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Activiteiten de volgende maanden
Je rijbewijs behalen
Het kan vlot en goedkoop via de KWB
Als jongere kan je, zodra je 17 jaar bent en je kiest voor de methode van de vrije begeleiding,
voor de eerste maal deelnemen aan een theoretisch examen voor het behalen van je rijbewijs.
KWB organiseert cursussen die een goede voorbereiding zijn op dit theoretisch examen en
op het leren rijden via de methode van de vrije begeleiding.
Deelnemen aan de cursus kost € 70 voor de cursist én de begeleider ( € 50 voor de leerling
alleen). KWB - leden betalen € 37 voor leerling én begeleider (€ 25 voor de leerling alleen).
Alle informatie ivm het behalen van een rijbewijs is terug te vinden op de website van KWB:
http://www.kwb-rijbewijs.be/2007/
Tien troeven van de KWB - cursussen:
1.

Een lessenreeks van zes avonden of een lessenreeks van één dag en één avond waarin de leerling en de begeleider worden voorbereid op het theoretische en praktische
examen.
2.
Een proefexamen op het einde van de reeks.
3.
Gemotiveerde en deskundige lesgevers die gebruik maken van allerlei didactisch materiaal.
4.
Een actueel en handig cursusboek zit in de deelnameprijs inbegrepen
5.
De prijs is een fractie van wat je elders betaald.
6.
Gratis een tweede binnenspiegel met zuignap.
7.
Gratis een reglementaire ‘L’ om aan te brengen op de achterruit van de wagen tijdens
de opleiding.
8.
Een aanbod van oefenparcours om de manoeuvres in te oefenen.
9.
Het handboeken “rijbewijs zonder omwegen” kan bij ons aan sterk verlaagde prijs aangekocht worden.
10. De slaagpercentages van onze leerlingen liggen hoger dan bij de rijschool.
Ook KWB Achterbos plant opnieuw een cursus. Concreet zal dit zijn op volgende vrijdagen:
7 - 14 - 21 en 28 september en 5 en 12 oktober 2007.
Telkens vanaf 19.30u in Parochiezaal "Ten Aerenkorf", Achterbos 76.
Lesgever zal normaal opnieuw Marcel Mols zijn.
Meer informatie: Theo Drooghmans, Achterbos 115, 014 31 43 62,
theo.drooghmans@telenet.be

Zondag 16 september 2007 - parochiebrunch
Het Parochieteam en de Kerkraad organiseren een "Parochiebrunch met muzikale omlijsting”. Deze gaat door in de parochiezaal van Achterbos vanaf 10.30u.tot 14.00 u.
Met de opbrengst wil men de restauratie van de booggewelven van de kerk bekostigen.
Als KWB willen we dit initiatief ten volle ondersteunen en via deze weg roepen we dan ook
op om massaal deel te nemen.

Activiteiten volgend werkjaar: suggesties welkom
Het KWB - bestuur is bezig met de voorbereiding van het programma dat volgend jaar aan
de leden zal aangeboden worden. Suggesties zijn altijd welkom. Via één van de bestuursleden mag je concrete en minder concrete voorstellen doen.

De goede werking van onze KWB vraagt heel wat inzet
KWB vernieuwt regelmatig zijn bestuur, maar ook zijn dagelijks bestuur.
Nieuwe bestuursleden mogen zich altijd aanmelden. Van hen wordt verwacht dat ze:
1.
maandelijks enkele KWB - leden in hun buurt het ledenblad en de maandelijkse folder
bezorgen. Dit is het moment om deze leden aan te sporen om deel te nemen aan de
aangeboden activiteiten.
2.
één of meerdere KWB - activiteiten per werkjaar helpen organiseren. Dit wordt binnen
de bestuursploeg onderling afgesproken.
Het dagelijks bestuur heeft een specifieke takenpakket:
1.
coördineert alle activiteiten
2.
bereidt de maandelijkse bestuursvergaderingen voor
3.
heeft contacten met het provinciaal secretariaat van KWB
Maar als KWB kunnen we ook helpende handen gebruiken van gewone leden.
Zo zorgt John Peeters sinds enkele jaren voor de vlotte werking van onze mooie en
overzichtelijke website. Anderen komen regelmatig helpen bij het ophalen van oud
papier of zorgen voor de montage van de Kerststal. Ook deze inzet waarderen we
sterk!

Een prettige, zonnige en deugddoende vakantie!
Dat is het dat de KWB - bestuursploeg
alle KWB - ers en hun gezinnen toewenst!

