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Ledenbijdrage 2013 - € 25 
 

Ten laatste begin december komt uw bestuurslid langs voor het innen 
van het lidgeld. 
Voor 2013 blijft dit € 25, net zoals in 2012, 2011 en 2010. 
Leden met verminderderde bijdrage die nood hebben aan een finan-
cieel duwtje in de rug betalen maar 50 % van het lidgeld of € 12,5. 
Partners en thuiswonende meerderjarige kinderen zijn gratis lid. 
 

De volledige verzekering tijdens kwb - activiteiten is gratis voor alle 
leden, partners en kinderen. Wij hebben gekozen voor contante in-
ning. Voor dit bedrag ben je een gans jaar kwb - lid en krijg je 11 
maal het ledenblad Raak en een folder met het overzicht van onze 
activiteiten. 
 

Bij betaling wordt ook je lidkaart overhandigd welke je goed bijhoudt. 
De kwb - lidkaart (en het lidnummer) is de toegangssleutel voor talrij-
ke ledenvoordelen. Bij Raak januari krijgen alle leden een bonnen-
boekje met een pak voordelen. Ook op de website www.kwb.be  zullen het hele jaar door aanbiedin-
gen terug te vinden zijn. 
 

Het bezoekje van je bestuurslid is ook de ideale gelegenheid om je ledengegevens te actualiseren: 
adresveranderingen, telefoon of gsm, meerderjarige kinderen die misschien verhuisd zijn, ...  
 

Wij zoeken… ook nog sociale en gezellige mensen (m/v) die de bestuursploeg komen aanvullen en 
versterken. Misschien heb je voorstellen voor een nieuwe activiteit? Of wil je gewoon even tijd vrijma-
ken om eens een handje toe te steken? Praat erover met je bestuurslid! 
 

Breughelfeesten - 10 en 11 november 
 

Het tweede weekend van november vinden in het Parochiecentrum “Ten Aerenkorf” van Achterbos de 
Breughelfeesten weer plaats. Een traditie om in ere te houden! 
 Het programma krijg je in je brievenbus. 
Onze parochiezaal en haar verenigingen (dus ook onze kwb) rekenen op uw steun die onmisbaar is 
om dit alles in stand te houden. Steunen kan je uiteraard door lekker te komen eten met vrienden of 
familie. Maar je kan ook steunen door een handje toe te steken als: garçon, tapper, afdrager, helper in 
de keuken, door loten aan te kopen, enz...... 
 

Tot op de Breughelfeesten ! 
 

Kaartavond - 23 november - 20u 
 

Wil je je op de valreep nog voorbereiden op onze casinoavond van 30 november? Kwb-leden kunnen 
een kaartje komen leggen op vrijdag 23 november. Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: 
wiezen, zetten, kingen. Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je ze zelf meebrengt. Geen 
kosten om deel te nemen en drank aan democratische prijzen. 
Start: om 20u boven in de parochiezaal (ingang via ’t Kafeeke). Einde: 24u 
Inschrijven bij Wim Caeyers: wim_caeyers@yahoo.com , of telefonisch 0473/86 21 43  



Casino - avond - 30 november - 20u 
 

Hou je van een gezellig samenzijn met een drankje erbij? Net zoals 
die 50 aanwezigen vorig jaar en 2 jaar geleden? Kom dan eens 
langs op onze casinoavond.  
Leer roulette, poker, blackjack, craps, paardenrennen en andere 
spelletjes kennen zonder dat je al te veel geld kan verliezen. 
Inkom is gratis. Chips krijg je aangeboden door het huis en je word 
begeleid door onze professionele croupiers. 

En wie weet valt er toch nog 
iets te winnen !! 
Bij het inleveren van je chips 
op het einde van de avond wordt je totaal opgeteld en krijgt 
de winnaar onvergetelijke roem (en misschien nog iets meer 
…). 
Voor deze gelegenheid wordt de parochiezaal “Ten Aeren-
korf” omgetoverd tot een echt CASINO . 
Aanvang vanaf 20.00 uur. 

GALAKLEDIJ STERK AANGERADEN. 

De mensen die vooraf inschrijven, krijgen 5 chips extra aangeboden bij de start. 
De mensen die niet verkleed zijn krijgen 5 chips minder. 
Gratis aperitief word je aangeboden door Kwb Achterbos. 
 
Inschrijven voor 14 november 2012 bij: 
Bram Hannes, Frisse hoeken 17, email: bram.hannes@pandora.be , Tel. : 0474 999496 
 
 

Papierslag - 8 december 
 

Zaterdag 8 december zal onze laatste papierslag van dit jaar doorgaan. Zoals iedereen wel weet is 
deze driemaandelijkse papierslag een goede bron van inkomsten voor onze kwb - afdeling. Hier-
door kunnen we vele activiteiten aan zeer democratische prijzen blijven organiseren voor onze le-
den. 
 

Helpers zijn steeds welkom tussen 9u en 12u! We verzamelen om 8u50 aan het gidsenlokaal. 
 
 
 
 

Vakantie-idee: beurs Pasar/Govaka - 8 en 9 december  
 

Terwijl sommigen op herfstvakantie vertrokken zijn beginnen anderen 
te plannen voor hun vakantie in 2013. 
 
Wil je ideeën opdoen voor wandel- , fiets– of culturele vakanties? 
 
 

Ga dan eens langs op: 
 

- 8 dec. in  Broechem-Ranst: Gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 
- 9 dec. in Sint-Lievens-Houtem: CC De Fabriek, Fabrieksstraat 19 
‘Vakantie-idee’ is zowel op zaterdag als zondag gratis toegankelijk van 13 tot 17u.  
 
Meer info:  www.govaka.be  
 

 



Bierproefavond - 21 december 
 

Kwb heeft opnieuw een kanjer kunnen strikken om deze 
avond in goede banen te leiden. Jan Van den Steen is in 
de wereld van het bier thuis zoals een vis in het water. Wij 
gaan alvast geen water drinken! Blokkeer deze datum al in 
je agenda! 
Jef Van den Steen werd geboren te Mere, op 28 juni 1949, 
als vierde in een gezin van vijf. Hij geldt algemeen als dé 
bierexpert in Vlaanderen en Nederland: Van den Steen ligt 
aan de bron van een indrukwekkende reeks Davidsfonds 
bierboeken (Trappist, Abdijbieren, Geuze en kriek), is een 
vaste redacteur van De Zytholoog, geeft lezingen over bier 
en schrijft in Bier Passie Magazine en het culinaire tijd-
schrift Smaak. Bovendien houdt hij van reizen, waardoor 
ook de biercultuur van de ons omringende landen hem niet onbekend is 
 
Meer uitleg en mogelijkheid tot inschrijven in onze ledenfolder van december. 
 

30ste  Verenigingenquiz - zaterdag 29 december - 20u 
 

We willen onze 30e editie van de verenigingenquiz feestelijk 
vieren! 
Wie wordt dit jaar de winnaar? 
Leden die willen meespelen met onze Kwb - ploeg contacte-
ren Guy Vreys (014)31 17 06 
Supporters zijn steeds welkom! 
Leden die wensen te helpen tijdens de quiz contacteren best 
Jan Puls: (014)31 28 84 
Ploegen die zich willen inschrijven kunnen dit reeds doen bij Jan 
Puls, pulsjan@hotmail.com of telefonisch via (014)31 28 84 . 

 

Ploegen die reeds deelnamen zullen nog een uitnodiging op naam ontvangen om deel te nemen! 
 

We maken er samen een leuke avond van! 
 
 
 
 

UIT DE OUDE DOOS, Nieuwe rubriek  
 

Onze kwb bestaat al vele jaren. We zijn een keer in het archief gedoken en hebben een aantal oude 
documenten terug van onder het stof gehaald. In onze ledenfolder zullen we elke maand een of ande-
re wetenswaardigheid, een merkwaardige gebeurtenis of bijzondere activiteit ‘in de spotlight’ zetten.  
Reacties zijn altijd welkom. Heb je nog oude foto’s of andere zaken die een licht kunnen werpen op 
de geschiedenis van Kwb Achterbos? 
Neem contact met Jef Vanhoof: jef_vanhoof@hotmail.com of 0479 27 57 02.  
 
Ook in die tijd waren er gemeenteraadsverkiezingen… en de kwb was actief! 
 

Zo lezen we in een verslag van augustus 1958: 
• er werd aan de burgemeester gevraagd om een studiekring te leiden of toch een bespreking te 

houden over de sociale verwezenlijkingen van de gemeente. De eerste keer was de burgemeester 
belet, de tweede keer ontving de afdeling geen antwoord meer! 

• De kwb vroeg in die tijd om ‘de nodige verkeerstekens te plaatsen om aan de asseweg nevens de 
steenweg, die verbinding geeft met de Turnhoutsebaan, de hoedanigheid van fietspad te geven. 

 



In oktober waren de verkiezingen achter de rug en kunnen we lezen: 
• ‘ernstige kritiek werd uitgebracht op het feit dat de organisatie zes verkozenen heeft in de gemeen-

te, van wie vijf geestesarbeiders en slechts één werkman, wat zeker een wanverhouding is en mis-
schien wel te wijten is aan het feit dat de kandidaat-werklieden op de laatste plaatsen werden ge-
zet.” 

 

Naast de gemeentepolitiek was in die periode ook de uitbouw van het sociale leven belangrijk. Van 
een agrarische samenleving groeiden we naar een geïndustrialiseerde samenleving. Er kwam in Ach-
terbos en omstreken stilaan meer werk ‘op het fabriek’. Den Atoom, maar ook het flessenfabriek, het 
glasfabriek, fabriek van Balen-Wezel, de PRB (de poeier), Sibelco, … zorgden voor heel wat industri-
ële tewerkstelling. Ook vrouwen gingen meer en meer buitenshuis werken. Naast de ’Boerinnenbond’ 
was er dan ook vraag naar een KAV in Achterbos. Vanuit kwb heeft men de oprichting van een KAV– 
afdeling altijd volmondig gesteund, al was dit niet altijd naar de zin van de toenmalige pastoor. 
 

We vinden in een verslag van december 1958 de volgende uitspraak terug: “zodra er een andere pas-
toor komt, zou de vrouwengilde onmiddellijk moeten kunnen starten”.   
Verder in datzelfde verslag: 
“de weg Achterbos - Turnhoutsebaan betekent een gevaar voor kinderen en volwassenen ; er zou 
spoedig een degelijke weg moeten komen met fietspad ; de mandatarissen van Achterbos zullen een 
kordate houding moeten aannemen: indien zulks niet helpt, zal er gezocht worden naar publikatie om 
de zaak aan te klagen” 
 
Voorbije activiteiten: 
 

Dinsdag 9 en 16 oktober - informatieavonden rijbewijs via vrije begelei-
ding 
 

Het was weeral een geslaagde cursus voor de deelnemers aan de lessen voor vrije autobegeleiding 
van de Kwb. Kwb-leden en niet leden namen deel: 25 volwassen begeleiders en 5 leerlingen. 
De lesgever kreeg vele nuttige vragen uit het publiek waaruit we kunnen afleiden dat dit ook weer een 
zinvolle cursus is geweest. 
Dit jaar weken we uit naar het SJB- college te Mol. Met dank aan de directie voor de samenwerking. 
 

Volgende reactie kregen we van een deelnemer:  
“Na jullie geslaagde infoavond rijbegeleiding, sprak ik jou over het verkeersoverzicht van de parcours in Geel 
& Oevel, Olen & Herentals en oefensuggesties. Kan jij mij deze doorsturen aub, daar ik dit toch zeer interes-
sant vind. Alvast bedankt op voorhand. 
Ook bedankt voor jullie inzet ivm deze zeer ondersteunende en tipgevende avonden. 
Groeten, Johan” 
 

Vrijdag 12 oktober - Wandelavond - 19u 
 

Met een tiental gingen we op pad die avond. Opnieuw verkenden 
we bospaadjes en wegeltjes waar de meesten onder ons nog nooit 
geweest waren. En toch waren we maximum 6km van huis! On-
derweg maakten we tijd voor een natje en konden daardoor naar 
de laatste 10min van Servië - België kijken en de 0-3 live meema-
ken. ‘Onze jongens’ waren goed die avond! 
 

Bedankt Theo voor de mooie wandeling. 
 
 

Vrijdag 19 oktober - Zangavond / Cantus 
 

Om iets na 20u ging de cantus van start. Als Kwb  stonden we er gelukkig niet alleen voor. Samen 
met de gidsenleiding, KVLV en Kwb - sympathisanten (toch goed voor 27 man) werd het een plezante 
avond. De gezongen songs waren een mix van liedjes uit de studentencodex, Vlaamse klassiekers, 
Nederlandstalige  schlagers enz.  ‘Broeder Jacob’ (in kano gezongen) bleek een never-ending-song 
te zijn. Jolijt alom toen er na de kuise versie van  Tinneke Van Heule  ook nog een onkuise versie 
bleek te bestaan. Om 24u kwam er spijtig genoeg een einde aan deze toch geslaagde avond.  Met 
dank aan de gidsenleiding en de KVLV. 


