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Dagelijks bestuur Kwb Achterbos 2011-2013 
 

Het vorig dagelijks bestuur bestond uit Guido Frede-
rickx, Guy Vanhoof, Luc Sannen, Toon De Ceuster en 
Alex Van Decraen. Guido Frederickx (4 jaar voorzitter, 
maar nog langer in het db) en Guy Vanhoof  verlaten 
het db. Zij blijven evenwel bestuurslid. Zij worden opge-
volgd door Wim Caeyers en Jef Vanhoof. De leden van 
het db bereiden de maandelijkse bestuursvergaderin-
gen voor (eerste maandag van de maand), en zij coör-
dineren de activiteiten. 
Wij wensen de vernieuwde ploeg een vruchtbare sa-
menwerking toe ten dienste van de Kwb en we danken 
Guido en Guy voor hun  jarenlange  energieke inzet. Op 
de foto van links naar rechts: Luc Sannen, Toon De-

ceuster, Jef Vanhoof en Wim Caeyers. Alex Van Decraen kon er niet zijn op het moment dat deze foto 
werd gemaakt. Zijn foto hebt u nog tegoed! 

Kwb rijlessen - i.s.m. Salus Nostra - Dinsdagen 4 en 18 oktober 
 

Het ‘startpakket vrije begeleiding’ zal op deze dagen, telkens vanaf 
19u30, in Salus Nostra georganiseerd worden in voorbereiding op het 
praktisch rijexamen. 
Voor de leerlingen van het zesde jaar is de voorbereiding op het theore-
tisch examen opgenomen in het gewone lessenpakket van het laatste 
jaar secundair. 
Voor diegenen die nadien opteren voor het systeem van de vrije bege-
leiding worden deze 2 avonden georganiseerd. Zo kunnen de begelei-
ders een opfrissing van de wegcode krijgen en een aantal praktische 
tips bij de leerondersteuning tijdens de rijoefeningen. 
Deelnemen kost € 15, te betalen tijdens het eerste lesmoment. Normaal 
kost de cursus €25 (accommodatie, lesgeververgoeding, promotiekos-
ten, volledige deelnamebrochure met stappenplan). Leerling-
bestuurders, vergezeld van hun begeleider kunnen gratis deelnemen. 
 

Er moeten min. 10 inschrijvingen zijn om de cursus te laten doorgaan. 

Meer informatie: Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of via e-mail: 
dirkmannaerts@gmail.com 

 

Kwb Wandelweekend - Pappelhof - 30/09 - 02/10 
 

Met 49 zijn ze in geschreven, de wandelaars van Kwb Achterbos. Veel wandelplezier!  
 
 



Kwb Kalender 2011 - 2012 
 

Maandelijks zal het bestuur van Kwb Achterbos samenkomen tijdens de eerste maandag van de 
maand. We starten de bestuursvergadering telkens om 20u om de volgende activiteiten voor jullie 
voor te bereiden: 
 
03/09/2011: papierslag 
08/09/2011: start volleybal in samenwerking met de Kwb van Witgoor. Volleybal: elke donderdag 

om 20u welkom aan de Sporthal van de Rozenberg. 
30/09 - 02/10/2011: Wandelweekend Pappelhof 
14/10/2011: start swinglessen Kwb Mol Rauw 
21/10/2011: Kaartavond 
12 en 13/11/2011: Breughelfeesten 
18/11/2011: Casino-avond 
??/12/2011: Cantus-avond 
10/12/2011: papierslag 
30/12/2011: Kwb - verenigingenquiz 
27/01/2012: Bierproefavond 
19/01/2012: kookles 
2, 16 en 24/02/2012: kookles 
23/03/2012: Kwb Kaffee 
09/04/2011: Paaseieren en uitstap jonge gezinnen 
28/04/2011: Bestuursuitstap 
20/05/2012: bezoek eco-demotuin  
 
Verder zal er nog georganiseerd worden: 
- Avond EHBO 
- Bijwonen wedstrijd RKC Genk 
- visprijskamp 
 
Maandelijks zal je via de ledenfolder, maar ook via de website meer informatie vinden over deze 
activiteiten. 

 
Swinglessen voor iedereen via Kwb Mol-
Rauw 
 

Hof van het Rauw, Kiezelweg te Mol - Rauw. 
Hou je van plezier en ongedwongen sfeer? 
Dan zijn de Kwb Swinglessen iets voor jou! 
Onder professionele begeleiding leer je de dansen aan die je op elk 
feest kan dansen. 
De lessen beginnen op 14 oktober 2011. 
Uren: beginners van 18u30 tot 19u30 (anderen op aanvraag) 
 
Info: Raf Segers, 014-82 07 01 of raf@kwbrauw.be 
 

 
 
Kwb steunt wandeling ‘Ons huis’ en Actie MIN 
 

Op zondag 25 september zal in de Zelm een wandeling georganiseerd worden om kansarme ge-
zinnen een ontspannende activiteit aan te bieden. De Kwb - afdelingen van Mol steunen dit initia-
tief door tijdens de wandeling een aantal gezellige spelen te organiseren. 


