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NIEUW !! Rek.nr : 000 - 3254945 - 13 

 
Moge 2006 voor u 

en voor de ganse familie, 

een jaar worden van vrede en vreugde. 

Een jaar waarin wij, samen met jullie, 

KWB - Achterbos verder mogen uitbouwen 

als een vereniging waar ieder zich thuis voelt. 

KWB - Achterbos wenst jullie een gelukkig 

2006 ! 
 
Kaartavond - vrijdag 27 januari 
. 
Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen, …. 
Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je ze zelf meebrengt. 
We starten om 20u boven in de parochiezaal (ingang via ’t Kafeeke). Het einde is voorzien om 24u. 
Prijs voor KWB - leden, hun partner en kinderen: 3 euro per persoon. 
Prijs voor niet - leden: 5 euro per persoon. 
Inbegrepen: drank, versnaperingen, gezelligheid. 
 
Inschrijven: vóór maandag 23 januari bij Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28. 
Wie later inschrijft, betaalt 2 euro extra. 
 

Speelnamiddag - zondag 29 januari 
 
Voor de 4e keer organiseert KWB een heuse kinderspeelnamiddag in de parochiezaal van Achterbos. 
Programma: een springkasteel, speelgoed, sjoelbak, kinderdisco en een quiz voor de kinderen die 
naar de lagere school gaan.  
U bent welkom vanaf 14.00 uur en het einde is voorzien om 18.00 uur. 
Men hoeft geen steps of driewielers mee te brengen. 
Voor een drankje en een knabbeltje zorgen wij ook, dus kom met zijn allen naar deze spetterende 
speelnamiddag. 
 
De inkom is gratis voor iedereen. 
 
Kandidaat - leden kunnen zich ook altijd aanbieden op deze dag bij Stephan Sannen ! 
 



Internetles voor beginners - dinsdag 7 maart 
 
Indien je iets moet weten , ga je het maar zoeken op het internet! 
Ik zal het wel via een e-mail doorsturen! 
Kan jij dit niet? Dit is toch gemakkelijk. 
Dit hoort men tegenwoordig overal. 
  
Maar: hoe moet je daar aan beginnen? Wat heb je nodig? 
  
Een antwoord voor tal van vragen kan je vinden tijdens de  "KWB - internetles voor beginners"  
 
De les is voor personen die nog geen basisbegrippen kennen van internet. 
Een minimale basiskennis van computers is wel vereist. 
  
waar:    Salus Nostra Instituut te Achterbos, lokaal b16 
wanneer:   dinsdag 7 maart, van 19u30 tot 22u30 
deelnameprijs:  1 euro, frisdrank inbegrepen  
inschrijvingen :  e-mail dirkmannaerts@skynet.be of tel  (014) 32 08 03 
 
Er kunnen maximaal 17 personen deelnemen! 
  
Programma: 
• informatie zoeken en raadplegen op het internet: www 
• het internetadres 
• gebruik internet explorer 
• informatie zoeken 
• E-mail: het e-mailadres, web-based e-mail, e-mails opstellen, verzenden en ontvangen 
• Internetproviders en de verschillende mogelijkheden 
 
Afspraak ivm inschrijvingen: 
  
• Leden van KWB Achterbos hebben voorrang tot 25 februari. 
• Nadien wordt het opengesteld voor de KWB - leden van Mol - centrum en Millegem. 
• Bij voorkeur werken we met 1 persoon per pc, zodat ieder op zijn/haar tempo kan werken. 
  
Tot ziens op de les! 
 
 
Voorbije activiteiten... 
 
Papierslag 10 december 
 
Op zaterdag 10 december hebben we  een grote hoeveelheid papier opgehaald. 
Onze dank gaat naar de talrijke helpers die deze klus die voormiddag hebben geklaard. 
De nieuwe helpers met de extra transportmiddelen kunnen we zeker nog gebruiken in de toekomst. 
 
Noteer de volgende papierslag zeker op je kalender: zaterdag 11 maart 2006. 
 
Indien je de volgende keren zeker wil komen helpen neem dan kontact op met 
Mannaerts Dirk, e-mail: dirkmannaerts@skynet.be ,  tel (014)32 08 03    
 
 



24e Verenigingenquiz - vrijdag 30 december 
 
Op vrijdagavond 30 december vond, onder leiding van Jan Vernelen en Jan Puls, onze jaarlijkse 
verenigingenquiz plaats. Voor de 24e keer. Dit wil zeggen dat we eind dit jaar onze jubileumquiz zul-
len organiseren. 
 
Quizmaster Eric Jacobs praatte voor 27 ploegen alles weer vlot aan elkaar. 
 
Onze quiz werd (nogmaals) gewonnen door onze eigen KWB - ploeg. Met slechts een half punt 
voorsprong op DB, een ploeg die voor de eerste maal deelnam. Scouts Oud - leiding heeft gans de 
quiz meegestreden aan de leiding, maar moest in de laatste ronden de rol lossen bij de reeds ge-
noemde ploegen. Faap Fuupers Veteranen en Flurky’s, respectievelijk 4e en 5e, bewezen nogmaals 
dat voetballers ook wat anders kunnen dan tegen een bal stampen. 
 
Eerste vrouwenploeg werd de KAV - ploeg, op een verdienstelijke 6e plaats. 
 
De volledige uitslag kan je terugvinden op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke KWB - data 2006 
 
vrijdag 27 januari  kaartavond 
zondag 29 januari  kinderspeelnamiddag 
vrijdag 24 februari kookles 
zondag 5 maart  snoeiles 
dinsdag 7 maart  internetles 
zaterdag 11 maart  papierslag 
vrijdag 24 maart  KWB Kaffee 
maandag 17 april  zwemaktiviteit met ontbijt 
zaterdag 6 mei  dag van de KWB te Brussel: Europees Parlement 
zaterdag 3 juni  papierslag 
vrijdag 16 juni  barbeque 
zondag 25 juni  familiale reis 
 
 
 
 
 
 
 
  



TIJD VOOR GOED BELEID 
Onze gemeente onder de loep  
 
Op 8 oktober 2006 kiezen we voor een nieuw gemeentebestuur. Tijd dus om ons uit te spre-
ken over wat anders en beter kan, en wat goed is en moet blijven. En daarom vraagt het 
ACW je mening: wat moet er in onze gemeente verbeteren? Waar moet de volgende jaren 
het meeste aandacht en geld naartoe? 
Het ACW heeft een prioriteitenfolder ontworpen, waarop ook jij je mening kwijt kan. 

Wat gebeurt er met je mening? 
Al je keuzes, suggesties en reacties worden gebundeld: het ACW maakt een overzicht. 
Daarmee maken we een ACW - beleidsnota. We leggen die voor aan de kandidaten voor 
een nieuw gemeentebestuur. 

KWB - leden die aan deze bevraging graag deelnemen, kunnen een prioriteitenfolder beko-
men door contact te nemen met Jef Vanhoof, Puttestraat 17, tel 014 31 10 45 of via e-mail 
Jef_Vanhoof@hotmail.com . Je kan de folder ook online invullen. Dit kan via: 
http://www.acw.be/nieuws/formulier.htm 

Vul je prioriteitenfolder in en het resultaat komt automatisch bij ACW Mol terecht. 

Succes bij het invullen en dank voor je medewerking! 

 
Inschrijvingsformulier: kaartavond 27 januari 

 
Inschrijvingsformulier: internetles voor beginners 7 maart 

 Naam en adres Lid: 3 euro Niet lid: 5 euro 
1 ………………………………………………………… ………………. ……………... 
2 ………………………………………………………… ………………. ……………... 

3 ………………………………………………………… ………………. ……………... 
4 ………………………………………………………… ………………. ……………... 
 Totaal bedrag: ………………. ……………... 

 Naam en adres Lid: 1 euro  
1 ………………………………………………………… ……………….  
2 ………………………………………………………… ……………….  

3 ………………………………………………………… ……………….  
4 ………………………………………………………… ……………….  
 Totaal bedrag: ……………….  


