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

 
KWB Achterbos wenst de KWB-leden en hun gezin 

een prettig, zonnig en deugddoend verlof toe! 
 
Autorijlessen via KWB: goed en goedkoop 
 
In het najaar start een nieuwe lessenreeks. We starten vrijdag 8 september en gaan door gedurende 
6 vrijdagen. 
 
Via de vrije begeleiding krijg je een grote rijervaring en wordt een defensief rijgedrag in de hand ge-
werkt. Want vrije begeleiding betekent lang oefenen, een traag leerritme en uitgebreide sociale con-
trole via de verplichte begeleider. Bovendien is vrije begeleiding goedkoop. 
We verwachten dat de begeleiders meekomen naar de lessen. De ervaring leert dat dit voor leerling 
én begeleider bijzonder nuttig is. Begeleiders kunnen trouwens deelnemen aan heel gunstige voor-
waarden. 
 
Data: 8 september, 15 september, 22 september, 29 september, 6 en 13 oktober 
Plaats: parochiezaal van Achterbos: vergaderlokaal 1 bovenaan 
Start: 19.30u 
 
Wat kost dit? 
KWB - leden: leerling 25 euro, begeleider 10 euro 
Niet leden: leerling 45 euro, begeleider 15 euro 
 
Contactpersoon: 
 
Inschrijven kan bij Drooghmans Theo, Achterbos 115, tel (014)31 43 62, of via e-mail : 
theo.drooghmans@telenet.be 
 
 

Papierslag zaterdag 9 september 
 
Zaterdagvoormiddag 9 september gaat onze volgende papierslag door. Helpers verzamelen op 9.00u 
aan het gidsenlokaal in de Zelm. We rekenen op veel helpende handen. 
 
Indien jij kan komen helpen, gelieve dan voor 4 september je naam door te geven aan 
 
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03, of via e-mail 
info@kwbachterbos.be 
 
 
 



 

Voorbije activiteiten: 
 
 

Wandeling buitengoor - zaterdag 10 juni 
 
Voor deze wandeling daagden slechts 3 leden en enkele van hun kinderen op. 
Blijkbaar is de periode voor deze wandeling niet echt goed gekozen. Een andere keer beter dus! 
 

Barbecue met volkspelen - vrijdag 16 juni 
 
Het weer was wisselvallig op vrijdag 16 juni. Eerst werd alles klaargezet in de zaal omwille van de 
temperatuur (om en bij de 19graden) en de wind. Nadien werd alles toch buitengezet: de wind was 
gaan liggen en de temperatuur steeg met enkele graden. De barbecue was prima in orde: vlees net 
op smaak en lekker verse groenten, pasta, brood, ... voor erbij. 
 
Tussendoor werd er bij momenten druk gespeeld op de volksspelen.  
 
Alles samen waren er een veertigtal deelnemers en bij de meesten was het reeds middernacht voor-
bij wanneer ze naar huis gingen.  
 

Snoeiles evaluatie - zondag 18 juni 
 
Op zondag 18 juni werd er een vervolg gegeven aan onze snoeiles van 5 maart.  
De resultaten van de snoeiles van 5 maart werden bekeken terwijl de bomen in volle groei en bloei 
zijn.  
Tips werden gegeven worden over wat je tijdens de zomer kan doen aan de fruitbomen. 
 
 

Familiereis - zondag 25 juni 
 
Op zondag 25 juni werd dierenpark Monde Sauvage in Aywaille bezocht. Zes gezinnen gingen uit-
eindelijk mee op uitstap met de bus. Het weer zat zeker mee en de deelnemers zullen er wel van 
genoten hebben. 
 

ACW Dienstbetoon belastingen: juli 2006 
 

Zoals elk jaar organiseert ACW het dienstbetoon belastingen in het Gildenhuis en een aantal paro-
chies van Mol. Verschillende zitdagen zijn reeds voorbij, maar ook in juli zijn nog enkele momenten 
voorzien. 

Deze zitdagen voor het invullen en berekenen van belastingbrieven zijn voor iedereen toegankelijk 
en zijn volledig gratis. Dit dienstbetoon is enkel mogelijk door de inzet  van de vele bereidwillige 
medewerkers die dit alles op vrijwillige basis voor u doen. 
Indien er problemen zijn met uw aangifte of aanslag kan u elke 3de dinsdag van de maand, van 
19.00 tot 20.00 uur,  bij ACW terecht op de 2de verdieping in het Gildenhuis (niet in juli en augus-
tus). 
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de coördinatoren van dit dienstbetoon: 
Ivo Verwimp, tel (014)31 63 74 en Staf Vangenechten, tel (014)31 83 82 
 
Zitdagen in juli: 
 

 

parochie plaats datum uur 

Wezel Parochiecentrum dinsdag 4 juli 19.00 – 21.00 

Mol Centrum Gildenhuis donderdag 6 juli 19.00 – 21.00 



Tappers Kaffeeke parochiezaal Achterbos 
 
Het Kaffeeke van de parochiezaal is belangrijk om de kosten van de zaal te drukken. 
KWB Achterbos en talrijke andere verenigingen zijn gehuisvest in de parochiezaal. 
Het is van groot belang voor al deze verenigingen om de huur van de zaal, de keuken en de vergader-
lokalen zo laag mogelijk te houden. 
 
Daarom doet het parochiaal comité een oproep tot vrijwilligers. 
 
Van deze vrijwilligers wordt gevraagd om 1 avond per maand het Kaffeeke open te houden. 
 
Kandidaat vrijwilligers kunnen zich melden bij de voorzitter: 
Marc Peeters, St Theresiastraat 77, tel (014)31 48 92 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw werkjaar 2006 - 2007 
 
Het huidige werkjaar is nog maar net voorbij en het bestuur kan je al een belangrijk deel van het nieu-
we jaarprogramma voorstellen! 
 
Na een welverdiende vakantie beginnen we aan dit nieuwe werkjaar! 
 
Achteraan deze folder kan je al een aantal belangrijke data vinden. 
Noteer ze alvast in je agenda! 
 
 
 
 
 
 

KWB Achterbos wil een bedrijfsbezoek organiseren! 
 
Werk je in een bedrijf waarvan je het de moeite vindt dat onze leden er meer over te weten komen? 
Wil je meewerken aan het organiseren van dit bedrijfsbezoek? 
 
Laat het ons weten! 
 
Neem contact met: 
 
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03, of via e-mail 
info@kwbachterbos.be 
 
 
 



Belangrijke KWB - data 2006 
 

Vrijdagen 8, 15, 22, 29 september en 
6 en 13 oktober 

Lessenreeks rijbewijs voor leerlingen 
en begeleiders 
 

Zaterdag 9 september Papierslag 
 

Vrijdag tot zondag 29 september - 
1 oktober 2006 
 

Weekend jongeren in Deinze 

Vrijdag tot zondag 29 september - 
1 oktober 2006 
 

Wandelweekend Houffalize 

Zaterdag 
 

14 oktober Bierproefavond (trappisten en abdijbieren) 

Vrijdag  
 

20 oktober Kookles 1 

Vrijdag  27 oktober  Kaartavond 1 

Vrijdag 17 november Dropping 

Vrijdag 8 december Kaartavond 2 

Zaterdag 16 december Papierslag 

Zaterdag 30 december Verenigingenkwis 


