweekend van kwb. Jean Van Hoof, voorzitter van kwb toen het eer-

ste wandelweekend werd georganiseerd, was er nog steeds bij, net zoals enkele andere ‘oud-

gedienden’. 

Voor sommigen begon het weekend 

al op vrijdagmorgen met een extra 

wandeling in de buurt of een stads-

bezoek aan Nijmegen! Het goede 

weer op vrijdag maakte dat zij er ex-

tra konden van genieten. 

 

 

Zoals steeds was het weekend goed 

voorbereid en waren er mooie wan-

delingen uitgestippeld. Op zaterdag 

viel er wel wat (veel) regen, maar 

dat kon de  pret niet bederven. 

 

Zeker niet toen kwb net voor het avondeten trakteerde met een glas cava , fruitsap of een fris pintje op 

het 35e wandelweekend. 
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Kwb kooklessen - vrij 20 okt & vrij 17 nov  

Na het succes van de vorige jaren wil de kwb ook dit werkjaar 2 kooklessen 

aanbieden. Onze koks zijn opnieuw Bram Hannes en zijn broer Koen. Zij zullen 

ons heerlijke gerechten leren maken. De data zijn: 

- vrijdag 20 oktober 2017 (4-gangen vismenu) 

- vrijdag 17 november 2017 (menu nog te bepalen)  

Let op voor het aanvangsuur: we starten de lessen reeds om 19u in de keuken 

van de parochiezaal. We raden aan een keukenschort en een mesje mee te 

brengen. Wie interesse heeft, schrijft best zo snel mogelijk in bij Guy Vreys 

( vreysguy@hotmail.com of 014 31 17 06). Het inschrijven voor de eerste les 

moet gebeuren ten laatste op 15 oktober. Je kan dan eventueel ook al inschrij-

ven voor de tweede les. Het maximale aantal deelnemers stellen we op 25 per-

sonen. Er wordt voorrang gegeven aan leden (en/of partner). Niet-leden kunnen 

inschrijven maar betalen een deelnameprijs van € 5 per les + onkosten. Het te 

betalen bedrag van de onkosten van de gebruikte ingrediënten wordt per les 

berekend op basis van de gedane aankopen. Daarom wordt het bedrag van alle 

onkosten berekend tijdens de kookles en verdeeld over alle deelnemers. De 

betaling gebeurt dan op het einde van elke kookles. Smakelijk! 

Kwb dropping – vrij 27 okt, 19u15 – PZ Achterbos 

Na het succes van 2 jaar geleden organiseren we opnieuw onze klassieke dropping. Er wordt een lange en 

een korte afstand voorzien: ongeveer 10 en 5 km. 

Start parochiezaal: 19u30, samenkomen om 19u15 ! 

Scouts en gidsen kunnen aan ledentarief meedoen aan deze dropping. 

Kostprijs: € 6 voor leden, € 8 voor niet-leden: inclusief busvervoer, hapje achteraf. 

Heb je zin om deel te nemen? Schrijf dan snel in bij Theo Drooghmans,  theo.drooghmans@telenet.be 
 

Pizzabakken for kids – zo 5 nov, 10u - 12u – Keuken PZ 

De 2
de

 kinderactiviteit van het jaar staat al voor de deur. 

Op zondag 5 november kunnen onze kleine master-

chefs superlekkere pizza’s maken in een kinderkook-

activiteit. Op het einde van de activiteit kunnen ze alle-

maal lekker smullen van hun zelfgemaakte pizza. Tus-

sendoor spelen we nog even een ‘pizza-bingospelletje’. 

Max. 20 kinderen kunnen deelnemen. (Klein-)Kinderen 

van kwb-leden hebben voorrang tot 25 oktober op kin-

deren van niet-leden.  

Vanaf 26 oktober kan iedereen inschrijven.   

Kwb-leden betalen 4 euro per kind, niet-leden betalen 7 euro. Graag snel inschrijven. Vol=vol. 

Inschrijven bij Wim Caeyers, wim_caeyers@yahoo.com, 0473/86 21 43  
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POP UP Café – za 9 sept 2017 

De eerste kwb activiteit van het nieuwe werkjaar zit erop. 

In het hart van Achterbos werd een caféke opgetrokken helemaal 

uit het niets en het verdween 

daarna zoals het gekomen 

was: een POP UP Café. 

Het was die zaterdagnamiddag een 

gezellige drukte aan het kruisbeeld 

van de Koekenberg. Buurtbewoners, 

sympathisanten, leden en niet-leden, wielertoeristen, scouts….: allen zijn de 

revue gepasseerd. Men kon meerijden met de huifkar van Ivo Hooyberghs, wat vooral door onze jongste bezoe-

kers zeer gewaardeerd werd. 

Er was ook een fotozoektocht die via de 15 Kapellekens naar 

de scoutsterreinen ging om uiteindelijk langs de Kraai terug 

naar het vertekpunt te gaan met een binnendoortje langs de 

kerk. Deze zoektocht werd gewonnen door Frederick Vaes. Op 

de tweede plaats eindigde Viktor Xhenseval  en het brons was 

voor Mieke Spaepen! Gefeliciteerd.  

Bieren van de maand waren de Tripel VLIET en de VLIET Spelt 

De brouwer van de "Vliet", Jul Molenberghs, is in zijn parochie Ten Aard, veel beter gekend als Jul van Perke van de 

Vliet. 

In de ideeënbus vonden we enkele suggesties terug zoals paardrijden, masterchef van A’bos

(wedstrijd), bezoek dierentuin, kienavond…  

Wij danken alle helpers, deelnemers en sympathisanten en misschien tot een volgende POP 

UP, mogelijk op een andere locatie….  

Legobouwnamiddag - woe 20 september 2017  

De allereerste kinderactiviteit van het werkjaar was al-

weer een schot in de roos. 

Meer dan 60 creatievelingen hebben  op woensdag  20 

september mooie legocreaties in elkaar geknutseld. 

Mooie bouwwerkjes in lego en duplo waren het resultaat 

van een namiddag bouwen met de vele kleurrijke blok-

jes.  

 

 

 

 

De bestuursleden van kwb-Achterbos werkjaar 2018 
 

Hieronder ziet u de alfabetische lijst van onze 18 bestuursleden. Zij vergaderen elke eerste maandag 
van de maand om 20u in de pz van Achterbos. Vooraf is er ook een bijeenkomst van het dagelijks be-
stuur bestaande uit Wim Caeyers, Luc Sannen, Jef Vanhoof, Alex Van Decraen, Lisette Gastmans en 
Stephan Sannen. Zij maken het activiteitenblaadje en coördineren de planning ervan. 
Na de bestuursvergadering nemen de bestuursleden de ‘Raak’ en het maandblaadje mee en ze ver-
delen dit gewoonlijk binnen de week. 
Afwezige bestuursleden gaan hun boekjes zelf afhalen bij Theo Drooghmans, Achterbos 115. 
 

Wij verwelkomen van harte de nieuwkomers die onze ploeg komen versterken: 
Miguel Verstrael, Pieter Moons, Wim Hooyberghs en Chris Xhenseval. 
 
De 18 bestuursleden zijn: 
Caeyers Wim, Drooghmans Theo, Gastmans Lisette, Hannes Bram, Hooyberghs Wim, Lommelen 
Luc, Mannaerts Dirk, Moons Pieter, Puls Jan, Sannen Luc, Sannen Stephan, Van Decraen Alex, 
Van Decraen Ronny, Vanhoof Jef, Verstrael Miguel, Vreys Guy, Vreys Herman, en Xhenseval Chris. 
 

De ledenbijdrage 2018 - € 30 

Tijdens de maand oktober of november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld. Voor 

2018 is dit 30 euro. Leden met verminderde bijdrage die nood hebben aan een financieel duwtje in de 

rug betalen 20 euro. Partners en thuiswonende meerderjarige kinderen zijn gratis lid. Voor dit bedrag 

ben je een gans jaar kwb-lid en krijg je 10 maal het ledenblad Raak en 11 maal de maandfolder van 

onze afdeling met een overzicht van onze activiteiten. 

Bij betaling van het lidgeld 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 le-

den een bonnenboekje met een pak voordelen. Ook op de website www.kwb.be  zullen het hele jaar 

door aanbiedingen terug te vinden zijn. 
 

10%korting bij Primo en Lunchgarden + verzekering bij activiteiten 

Met de lidkaart krijgen kwb-leden 10% korting op het volledige gamma van Primo en Lunchgarden. 

Het volstaat hiervoor de barcode op de voorzijde van de kaart te laten scannen aan de kassa.  

De volledige verzekering tijdens kwb-activiteiten is gratis voor alle leden, partners en kinderen. Wij 

hebben gekozen voor contante inning. Het bezoekje van je bestuurslid is ook de ideale gelegenheid 

om je ledengegevens te actualiseren: adresveranderingen, telefoon of gsm-nummer, email, …! 

Voorbije activiteiten 

Kwb papierslag - za 23 september + 2018 en 2019 

De papierslag van zaterdag  23 september is vlot verlopen. 

Dank aan alle helpers daarvoor! Ook de mensen die papier 

buiten gezet hebben en zo de werking van de kwb steunen 

willen we hiervoor danken.  

Papierslagen in de toekomst! 

U heeft zeker al gehoord over de gele containers die IOK in 

het najaar zal verdelen aan alle gezinnen in Mol. Hiermee 

kan papier worden meegegeven aan de IOK-diensten. 

 

U kan echter ook in 2018 én 2019 nog papier meegeven met de ophalingen van kwb!  

Als kwb blijven we hiervoor een vergoeding krijgen van de gemeente waarmee we onze jaarwerking  

voor een deel kunnen financieren! 

http://www.kwb.be

