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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 rijbe-
wijs.  
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 waar-

in 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 mate-

riaal. 
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 aan-

gekocht 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 om-
lijsting”.  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. 
 
KWB Weekends dit najaar 
 
Er zijn weer heel wat inschrijvingen binnengekomen voor de beide weekends. 
De jonge gezinnen met kinderen zullen naar Sporta in Tongerlo trekken met een 10-tal ge-
zinnen. In totaal een 40-tal personen. De gezinnen die inschreven zullen kortelings de nodi-
ge informatie ontvangen, zodat ze samen kunnen gaan wandelen, minigolven, een foto-
zoektocht afwerken, … .  
De koppels / KWB - leden zonder kinderen zullen eveneens op weekend vertrekken om te 
wandelen, lekker te eten, een pintje te drinken: kortom: te genieten! 
 
Papierslag 25 augustus 
 
Ondanks de vakantieperiode waren er een 30-tal helpers komen opdagen voor deze papier-
slag. Iedereen was dan ook tevreden dat omstreeks 12u het werk al gedaan was. Er is een 
massa papier opgehaald, wat voor onze KWB - kas een leuke ‘verrijking’ zal geven. Hier-
door kunnen we dit werkjaar weer verschillende activiteiten aanbieden aan onze leden te-
gen een aantrekkelijke prijs. 
We rekenen ook de volgende keer op een groot aantal helpers! 
Vele handen maken licht werk! Dit is zaterdag 25 augustus nogmaals bewezen! 
 
OPROEP PUBLIEKSPRIJS VOOR KWB???  OPROEP 
 
De gemeente Mol deelt zondag 07/10/2007 een prijs uit aan het beste evenement van het 
jaar in de gemeente. Dit tijdens een geanimeerde avond, genaamd “Tournée Générale”. 
 
Er is ook een publieksprijs, wat inhoudt dat iedereen die dat wil, mag stemmen op een 
evenement naar keuze. De gemeente Mol heeft 20 evenementen geselecteerd en “het pu-
bliek” wordt gevraagd uit die genomineerden een top drie te maken van de evenementen 
die onvergetelijk waren. 
In de lijst van de 20 genomineerde evenementen, vinden we liefst 4 KWB-activiteiten 
terug: ·         De magietocht van KWB Mol Centrum 
  ·         De toneelopvoering “Striptease” van KWB Mol Rauw 
  ·         “Daens Dagelijks”, organisatie van ACW/ACV i.s.m. KWB en KAV 
  ·         “Kramp 2007”, de dag van de KWB op het Zilvermeer 
 
Bij deze roepen we jullie tot twee zaken op: 
1. surf vóór 21 september naar www.gemeentemol.be, klik door op “vrije tijd”, klik dan in 

het menu aan de linkerkant op “e-formulieren” en selecteer dan het formulier “cel cul-
tuurbeleid” en geef je top 3 in, die we liefst samengesteld zien uit 3 KWB-initiatieven, 
natuurlijk. 

2. Stuur deze oproepingsmail door naar alle KWB’ers die je kent, met de vraag hun top 
drie door te geven. 

 
Alvast bedankt voor de medewerking. En nu maar hopen dat KWB in de prijzen valt! 


