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Nieuwe activiteiten
‘Daens dagelijks te Mol’
100 jaar geleden overleed priester Daens, de priester die opkwam voor de rechten van de
arbeiders in de industrie. Maar ook lokaal kenden we een lokale priester Dams die voor de
lokale sociale beweging heel wat heeft gedaan.
Daarom organiseren KAV, KWB, ACV, ACW en WS volgende activiteiten:

A . Woensdagavond 9 mei - 19.30u: officiële opening tentoonstelling in cc ‘t
Getouw. Mensen uit industrie, vakbond, politiek en KWB zullen hun visie op streekontwikkeling, belang van sociale organisaties (ook vandaag), rol van politiek, … komen toelichten. Nadien zal de tentoonstelling ‘Daens dagelijks’ officieel geopend worden.
Het gemeentebestuur van Mol biedt nadien alle aanwezigen een receptie aan.
OOK U BENT WELKOM!

B. Tentoonstelling “Daens dagelijks” - 10 mei - 8 juni: de sociaal economische
ontwikkeling in Mol - Balen - Dessel tijdens de laatste 100 jaar wordt voorgesteld. De Kamer
voor Heemkunde heeft dit gedeelte uitgewerkt. Ook de figuur van pastoor Dams van Mol
Achterbos en Donk komt in de tentoonstelling aan bod als ‘lokale daens-figuur’.
Maar … we werpen ook een blik op de toekomst: VITO, Sibelco en Innotek verleenden aan
dit gedeelte van de tentoonstelling hun medewerking.
Praktisch:
De tentoonstelling zal vanaf 10 mei tot 8 juni voor het grote publiek gratis toegankelijk
zijn tijdens de openingsuren van het administratief centrum.
•
Groepen kunnen een begeleide rondleiding aanvragen. Dit kan door een e-mail te
sturen aan regio.kempen@acw.be met vermelding van volgende gegevens:
Naam van de afdeling, naam + telefoonnummer van contactpersoon, voorstel datum en
uur van rondleiding, aantal personen. Telefonisch kan diezelfde informatie doorgegeven
worden tijdens de kantooruren via het telefoonnummer O14 40 31 51 .
•

C. Toneel ‘Daens dagelijks’ - 10 en 11 mei - Kerk Mol Donk - 20u
Kaarten zijn ter plaatse nog te verkrijgen. Na de voorstelling krijgt iedere bezoeker nog
een drankje aangeboden in de parochiezaal van Mol Donk.
De toegangskaarten worden aangeboden aan de democratische prijs van € 6 per persoon.
In deze prijs is 1 consumptie inbegrepen. Deze kan men gaan nuttigen in de parochiezaal
van Mol - Donk.

Jongerenweekend 2007
Beste KWB’ers,
de hoge prijzen voor de kinderen en de lange afstand tot Massembre zijn blijkbaar de reden
dat het aantal inschrijvingen voor het jongerenweekend beperkt zijn gebleven. Er is dan beslist om het weekend in Massembre niet te laten doorgaan.
We zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben een andere oplossing uitgewerkt.
We stellen voor om op dezelfde datum, 28-29-30 september 2007, naar het Sportacentrum
in Tongerlo te gaan. Dit is slechts 25 km verwijderd van Achterbos, maar toch een beetje
onbekend.
We gaan daar wandelen, minigolven, een fotozoektocht voor de kinderen doen, er is een
touwenparcours speciaal voor de kinderen en voor hen die nog energie over hebben, die
kunnen zich uitleven op de vele sportvelden. Een terrasje hoort er natuurlijk ook bij, eh!
De prijzen voor een weekend volpension:
€ 95 per volwassene
€ 70 voor kinderen van 4 tot 12 jaar
gratis voor kinderen jonger dan 4 jaar
Inschrijven kan men doen door de inschrijvingsstrook in te vullen en samen met het voorschot (€ 100 per gezin) binnen te brengen bij Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19,
2400 Mol. Dit voor 20 mei!
De mensen die reeds hadden ingeschreven voor Massembre en nu meegaan naar Tongerlo moeten niets meer doen. Enkel als men niet meer meegaat moet je dit laten weten bij
Guido en wordt je voorschot terugbetaald.
Een inschrijvingsstrook kan je vinden op de laatste blz van deze folder.

Afgelopen activiteiten
Kramp 2007 - Zilvermeer Mol - 6 mei
Hét sportieve festival van KWB voor jong en oud!
Tijdens de laatste dag van een lange zonnige en droge periode is Kramp 2007 doorgegaan
op het domein Zilvermeer te Mol.
Naast het sportieve luik, met oa een mega beachvolley tornooi, initiatie mountainbiken, jogging, Nordic Walking, wandelen, klimmuur, speleobox en een heleboel uitdagende initiaties,
waren er optredens van Kate Ryan, de Ketnetband, een meezingconcert met Axl Peleman
en een concert van de Planken voor de allerkleinsten op het programma.

Enkele KWB-ers van Achterbos gingen ‘s morgens vroeg broodjes smeren voor de medewerkers aan Kramp 2007 en uiteraard voor de verkoop in de tent.
Alles samen waren er een paar honderd !!! vrijwillige medewerkers om al deze activiteiten in
goede banen te leiden de dag zelf. De dagen voordien en ook nog maandag 7 mei waren er
enkele tientallen vrijwilligers om samen met de beroepskrachten van KWB - provincie Antwerpen alles voor te bereiden en opnieuw op te ruimen.
Achterbossenaar Guy Verreyt was, als
provinciaal secretaris van KWB verantwoordelijk
voor de goede gang van zaken tijdens de Kramp
2007. Met meer dan 4.500 bezoekers was hij
zeker een tevreden man.

Vele groepen van Chiro en scouts vonden het
programma van Kramp 2007 interessant genoeg om naar het Zilvermeer af te zakken.

Optredens van Ketnetband, Axl Peleman en andere Kate Ryans trokken uiteraard heel wat
publiek aan.

Inschrijvingsstrook jongerenweekend 2007
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Belangrijke KWB - data 2006-2007
Donderdag/ vrijdag 10 en 11 mei

Toneel Daens in kerk Mol Donk

Donderdag
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Tentoonstelling Daens cc ’t Getouw’ te Mol
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