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De ledenbijdrage 2015   

Kwb-Achterbos telt 135 betalende leden, 63 partners en 
10 inwonende meerderjarige kinderen welke gratis lid 
zijn. De bestuursploeg telt 18 leden. Zij vergaderen elke 
eerste maandag van de maand in de parochiezaal. Het 
dagelijks bestuur komt ook elke maand bijeen om de ko-
mende activiteiten grondig voor te bereiden. Voor  2013-
2015 bestaat het DB uit Wim Caeyers, Jef Vanhoof, Luc 
Sannen, Toon De Ceuster, Lisette Gastmans en Alex 
Van Decraen. Alex is ook de webmaster.  

Uiterlijk in november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld. Voor 2015 blijft dit 25 
euro. Leden met verminderde bijdrage betalen maar 15 euro. Partners en thuiswonende meerderjari-
ge kinderen zijn gratis lid. In 2015 lanceert kwb een nieuw soort lidkaart. Voortaan ontvangen onze 
leden jaarlijks een plastic kaart, waar bovendien mooie ledenvoordelen aan zijn verbonden.  

10%korting  

Met de nieuwe lidkaart krijgen kwb-leden 10% korting op 
het volledige gamma van Primo en Lunchgarden. Het 
volstaat hiervoor de barcode op de voorzijde van de kaart 
te laten scannen aan de kassa.  

De volledige verzekering tijdens kwb-activiteiten is gratis 
voor alle leden, partners en kinderen. Wij hebben geko-
zen voor contante inning. Voor dit bedrag ben je een 
gans jaar kwb-lid en krijg je 11 maal het ledenblad Raak 
en de maandfolder van onze afdeling met een overzicht 
van onze activiteiten.  

De kwb-lidkaart (en het lidnummer) is de toegangssleutel voor talrijke ledenvoordelen. Bij Raak janua-
ri krijgen alle leden een bonnenboekje met een pak voordelen. Ook op de website www.kwb.be  zullen 
het hele jaar door aanbiedingen terug te vinden zijn.  
Het bezoekje van je bestuurslid is ook de ideale gelegenheid om je ledengegevens te actualiseren: 
adresveranderingen, telefoon of gsm-nummer, meerderjarige kinderen die misschien verhuisd zijn, ...  

We zoeken ook nog sociale en gezellige mensen (m/v)  die de bestuursploeg willen aanvullen 
en versterken. Misschien heb je een voorstel voor e en nieuwe activiteit? Kan je gewoon even 
tijd vrijmaken om eens een handje toe te steken? Pr aat erover met je bestuurslid!  

Breughelfeesten - 8 – 9 november 
 

Zoals elk jaar zijn er weer heel wat vrijwilligers die dit weekend hun beste beentje voorzetten om van 
deze feesten een dorpsgebeuren te maken. Alles ten voordele van de werking van de parochiezaal 
waar alle verenigingen terecht kunnen voor hun activiteiten. Ook de Kwb zal zijn steentje bijdragen 
door mosselen te kuisen, fritten te bakken, drank rond te dragen, … . 
Jij komt met je familie toch zeker ook eten dat weekend? 



Casino-avond - vrijdag 14 november - 20u 
 

Hou je van een gezellig samenzijn en wil je wel eens een gokje wagen? 
Kom dan eens langs op onze casinoavond. Leer roulette, poker, blackjack, craps, paardenrennen en 
andere spelletjes kennen zonder dat je al te veel geld kan verliezen. 
Inkom is gratis voor leden. 
 
Chips krijg je aangeboden door het huis en 
je wordt begeleid door onze professionele 
croupiers. En wie weet valt er toch nog iets 
te winnen !! Bij het inleveren van je chips op 
het einde van de avond wordt je totaal opge-
teld en krijgt de winnaar onvergetelijke roem 
(en misschien nog iets meer …).  
 
Voor de gelegenheid wordt parochiezaal 
“Ten Aerenkorf” omgetoverd tot een echt 
CASINO. 
Aanvang vanaf 20u. GALAKLEDIJ STERK 
AANGERADEN . 
De mensen die vooraf inschrijven, krijgen 5 
chips extra aangeboden bij de start. De 
mensen die niet verkleed zijn krijgen 5 chips 
minder.  
 
Inschrijven voor 8 november 2014 bij: Bram Hannes,  Frisse Hoeken 17, email: 
bram.hannes@pandora.be , Tel. : 0474 999496, voor leden is de inkom gratis, niet-leden betalen 2 
euro 

Papierslag - zaterdag 6 december 
Het is niet zeker dat zwarte Piet zal mogen komen helpen die dag. Kwb zal echter wel met een 20-tal 
helpers paraat staan, met het nodige vervoermateriaal, om het oud papier en karton in Achterbos te 
komen ophalen!  

Legobouwnamiddag - woe 17 dec - 14u   
Na de geslaagde pizzabaknamiddag zal ook deze namiddag weer een leuke activiteit worden voor 
de kleinsten! Hou deze datum alvast vrij in je agenda! 

Kwb-Bierproefavond met Joris Thomas - Vrij 19 dec -  20u 
Joris Thomas was eerder al eens gastspreker over ‘Duivelse bieren’.  Je bent welkom vanaf 19u45. 
De degustatie start om 20u. Einde omstreeks 23u30. 

Tijdens de voorstelling is er ruim water, brood en kaas voorzien. 
Onder de pauze krijgt ieder een hartige warme hap. 

Deelname: 8 euro voor leden van Kwb - Achterbos, 11 euro voor niet-leden. Leden kunnen nu al met 
voorrang inschrijven: uiterlijk tot en met 15/12/2014.  

Schrijf je nu al in! bij luc.sannen@scarlet.be , Sint-Apollonialaan 106  tel. 014/316006 . De afrekening 
gebeurt ter plekke. Bij annulatie: verwittigen a.u.b.! In het ledenblad van december verneem je meer 
details. 
 

Kwb-verenigingenkwis - Zat 27 dec - 20u  

De uitnodigingen vallen eerstdaags in de bus van de ploegen die in het verleden reeds kwamen 
meedoen tijdens de gezelligste kwis in Achterbos tussen Kerst en Nieuwjaar! 
Inschrijven: bij Theo Drooghmans, Achterbos 115, tel (014)31 43 62,  theo.drooghmans@telenet.be 



Voorbije activiteiten 
 

Kaartavond - vrijdag 10 oktober 
 

Zoals altijd was het een gezellige avond met een frisse pint en af en toe een vloek wanneer er werd 
verkeerd gespeeld (uiteraard door iemand anders!) 
 

Kwb Avondwandeling - vrijdag 17 oktober 
 
Er kwamen 18 wandelaars opdagen. Het was een zeer zachte avond. 
We trokken langs de Miramar en donkere stukjes van Sluis en Ginderbuiten, waar velen onder ons 
nog niet waren geweest. 
 
De wandeling werd tweemaal onderbroken, niet om te rusten, maar om te zorgen dat we de dorst 
konden voorblijven! Bij café Welkom aangekomen, stonden er 15 km op de teller. 
Bedankt Theo voor het uitstippelen van deze heerlijke wandeling. 

Bedankt Kwb voor de traktatie! 

Wie wordt Junior Pizzabakker? 

De pizzabaknamiddag van KWB Mol-Achterbos was een echt schot in de roos.  
Maar liefst 21 kleine pizzabakkers toverden overheerlijke pizza’s tevoorschijn. 
  



Verse ananas, zelfgemaakte tomatensaus en pesto en tal van andere garneringen zorgden voor su-
perlekkere pizza’s, echt om vingers en duimen van af te likken. 

 
 
Onder deskundige begeleiding van de 
meester-pizzabakkers Bram, André, 
Lisette & Wim heeft de ‘jeugd’ van Ach-
terbos nog maar eens laten zien hoeveel 
ze in hun mars hebben en hoe flink ze 
wel kunnen zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijf alvast onze volgende kinderactiviteit in je  
agenda: de legobouwnamiddag op woensdag  17 
december om 14u   
 

 
 

 
Dit werkjaar zullen nog volgende activiteiten worde n georganiseerd: 
 
 

Za 6 dec: papierslag      Zo 8 feb: Natuurwandeling Rauw 
Vrij 19 dec: Bierproefavond     Vrij 27 mrt: Kwb Kaffee 
Za 27 dec: Kwb Kwis      Do 1 mei: bestuursuitstap    
Vrij 30 jan: Kookles      12 - 14 juni: mannenweekend 
Vrij 6 feb: reservedatum kookles    Za 20 juni: BBQ Kwb  
       
      

Let op: data kunnen nog worden aangepast! De juiste data komen op de maandelijkse folder. 
 
 

ACTIVITEITEN VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN: 
 

Woensdag 17 december: legonamiddag 
Woensdag 18 februari 2015: Bowling 


