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Papierslag zaterdag 16 december 2006 
 

De volgende papierslag gaat door op zaterdag 16 december.  
Gelieve na te kijken of je die voormiddag aanwezig kan zijn. 
We hebben 25 personen nodig om alle papier tussen 9u en 12u te kunnen ophalen. 

Alle helpers zijn verzekerd. 
Frisdrank, koffie en een koffiekoek zijn natuurlijk voorzien! 
De helpers met vervoer ( aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding van de onkosten.  
 

Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel mailadres doorgeven aan  
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03, of via e-mail: 
info@kwbachterbos.be 
 

Vernieuwing lidkaart 2007 
 

Het lidgeld voor volgend kalenderjaar kan reeds betaald worden. 
Voor 22 euro ben je dan lid tot eind 2007. 
Voor de betaling zijn er volgende mogelijkheden: 
* je betaalt via een overschrijving, of 
* je betaalt via een contante betaling aan je wijkmeester. 
Het bedrag kan overgeschreven worden op het rekeningnummer 
 000 - 3254945 - 13 
 KWB Achterbos 
 Rollekens 65 
 2400 Mol  
 met vermelding “Naam + lidgeld 2007”. 
 
Betaling dient te gebeuren vóór 30 november 2006. 
Bedrag: - gewoon lid: 22 euro 
  - huisgenoot: 17 euro 
  - verminderde ledenbijdrage (*): 11 euro 
(*) leden die financieel in de onmogelijkheid verkeren om de volledige bijdrage te betalen kunnen, in 
afspraak met hun bestuurslid, aanspraak maken. 
 
KWB helpt je 8 % energie besparen. 
 
KWB-Achterbos doet mee aan de actie ‘klimaatwijken’. Geïnteresseerde leden worden uitgedaagd 
om gedurende zes maanden minimaal acht procent energie te besparen. Dit komt zowel je portemon-
nee als het leefmilieu ten goede. Met dit project willen we aantonen dat het haalbaar is om energie te 
besparen met kleine maatregelen én zonder comfortverlies. 
Je zal tijdens dit half jaar worden bijgestaan door een energiemeester. Voor ons is dat Paul Vanhoof. 
Hij zal je van kortbij begeleiden en zal je ondersteunen met waardevolle besparingstips. 
Voor alle deelnemers is er een prijs voorzien. De besten van de klas kunnen een extra verrassing 
verwachten. 
Geïnteresseerd? 
Contacteer Paul Vanhoof, De Mosten 17, 0484 / 69 92 32, paul.vanhoof@pandora.be. 
Noteer ook alvast je meterstanden (elektriciteit, aardgas, stookolie) op 1 november! 



Breughelfeesten 11 - 12 november: loten verkopers ! 
 
We zoeken nog enkele vrijwilligers die loten willen verkopen in enkele straten van Achterbos. 
De lotenverkoop van de Breughelfeesten is van groot belang voor de opbrengst  van het evenement.  
 
Namen van kandidaten kunnen doorgegeven worden aan Guy Vreys,  vreysguy@hotmail.com of 
tel.: (014)31.17.06,  
 
Het Breughelcomite 
 

KWB activiteiten: 
 
DROPPING: vrijdag 17 november 2006 
 
16 km:  om 18.30u  
8 km:  om 18.30u of 20u 
 
De KWB van Achterbos richt op vrijdagavond 17 november de jaarlijkse dropping in. 
Het wordt reeds de 29ste uitgave! 
 
De deelnemers worden op een niet gekende plaats gedropt en moeten van daaruit de weg naar een 
afgesproken plaats (NIET in Achterbos) zoeken. 
 
Onze dropping biedt de deelnemers de kans er een gezellige avondwandeling van te maken. 
Voor de start komen we samen aan de parochiezaal. De groep die voor de 16 km kiest, vertrekt om 
18.30u en de groep die voor de 8 km kiest, vertrekt om 20u. Men kan de 8 km eventueel ook starten 
om 18.30u. Gelieve dit bij de inschrijving te vermelden. 
 
Voor de terugtocht naar Achterbos wordt een bus voorzien. We verwachten dat een eerste groep om 
23.45u kan vertrekken richting Achterbos en de laatste groep hopelijk om 00.45u. 
 
De deelnameprijs bedraagt 5 euro per persoon indien je vooraf betaalt. 
Ook echtgenotes zijn welkom. Kinderen onder de 16 jaar moeten vergezeld zijn van begeleiding! 
Je mag eveneens je vriendenkring uitnodigen. 
Niet-leden betalen 8 euro per persoon en kunnen enkel deelnemen indien er plaatsen vrij zijn in de 
bus. 
 
In de prijs zijn begrepen: vervoer voor het wandelen en boterhammen na de dropping, bij de aan-
komst (als je tenminste voor 24u arriveert). 
 
LET OP: wie niet vooraf betaalt, betaalt 2 euro extra. De KWB hoopt op deze manier zo vlug moge-
lijk een duidelijk zicht te krijgen op het aantal deelnemers. 
 
Inschrijven kan gebeuren vóór 14 november bij Van Olmen Geert, Achterbos 273 
 
Inschrijvingsstrook dropping: zie laatste blz 
 
Veiligheid: De KWB vraagt dat zoveel mogelijk 
    deelnemers een  fluorescerend vestje 
    dragen !!! 
 
 
 



Bowling : zaterdag 25 november 2006 
 
Na een 3-tal jaren afwezigheid staat 'bowling' terug op het jaarprogramma 
Op zaterdag 25 november 2006 zijn er vijf banen gereserveerd bij bowling Eden te Mol                   
voor de KWB - leden van Achterbos. 
De deelnemers worden verwacht om 20u, zodat we een half uurtje later, voorzien van het nodige 
schoeisel, kunnen starten. 
Om 22u30 worden de laatste bowlingballen gesmeten en zullen de overwinnaars van nevenklassemen-
ten gelauwerd worden: meeste punten, minste punten, meeste nulworpen na elkaar, … 
 
Kostprijs: 6 euro voor leden en huisgenoten, 8 euro voor niet-leden voor twee uren bowling, inclusief 
de huur van schoenen en één consumptie. 
 
Inschrijven kan tot en met woensdag 22 november 2006 via bijgevoegde inschrijvingsstrook    
bij Wim Caeyers, Achterbos 315, 2400 Mol of wim_caeyers@yahoo.com . 
  

Kaartavond 2: vrijdag 8 december 2006 
 

Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen, …. 
Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je ze zelf meebrengt. 
Start: om 20u boven in de parochiezaal (ingang via ’t Kafeeke). 
Einde: 24u 
Deelnameprijs: 3 euro. Drank en versnapering inbegrepen. 
 

Inschrijven kan via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 
 

‘Radio Transit’ - cc ‘t Getouw - woensdag 13 dec 2006 
 
Wereldsolidariteit heeft een traditie met theater. Dit jaar werd een volledig eigen productie opgezet met 
schrijvers Bart Demyttenaere en Chika Unigwe. Voor het muzikale deel zorgen de Radio Transit - band 
met Piet Maris (zanger en accordeonist van ‘Jaune Toujours’) omringt door muzikale nieuwe Belgen. 
 
Voor meer info: zie extra folder hierbij. 
 
Kaarten: € 5 (€ 4 voor jongeren, ouderen, groepen van 10 personen en meer) 
Te reserveren rechtstreeks bij cc ‘t Getouw: cultuurbalie, tel (014)33 08 88 of via e-mail: 
cultuurbalie@gemeentemol.be 
(In zaal de KUUB van de Warande in Turnhout is er een voorstelling op woensdag 22 november) 
 

Belangrijke KWB - data 2006 
Zaterdag/zondag 11/12 november Breughelfeesten achterbos 

Vrijdag 17 november Dropping 

Zaterdag  25 november Bowling ( Eden te Mol) 

Vrijdag 8 december Kaartavond 2  

Zaterdag 16 december Papierslag 

Zaterdag 30 december Verenigingenkwis 

Zaterdag  17 maart  Bezoek Asielcentrum Arendonk 

Vrijdag  23 maart  KWB Kaffee 

Zondag  6 mei Kramp Zilvermeer Mol 

Donderdag/ vrijdag 10 en 11 mei Toneel Daens kerk te Mol Donk 

Woensdag 13 december ‘Radio Transit’ theater Wereldsolidariteit  



Inschrijven: vóór 14 november bij Geert Van Olmen, Achterbos 273 , tel (014) 32 09 27, of 
via e-mail:  info@kwbachterbos.be 
 

Men kan ook inschrijven door het totale bedrag te storten op rekening: 
000 - 3254945 - 13  met vermelding ‘dropping + namen’. 
Indien men het bedrag overschrijft: altijd Geert Van Olmen verwittigen aub! 

 

Inschrijven: tot en met 22 november bij Wim Caeyers,  Achterbos 315 , of 
via e-mail:  info@kwbachterbos.be 
 

Men kan ook inschrijven door het totale bedrag te storten op rekening: 
000 - 3254945 - 13  met vermelding ‘bowling + namen’. 
Indien men het bedrag overschrijft: altijd Wim Caeyers verwittigen! 

Inschrijven: vóór 4 december bij Mark Caeyers, St Apollonialaan 185 ,  
via e-mail:  info@kwbachterbos.be 
 

Men kan ook inschrijven door het totale bedrag te storten op rekening: 
000 - 3254945 - 13  met vermelding ‘kaartavond + namen’. 
Indien men het bedrag overschrijft: altijd Mark Caeyers verwittigen aub! 
 

Inschrijvingsformulier dropping: vrijdag 17 november 

Naam: Adres Te betalen 

1.  € 5 

2.  € 5 

3.  € 5 

4.  € 5 

Handtekening:                                                                               Totaal bedrag:  €   

Inschrijvingsformulier bowling : zaterdag 25 november 

Naam: Adres Leden: € 6 

1.   

2.   

3.   

4.   

Handtekening:                                                         Totaal bedrag:  €     

Niet leden: € 8 

 

 

 

 

€     

Naam: Adres Te betalen 

1.   

2.   

3.   

4.   

Handtekening:                                                                               Totaal bedrag:   

Naam: Adres Te betalen 

1.  € 3 

2.  € 3 

3.  € 3 

4.  € 3 

Handtekening:                                                                                     Totaal bedrag:  
  

€     

Inschrijvingsformulier kaartavond 2 : vrijdag 8 december 


