
Mol Achterbos 
april 2006 

http://www.kwbachterbos.be 
info@kwbachterbos.be 

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

Activiteit de volgende weken... 
 

2e Zwemactiviteit met ontbijt - Paasmaandag 17 april 
 
Na een eerste publicatie op de folder van maart zijn er reeds 31 inschrijvingen binnengekomen. Het 
belooft dus weer een gezellige drukte te worden. 
 
Dit is dan ook een ideale activiteit om samen met het hele gezin er op uit te trekken en je eens gezel-
lig te laten verwennen in het zwembad of bubbelbad van Mol. 
Er is speelmateriaal voorzien voor de kinderen en de glijbaan is beschikbaar. 
Voor de sportievelingen kunnen we één baan afspannen zodat men enkele baantjes kan trekken. 
 
Na het zwemmen zakken we af naar de parochiezaal van Achterbos waar we een stevig en gezond 
ontbijt gaan nuttigen: koffie / thee / melk / chocomelk - 2 pistolets of sandwiches - verschillende soor-
ten brood -  cornflakes / ontbijtgranen / yoghurt - Beleg: 4 stuks voor volwassenen,  2 stuks per kind - 
choco, confituur, suiker, boter - 1 glas fruitsap - 1 stuk fruit 
 
Prijs: € 5 voor iedereen van 12 jaar en ouder 
 € 2,5 voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar 
 gratis voor de kindjes jonger dan 3 jaar 
 
De prijs blijft hetzelfde, ook als men alleen naar het ontbijt komt! 
 
Betalen graag via ons rekeningnummer 000 - 3254945 - 13 . 
Vermelding: “zwemmen met ontbijt + naam familie + aantal personen” 
 
Opgelet: 
• Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van een ouder tijdens het zwemmen. 
• Zwemmen van 8.00 uur tot 9.15 uur in het zwembad te Mol. 
• Ontbijt van 9.30 uur tot 11.00 uur in de parochiezaal te Achterbos. 
 
Inschrijvingen voor 7 april binnenbrengen bij: 
 Guido Frederickx, H Consciensestr, 19 of   
 Stephan Sannen, Achterbos 198. 
Je mag ook inschrijven met een mailtje: guido.frederickx@skynet.be 
 
Inschrijvingsformulier Zwemactiviteit - Paasmaandag 17 april 
 
 Aantal 12 j en ouder: 

€ 5 pp 
Aantal 3 j t/m 11 j: 
€ 2,5 pp  

Jonger dan 3 j : 
gratis 

Te betalen 

Zwemmen + ontbijt     

Enkel ontbijt     

Handtekening: 
 

Totaal bedrag:   



Voorbije activiteiten… 
 

Papierslag - zaterdag 11 maart: Het KWB bestuur dankt de 24 helpers en uiteraard 
ook de bewoners van Achterbos die hun papier hebben buitengezet. Dankzij deze omhaling kunnen 
wij weeral talrijke goede doelen steunen. 
Ook gaat er een belangrijk deel van de opbrengst naar onze leden via ons jaarprogramma.  
Ons programma kan je altijd opvragen via onze website. 
De volgende papierslag  is op zaterdag 3 juni. 
Allen op post. 
 
19e KWB-kaffee - vrijdag 24 maart: Dit was ook weeral een geslaagde avond. 75 
leden namen deel. Enkel het KWB Kaffee is een activiteit die enkel voor de leden bedoeld is. Dan 
blijven partner en kinderen thuis. Al de andere activiteiten staan open voor alle leden van het gezin. 
 

Tijdens het KWB Kaffee vierden we 2 leden. Fons Hooyberghs (Peperstraat) en Leon Dausy 
(Bruggeske) zijn namelijk reeds 50 jaar lid van KWB Achterbos. Je ziet het, het is zeker de moeite 
om lid te zijn bij KWB Achterbos. Dit wordt bewezen door deze 2 trouwe leden. 
 

Na het mosseldiner was er een optreden van het folkloristisch bandje “De Strusselboerkes”.  
Tjen Martens, KWB - lid, maakt deel uit van deze groep. Het programma dat ze brachten was zeker 
de moeite. Ze hebben ons een gevarieerd en vrolijk optreden bezorgd. 
Bedankt mannen! 

 

Tijdens de pauze werd opnieuw bloemzaad verkocht ten voordele van de projec-
ten van Wereldsolidariteit. Dit bracht 253,6 euro op. Dit bedrag gaat volledig naar 
de Lentecampagne 2006: MD16 – Make it work. Deze Lentecampagne staat in 
het teken van “degelijk werk voor jongeren in het Zuiden”. Wil je meer informatie 
over de bestemming van deze gelden: http://www.wereldburger.net/inbeeld 

Wil ook jij wat van dit bloemzaad om variatie te brengen in je tuin of op je terras? Dan is dit de uitge-
lezen manier: het zaad zit verwerkt in een matje dat ofwel in de tuin ofwel in een bloembak kan ge-
plaatst worden. Het matje bevat 15 soorten bloemen. De pakjes kosten 4 euro per stuk. Je kan ze 
bekomen via onze contactpersoon voor Wereldsolidariteit: Jef Vanhoof, Puttestraat 17. 

Wie een goed idee heeft om volgend jaar het KWB Kaffee in te richten, mag dit altijd bezor-
gen aan iemand van het KWB - bestuur. 
 
Het bestuur dankt iedereen die geholpen heeft bij de afwas en het opruimen van de zaal. 
Tot volgend jaar! 

Voor de familiale reis van 25 juni zijn we nog op zoek naar een goede bestem-
ming en een aangenaam programma. Wie doet er een goede suggestie? 

Belangrijke KWB - data 2006 
maandag 17 april Zwemactiviteit met ontbijt 

zaterdag 3 juni papierslag 

vrijdag 16 juni barbecue 

zondag 25 juni Familiale reis 

Vrijdag tot 
zondag 

29 september - 
1 oktober 

Weekend jongeren in Deinze 

Vrijdag tot 
zondag 

29 september - 
1 oktober 

Wandelweekend Houffalize 


