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Rijlessen KWB Achterbos afgelast ! 
 
Voor het eerst zijn de rijlessen, georganiseerd door KWB Achterbos, niet kunnen doorgaan. 
De aanleiding was een te kleine belangstelling: slechts 3 jongeren schreven zich in. 
 
Volgend jaar zullen we deze lessenreeks zeker terug inrichten. We zijn overtuigd van het nut 
ervan voor de leerling - chauffeurs en hun begeleiders. 
 
Voor diegenen die nog belangstelling hebben om de eerstvolgende maanden lessen te 
volgen geven we hierbij de data en plaatsen in onze regio: 
 
• Mol Gompel: zondag 6 - 13 - 20 en 27 november,  4 en 11 december 
 Berghmans Isidoor:  014 71 03 91  
 
• Dessel Witgoor: maandag 14 - 21 en 28 november, 5 - 12 en 19 december 
 Deckx Jos:  014 37 83 24 
 
• Mol Millegem: vrijdag 6 - 13 - 20 en 27 januari 2006, 3 en 10 februari 2006 
 Bens Paul:  014 31 01 10 
 
• Vakantiecursussen 
 Mol - Donk: Neys Karel:  014 31 04 98  
 Mol - centrum:  De Wit Stefaan:  014 31 97 17 
 
 
Gezocht: helpers papierslagen !!!! 
 
Allereerst dank aan de helpers van zaterdag 10 september.  
Graag willen we de bestaande lijst van helpers aan onze papierslag uitbreiden met nieuwe 
personen. 
We vragen niet van iedereen dat hij elke keer kan komen helpen. 
Wel willen we op voldoende mensen beroep kunnen doen om te zorgen dat om 12u  
s’ middags de klus geklaard is. 
 
Alle helpers zijn verzekerd. 
Frisdrank, koffie en een koffiekoek zijn telkens voorzien! 
De helpers met vervoer ( aanhangwagen of tractor) krijgen hiervoor een vergoeding van de 
onkosten.   
 
Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel mailadres doorgeven aan  
Mannaerts Dirk,  e-mail:  dirkmannaerts@skynet.be 
 



Natuurwandeling Buitengoor - zaterdag 17 september  
 
Zaterdag 17 september organiseerden we onze natuurwandeling. 
Onder leiding van Francois Michiels bezochten we het Buitengoor. 
 
Ondanks het goede weer waren er slechts 8 volwassenen en 1 kind aanwezig. 
 
In de toekomst zullen er nog gelijkaardige wandelingen volgen. 
Wie suggesties heeft kan deze altijd bekend maken bij het bestuur. 
 
Als KWB willen we steeds rekening houden met de inbreng van onze leden. 
 
 
Testkaart ledenwerving 
 
Voor de mensen die eens willen kennismaken met KWB - Achterbos, is er de  
testkaart ontworpen. 
 
Wat biedt deze kaart? 
 
- 3 maanden gratis het KWB - maandblad "RAAK",  toegestuurd met de post. 
 
- 3 maanden gratis een folder met alle info over de plaatselijke KWB - activiteiten. 
 
- 1 waardebon voor gratis deelname aan ons spetterend KWB Kaffee, vrijdag 24 maart ‘06 
 
Men kan tijdens deze 3 maanden deelnemen als elk ander lid aan alle activiteiten. 
 
Oordeel zelf, het is de moeite om eens te proberen. 
Bezoek zeker al eens onze website: www.kwbachterbos.be 
 
 Oproep aan alle leden 
 
 Ken je iemand in je vriendenkring die interesse heeft voor dit aanbod? 
 Laat het ons weten! 
 
 Wij zullen het nodige doen om alle nodige informatie te bezorgen. 
 
 Voor meer informatie: bel Guido Frederickx,   014 31 70 05 of  0473 77 16 13,   
 email: guido.frederickx@skynet.be  
 
 
Eerste kookles - vrijdag 21 oktober 
 
We hebben goed nieuws voor onze kookliefhebbers. 
 
Op vrijdag 21 oktober richten we onze eerste kookles in. Onder leiding van Bart Leyten 
kunnen we dan onze kennis uitbreiden en onze vaardigheden als kok verder ontwikkelen in 
een les met een Italiaans tintje. 
 
De voorgestelde menu voor de kookles op 21 oktober: 
 - Salade van tomaten en mozzarella  
 - Zuppa di Cozze e Scampi alla Tarantina  



 - Tagliatelle alla Fiorentina  
 - Crema di Mascarpone e Limone  
 
We starten om 19.30 uur in de keuken van de parochiezaal. Een keukenschort en een 
aardappelmesje meebrengen maakt het werken gemakkelijker. 
Graag hadden we het aantal deelnemers vooraf gekend. Daarom is inschrijven noodzake-
lijk. Dit kan je doen via het formulier onderaan deze bladzijde. 
Bij het inschrijven betaal je een voorschot van 5,00 euro. De definitieve afrekening gebeurt 
tijdens de les zelf en dit op basis van de kostprijs van de gebruikte ingrediënten. 
 
Het voorschot kan ook betaald worden met een overschrijving op het rekeningnummer 
000 - 3254945 - 13 van KWB Mol - Achterbos met de vermelding “kookles 21 oktober”. 
 
Weekend jonge gezinnen - Ravelingen Oostende 
 
De deelnemers aan het weekend voor de 
jonge gezinnen hebben al laten weten 
dat het weer eens geweldig was. Een 
verslag komt volgende maand op de fol-
der. 
 
Mensen die al even willen proeven van 
de sfeer tijdens dit weekend, kunnen de 
foto’s al eens bekijken op onze website: 
http://www.kwbachterbos.be 
 
Een eerst indruk zie je reeds hiernaast! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijvingsstrook 
Eerste kookles - vrijdag 21 oktober 
 
Volgende personen zullen aanwezig zij op de kookavond: 
 
1. …………………………………………………………… 
 
2. …………………………………………………………… 
 
3. …………………………………………………………… 
 
Ik betaal hiervoor:  …   .X 5,00 EUR   = ………EUR 
  
                        Totaal: …………...EUR 
 
Betaling kan ook via de rekening 000 - 3254945 - 13 
Inschrijven kan tot 14 oktober bij: 
 - Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19 
 - Guy Vreys, Zelm 61 



Breughelfeesten: helpers gevraagd 
 
Dankzij de Breughelfeesten kunnen we als vereniging goedkoop gebruik maken van alle 
lokalen van de parochiezaal. We gebruiken oa de grote zaal voor ons KWB Kaffee en onze 
kindernamiddag, de keuken voor onze kooklessen, andere lokalen voor onze kaartavonden, 
onze maandelijkse bestuursvergadering, … ! Mede dankzij de Breughelfeesten kunnen we  
onze activiteiten aan een democratische prijs organiseren. 
 
Daarom is het belangrijk dat de Breugelfeesten goed georganiseerd worden en vlot 
verlopen. Als KWB dragen we hiertoe jaarlijks ons steentje bij. 
 
Wie kan er komen helpen in de keuken op zaterdag 12 november? 
Er is werk te verdelen voor de voormiddag en voor de late namiddag. 
We maken volgende verdeling: 
 
   - 09.00 uur tot 12.00 uur: voorbereidend werk met de groenten  (6 personen) 
   - 16.00 uur tot 20.00 uur: bereiding gerechten + opruimen. (6 personen) 
 
Helpers  kunnen zich melden bij: 
 
 - Theo Drooghmans  014 31 43 62 
 - Dirk Mannaerts         014/ 32 08 03, e-mail dirkmannaerts@skynet.be 
 
 
  Belangrijke data KWB Achterbos 2005 
 
  1. Startviering   zaterdag 15 oktober 
  2. Kookles 1   vrijdag 21 oktober 
  3. Breugelfeesten  zaterdag 12 en zondag 13 november 
  4. Dropping   vrijdag 18 november 
  5. Kaartavond 1   vrijdag 25 november 
  6. Papierslag   zaterdag 10 december 
  7. Verenigingenkwis  vrijdag 30 december 
 
 
  Het programma voor 2006 komt later op je folder. 
  Je kan natuurlijk ook altijd terecht op de website:    www.kwbachterbos.be 
 
 
 
 
 
 
Startviering 2005 - zaterdag 15 oktober 
 
Vanuit het Parochieteam en de Werkgroep Liturgie is er het aanbod om, zoals de voorbije 
jaren, het nieuwe werkjaar samen in te zetten met een gebedsdienst, op zaterdag 15 okto-
ber 2005 om 19 uur. 
Met al de jeugdbewegingen, volwassenenorganisaties en werkgroepen van Achterbos willen 
wij biddend en vierend samen zijn. Als KWB willen we hierbij ook aanwezig zijn. 
  


