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Beste Kwb - ers, een nieuw werkjaar staat voor de deur. Kwb 
hoopt u weer een boeiend programma te kunnen aanbieden. 
 

Wandeldag: zondag 12 september 
 

Op zondag 12 september hebben we een eerste nieuwe activiteit: 
Achterbos Wandelt. 
Het is tevens een beetje een startdag voor het nieuwe werkjaar. 
De activiteit is voor iedereen: leden, niet-leden, jong, oud, man of 
vrouw, kinderen. 
Kortom, iedereen is welkom. Je vrienden, familie, breng ze alle-
maal maar mee. 
We maken er een leuke gezinsdag van! 
 

Voor de jongsten onder ons is er een kleine wandeling van 2,5 
km. De kinderen kunnen zich tijdens deze wandeling uitleven door 
foto’s te zoeken. 
Voor de mensen die graag wat verder wandelen, hebben we wandelingen van respectievelijk 7 en 
12 km in en rond de bossen van Achterbos. 

 

Inschrijven kan vanaf 13u30 tot en met 16u in de parochiezaal van 
Achterbos. 
 

Deelnemers ouder dan 12 jaar betalen 1 euro.  Kinderen tot 12 jaar 
nemen gratis deel. Er dient niet op voorhand ingeschreven te wor-
den.  
In de parochiezaal kunnen nadien ervaringen worden uitgewisseld 
tussen pot en pint. 
Tevens tonen we sfeerbeelden van een aantal activiteiten van de 
afgelopen werkjaren.  

 

Tot zondag 12 september!!!  
 
Kwb Achterbos 

 

Herverdeling leden 
 

Onze 168 leden zijn ingedeeld bij 17 bestuursleden. Deze bestuursleden vergaderen telkens de 
eerste maandag van de maand. Hier wordt ons Kwb - ledenblad ‘Raak’, samen met de maandelijk-
se activiteitenfolder, onder de bestuursleden verdeeld. In de loop van de week krijg je deze dan in 
de bus of worden ze u persoonlijk bezorgd. Vermits er bestuurleden ontslag nemen en er nieuwe 
bijkomen, moeten wij de ledenlijsten aanpassen. Dit jaar hebben we een grondige herverdeling 
doorgevoerd. Zo zal elk bestuurslid voornamelijk leden bezoeken die bij hem in de buurt wonen. Dit 
werkt tijdsbesparend en efficiënter. Je mag de komende maanden een bezoekje verwachten van 
uw eventueel nieuw bestuurslid. Hij zal ook de lidgelden komen ontvangen voor 2011. Hierover 
meer in de folder van oktober. De nieuwe regeling gaat in vanaf september 2010.  
LS 



Wandelweekend: 1,2 en 3 oktober 
  
Met 56 zullen we weer paraat zijn voor een leuk wandelweekend. 
Als de zomerse zonnekloppers verdwenen zijn, zullen wij in Blan-
kenberge de streek onveilig gaan maken. 
 
De wandelingen zijn verkend, het bier geproefd, en alles is bij de 
verkenning goedgekeurd voor gebruik! 
 
Belangrijk: Leden die aangesloten zijn bij ACVmetaal/Metea of  ARCOPAR - vennoot zijn, krijgen 
een korting ter plaatse. Gelieve uw naam en vennotennummer door te geven: mailen naar 
pulsjan@hotmail.com of bellen (014)31 28 84 . 

 
Startpakket vrije begeleiding: woensdag 13 & 27 oktober 
 

Sinds vorig jaar werden theoretische rijlessen opgenomen in het reguliere lessenpakket van het laat-
ste jaar secundair onderwijs en werd het behalen van het theoretisch rijbewijs opgenomen als doel-
stelling in de eindtermen. Als moderne handelsschool zal Salus Nostra ook dit jaar leerlingen gratis 
voorbereiden op het theoretisch examen rijbewijs. Leerlingen van het zesde jaar zullen het theore-
tisch examen in de school kunnen afleggen. 
 

Daar vele leerlingen opteren om, na het behalen van hun theoretisch rijbewijs, hun praktijk te 
leren onder vrije begeleiding (over max. 3 jaar) wil de Kwb deze vrije begeleiders (ouder, fami-
lielid, vriend…) een vormingscursus aanreiken over 2 lesavonden (telkens van 19.30u-
22.00u). 
 

Deze lessen vinden plaats in College Salus Nostra. Een ervaren lesgever wordt aangeduid door de 
Kwb. Deze vorming (zeer praktijkgericht en aangepast aan het plaatselijk examencentrum) richt zich 
op lesinhouden rond: 
- Theorie, opfrissing van de wegcode (verkeerswetgeving is dynamisch en is niet meer dezelfde 

van 10 jaar geleden) 
- Praktische tips bij de leerondersteuning tijdens de rijoefeningen: 
- Waarop letten tijdens het rijden en lesgeven? 
- Psychologische begeleiding, hoe pak ik het leerproces positief aan zonder in conflicten te treden? 
 

Data van de vormingsavonden: woensdag 13 en 27 oktober, telkens van 19u30 tot 22u.  
Kostprijs: € 12 voor Kwb - leden 
  € 15 voor mensen van college Salus Nostra 
  € 25 voor niet Kwb - leden of mensen die niet van Salus Nostra zijn 
In deze prijs in inbegrepen: accommodatie, lesgeververgoeding, promotiekosten, deelnamebrochure 
met stappenplan). Leerling-bestuurders vergezeld van hun begeleider kunnen gratis deelnemen. Er 
moeten minimum 10 inschrijvingen zijn om de cursus te laten doorgaan. 

Inschrijvingen: Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 320803, e-mail: dirkmannaerts@gmail.com 
We hopen u op dit initiatief te mogen begroeten ! 
Directie en ouderraad van College Salus Nostra en bestuur Kwb 
 

Kaartavond: zaterdag 16 oktober 
 

De kaartavonden zijn een jaarlijkse traditie in het Kwb - jaarprogramma. Ook dit jaar kan je komen 
wiezen, kingen, pokeren of meer exotische kaartspelletjes spelen. Uiteraard kan je ook andere ge-
zelschapsspelen meebrengen. De kaartavond gaat door in het Kafeeke (niet meer in het zaaltje bo-
ven de parochiezaal).  
Leden betalen 1 euro, niet-leden betalen 3 euro. Hiervoor krijg je een lekker glaasje cava bij aan-
komst en versnaperingen gedurende de ganse avond. De drank zelf tijdens de kaartavond is beta-
lend aan de tarieven van het Kafeeke. Start is voorzien om 20u. 
Inschrijven of meer info bij: Wim Caeyers (014)31 61 83 of wim_caeyers@yahoo.com). 
 



 Hypnoseshow: vrijdag 22 oktober 
 

Vanaf dat het woord hypnose valt, gaan sommige men-
sen nog huiveren.  
Omdat het ook leuk en ontspannend kan zijn organiseert 
Kwb deze hypnose - show. 
 
Het is te ingewikkeld om in 2 woorden uit te leggen wat 
het is en hoe het werkt, maar als je er meer over wil we-
ten kom dan zeker naar deze avond.  
(meer info zie www.patrickpickart.com) 
 
Kostprijs: Kwb - leden € 1 (op vertoon van uw lidkaart - ter plaatse te betalen) 
  niet Kwb - leden € 5 (te storten – zie inschrijving) 
Inschrijving verplicht voor leden en niet - leden 
Dit kan enkel via www.kwbmolcentrum.be  
 
Meer info: sdwit@sckcen.be of Stefaan de Wit: tel (014)319717  
 
Pret en succes verzekerd, dus allen daar heen. 

 

Volleybal 2010 – 2011 
 
Donderdag 23 september start het nieuwe volleybalseizoen. 
Om 21 uur worden de volleyballers verwacht aan de sporthal 
van Achterbos. Er wordt gespeeld tot 22.30 uur. 
De wedstrijden zijn recreatief, mannen en vrouwen, wees 
sportief en kom een balleke kloppen. Meestal worden er 5 
sets gespeeld. 
De mensen die vorig seizoen volleybal speelden zijn nog ver-
zekerd tot het einde van het jaar. Voor de nieuwkomers ma-
ken we alles zo snel mogelijk in orde. De verzekering wordt 
betaald door Kwb Achterbos. 
De zaal is ten koste van de deelnemers en bedraagt € 40 per 
persoon (voor werkjaar 2010 - 2011). De volleybal kan slechts 

blijven bestaan bij minstens 12 deelnemers! De eerste 2 matchen zijn ter kennismaking.  
 

Vanaf  7 oktober wordt er gestart met de mensen die ingeschreven en ook betaald hebben. 
Inschrijven kan bij Lisette Gastmans  Bruggeske 48 via de inschrijvingsstrook achteraan op deze 
folder. 
 
Overzicht activiteiten de komende maanden: 

 
04/09/2010  zaterdag   papierslag 
12/09/2010  zondag    wandeldag 
1-2-3/10/2010  vr - za - zo  jongerenweekend 
1-2-3/10/2010  vr - za - zo  wandelweekend 
13/10/2010  woensdag   rijles vrije begeleiding 
16/10/2010  zaterdag   kaartavond 
22/10/2010  vrijdag   hypnoseshow 
27/10/2010  woensdag   rijles vrije begeleiding 
19/11/2010  vrijdag   casinoavond 
04/12/2010  zaterdag   kaartavond 
11/12/2010  zaterdag   papierslag 
18/12/2010  zaterdag   kwis 



Verslag kano- en kajakvaart op de Kleine Nete: zaterdag 10 juli  
 
Met 10 personen vaarden we met kano en kajak op de Kleine Nete. Een mooie zomerse en heel 
warme zaterdagnamiddag. Bij het vertrek in Retie bleek het waterpeil op de Nete mee te vallen. Al 
werden we onmiddellijk gewaarschuwd dat op sommige plaatsen de peddels de grond zouden ra-
ken. 
 
Een andere waarschuwing betrof de aanwezigheid van een koppel zwarte zwanen in de buurt van 
Kasterlee. Deze moesten we langs links passeren omdat ze blijkbaar hun verblijf op de rechteroever 
hadden ingericht. Het was een bijzondere ervaring om op ooghoogte met deze statige dieren in con-
tact te komen. 
 
In de Ark van Noë hadden we tijd genoeg om nog even na te praten bij een lekker frisse pint! 
Het was een plezante namiddag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijvingsstroken: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Volleybal 2010 - 2011 
 
Ik, ………………………………………………, schrijf me in voor het volleybalseizoen 2010 – 2011 en 
betaal hiervoor € 40 contant aan Lisette Gastmans, Bruggeske 48. 
 
De inschrijving is enkel geldig bij betaling. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Startpakket Vrije Begeleiding 
 

Hierbij schrijf ik …………………………………………, ouder van …………………………………………  
 
(naam leerling), van klas …………….. / Kwb—lidnummer: ……………………………………… 
in voor de vormingsavonden ‘startpakket vrije begeleiding’ op woensdag 13  
en 27 oktober, die doorgaan op College Salus Nostra i.s.m. de ouderraad en  
Kwb Achterbos. Mijn zoon / dochter volgt deze avonden mee / niet mee (doorhalen wat niet past). 
Handtekening, 
 
……………………………………………. 

Bezorgen aan: Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of via dirkmannaerts@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kaartavond zaterdag 16 oktober: 
 

Inschrijven: voor 11 oktober bij Wim Caeyers, Bruggeske 56,  tel: 014 31 61 83. 
Of via e-mail: wim_caeyers@yahoo.com  

Naam + Voornaam Kwb – lid: € 1 NIET - lid: € 3  

      
      


