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Dat elke nieuwe dag  

Jullie vrede geven mag 

En bergen van geluk 

Een heel jaar aan een stuk 

Veel liefde voor elkaar 

Een ongelooflijk goed jaar! 

De allerbeste wensen voor 2007 

vanwege KWB Achterbos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden van KWB Achterbos bouwden ook dit jaar de Kerststal in onze kerk. 
 



Autorijlessen via KWB - Millegem: goed en goedkoop 
 

We starten vrijdag 5 januari en gaan door gedurende 6 vrijdagen. 
Data: 5, 12, 19 en 26 januari, 2 en 9 februari 2007 
Plaats: parochiezaal van Millegem 
Start: 19.30u 
Wat kost dit? 
 KWB - leden: leerling 25 euro, begeleider 12 euro 
 Niet leden: leerling 50 euro, begeleider 20 euro 
Inschrijven kan bij Bens Paul tel (014)31 01 10, of via e-mail : pbens@sckcen.be 
 

Snoeiles: zondag 25 februari 
 

Voor de tuinliefhebbers wordt er om 9.30u verzameld aan de parochiezaal. Jos Horemans 
zal ons begeleiden. Volgende maand meer informatie. 
 
 
Afgelopen activiteiten 
 

Kerststal 
 
Een aantal ijverige KWB - leden heeft de vorige jaren steeds gezorgd voor een mooie 
kerststal in de kerk. Het resultaat van hun werk was met Kerstmis opnieuw te zien in de 
kerk. 
Hier nog enkele sfeerbeelden voor de mensen die de stal niet kennen. 

  
Nand Vreys en Jos Frangot coördineren de 
bouw van de Kerststal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andere KWB - leden komen een helpende 
hand toesteken. 
 
Kaartavond 2 : vrijdag 8 december 
 

De 2e kaartavond had maar 18 deelnemers. 
Dit is een laagterecord. 
Er waren wel minder spelers, maar de jeugd hebben we toch leren Kingen en chinees 
poe…....! Ge weet wel! 
Je ziet hé gasten, van de oude garde kan je ook nog wat leren. 
Tot de volgende keer. 
 



Papierslag zaterdag 16 december 
 
Bedankt aan al de helpers op deze regenachtige dag. We hadden alle pech mee, bovenop 
het slechte weer kregen we nog motorpech met een tractor. Natuurlijk was deze volgeladen 
met papier. Na een uurtje en wat hulp hebben we deze terug aan de praat gekregen. 
 
We bedanken ook de mensen die hun papier buiten hebben gezet voor de KWB. 
Zonder hen kan de opbrengst van de papierslag niet meer goed besteed worden aan allerlei 
goede doelen! 
 
De volgende papierslagen voor 2007 
• zaterdag 10 maart  
• zaterdag 2 juni  
• zaterdag 25 augustus 
• zaterdag 8 december  
 
Schrijf het in jullie agenda van 2007! 
 

25e Verenigingenquiz - zaterdag 30 december 
 

De jubileumeditie is zoals verwacht 
vlot verlopen. 23 ploegen zetten 
hun beste krachten in om een goed 
resultaat te halen. 
Onder hen enkelen die alle edities 
meegemaakt hebben! 
 

DANK! 

Met dank ook aan alle medewer-
kers die de voorbije edities moge-
lijk maakten: tappers, juryleden, 
quizmasters,… . 
 
Maar speciaal dank aan de kar-
trekkers: Jan Vernelen (al 25 jaar!) 
en, sinds vele jaren, zijn rechter-
hand, Jan Puls. 
 
 
De uitslag van de eerste 10 ploegen kan je op de laatste blz van deze folder vinden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volledige uitslag van de quiz is te vinden op onze website! 
 
 
Inschrijvingen activiteiten: cash aub! 
 
In de toekomst zal men voor de activiteiten niet meer kunnen betalen via overschrijving. 
In het verleden konden jullie tot 4 dagen voor een activiteit inschrijven via de bank. 
Het was moeilijk om vóór het begin van een activiteit een duidelijk overzicht te verkrijgen 
wie al dan niet betaald had. 
De leden die altijd tijdig inschreven via de bank bedanken wij alvast voor hun goede samen-
werking! 
 
In de toekomst zal dus alles terug cash moeten betaald worden. 
Wie betaald heeft, is ingeschreven! 
 
Tot op een van onze volgende activiteiten! 
Het bestuur 
 

Belangrijke KWB - data 2006-2007 
Vrijdag  23 februari  Kookles 2 

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 in kerk Mol Donk 

Donderdag  10 mei tot eind juni 2007 Tentoonstelling Daens cc ’t Getouw’ te Mol 

Maandag  21 mei Extra voorstelling Daens cc ’t Getouw’ te Mol 

Zaterdag  10 maart papierslag 

Zaterdag  2 juni papierslag 

Zaterdag 25 augustus papierslag 

Zondag 25 februari Snoeiles 


