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

Activiteiten de volgende weken... 
 
 

Papierslag - zaterdag 11 maart, 9.00 uur 
 

Helpers verzamelen om 9.00 uur aan het gidsenlokaal in de Zelm. 
We rekenen op vele helpende handen, zoals in december 2005. 
 

Indien jij kan komen helpen, gelieve dan voor 8 maart  je naam door te geven aan  
Dirk Mannaerts. 
 
19e KWB-kaffee - vrijdag 24 maart, 19.30 uur 
 
Het wordt een avond enkel voor leden, dus onze partner zal er helaas niet kunnen bij zijn. 
Ons 19de KWB-kaffee wordt een avond waar je tussen pot en pint kan genieten. 
Dit jaar heeft een lid van de KWB aangeboden om een optreden te geven samen met zijn 
groep. Uiteraard willen we met KWB talent van eigen bodem alle kansen geven: 
Tjen Martens met de Strusselboerkens  
 
Deze avond is zeker geschikt voor een gezellige babbel  met vrienden.  
 
Het programma: 
 - 19.30 uur: onthaal 
 - 20.00 uur: eten (mosselen) 
 - 21.30 uur: optreden deel 1: “De strusselboerkes” 
 - 22.15 uur: pauze  
 - 22.45 uur: optreden deel 2: “De strusselboerkes” (tot 23.30 uur) 
 - we sluiten af ten laatste om 1.00 uur. 
. 
Inkom 7 euro (alles inbegrepen). 
 

Inschrijven kan bij de wijkmeesters tot 16 maart of rechtstreeks bij Dirk Mannaerts, 
Akkerstraat 28 (Tel 014 32 08 03). 
Je kan inschrijven door tijdig je inschrijvingsstrook en inschrijvingsgeld bij de 
KWB - bestuursleden binnen te brengen of via e-mail: info@kwbachterbos.be 
 
Je inschrijvingsgeld overschrijven kan ook via het rekeningnummer 
000 - 3254945 - 13 van KWB-Achterbos, Rollekens 65 - 2400 Mol. 
Met vermelding “KWB-kaffee 2006 + naam”. 
 
Het KWB bestuur zou het prettig vinden, indien de aanwezige leden op het einde van 
de avond een handje zouden kunnen helpen bij de afwas en het opruimen van de zaal. 
 
Tot dan ! 



2e Zwemaktiviteit met ontbijt - Paasmaandag 17 april 
 
Een ideale activiteit om samen met het hele gezin er op uit te trekken en je eens 
gezellig 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. 
 
Ontbijtbuffet:  koffie / thee / melk / chocomelk 
    2 pistolets of sandwiches 
    verschillende soorten 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 kleiner 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 
 
 
 

 



Voorbije activiteiten… 
 

Kookles - vrijdag 24 februari 
 
Op vrijdag 24 februari hadden we een kookles onder leiding van Bart Leyten. 
13 personen leerden een lekkere vismenu klaarmaken: 
 Salade met langoustines en gerookte zalm 
 Roomsoep Agnes Sorel 

 Zeeduivel met preiroomsaus 
 Aardbeien parfait 

 
Ben je benieuwd welke ingrediënten je nodig hebt om deze menu voor 4 personen klaar te 
maken? En ben je benieuwd naar de bereidingswijze? 
 
Ga dan een keer kijken op onze website waar heel het recept terug te vinden is.  
 
Voor hen die deze menu thuis willen uitproberen: Smakelijk! 
 
Snoeiles - zondag 5 maart 
 
De KWB organiseerde een snoeiles op zondag 5 maart. 
Deze snoeiles ging door in de tuin van Nand Vreys (Peperstraat 55). 
 

Internetles voor beginners - dinsdag 7 maart 
 
Op het moment van het drukken van deze folder moet deze les nog doorgaan. 
We kunnen al wel melden dat er 19 deelnemers zijn ingeschreven.  
Zowel mannen als vrouwen en van verschillende leeftijden: jong en oud.  
Dit wil toch wel zeggen dat er nood is aan dergelijke lessen. 
 
De KWB hoopt hiermee de deelnemers een dienst te bewijzen. 
Een kort verslag volgende maand in onze folder. 
 
Wij danken uiteraard al bij voorbaat Lea Van den Dungen, de deskundige lesgeefster. 
 

Belangrijke KWB - data 2006 
zaterdag 11 maart papierslag 

vrijdag 24 maart KWB Kaffee 

maandag 17 april Zwemactiviteit met ontbijt 

zaterdag 6 mei Dag van de KWB te Brussel: Europees Parlement 

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 



Inschrijvingsformulier KWB - Kaffee - vrijdag 24 maart 
 

Binnenbrengen voor 16 maart bij de wijkmeesters, of ten laatste 18 maart bij Dirk Mannaerts. 
 
 
 
 
Inschrijvingsformulier Zwemaktiviteit - Paasmaandag 17 april 
 

Binnenbrengen voor 7 april bij Guido Frederickx, H Consciensestr, 19 of Stephan Sannen, 
Achterbos 198. 
Je mag ook inschrijven met een mailtje: guido.frederickx@skynet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avondwandelen 
 
Elke donderdag doet KWB een avondwandeling. 
Liefhebbers kunnen altijd aansluiten . 
Vertrek aan Bruggeske 21, om 19.00 uur,  bij Willy Deckx. 
 
 

 Naam en adres 7 euro 

1 ………………………………………………………… ………………. 

2 ………………………………………………………… ………………. 

 Totaal bedrag: ………………. 

 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:   


