Mol Achterbos
November 2007
http://www.kwbachterbos.be
info@kwbachterbos.be

Nieuw dagelijks bestuur verkozen!
In ons blaadje van oktober sloop een serieuze kemel. Onze oud-voorzitter Theo Drooghmans maakte ook nog
deel uit van het vorige dagelijks bestuur van KWB. Ook hij mocht dus zeker een dankwoord krijgen. Dit wordt
hiermee, voor zover mogelijk, rechtgezet.
Met de nodige excuses.

Activiteiten de volgende maanden
DROPPING: vrijdag 16 november 2007
16 km: om 18.30u
8 km: om 18.30u of 20.00u
De KWB van Achterbos richt op vrijdagavond 16 november de jaarlijkse dropping in.
De deelnemers worden op een niet gekende plaats gedropt en moeten van daaruit de weg naar een afgesproken plaats (NIET in Achterbos) zoeken. Onze dropping biedt de deelnemers de kans er een gezellige avondwandeling van te maken.
Voor de start komen we samen aan de parochiezaal.
De groep die voor de 16 km kiest vertrekt om 18.30u. De groep die voor de 8 km kiest vertrekt om 20u.
Men kan de 8 km eventueel ook starten om 18.30u. Gelieve dit bij de inschrijving te vermelden.
Voor de terugtocht naar Achterbos wordt een bus voorzien. We verwachten dat een eerste groep om 24u kan
vertrekken richting Achterbos en de laatste groep hopelijk om 01.00u.
Ook echtgenotes zijn welkom. Kinderen onder de 16 jaar moeten vergezeld zijn van begeleiding!
Je mag eveneens je vriendenkring uitnodigen.
De deelnameprijs bedraagt 5 euro per persoon.
Niet-leden betalen 9 euro per persoon en kunnen enkel deelnemen indien er plaatsen vrij zijn in de bus.
In de prijs zijn begrepen: vervoer voor het wandelen, verzekering en boterhammen na de dropping, bij de aankomst (als je tenminste voor 24u arriveert).
LET OP: wie niet vooraf betaalt, betaalt 2 euro extra. De KWB hoopt op deze manier zo vlug mogelijk
een duidelijk zicht te krijgen op het aantal deelnemers.
Inschrijven kan gebeuren vóór 11 november bij Theo Drooghmans, Achterbos 115, tel 014 31 43 62
Inschrijvingsstrook dropping: zie laatste blz.
Veiligheid: De KWB vraagt dat zoveel mogelijk deelnemers een fluorescerend vestje dragen !!!

Breughelfeesten 10-11 november
Zaterdag

14u00 Zettersprijskamp
16u00 tot 20u00 Restaurant

Zondag
11u30 tot 18u00 Restaurant
18u00 Tombola trekking
http://users.skynet.be/parochiezaalachterbos.net

Wijnproefavond vrijdag 30 november
Dit jaar organiseren we een wijnproefavond ism Wereldwinkel Mol. Dit wordt ons mogelijk gemaakt door
Wereldsolidariteit, de NGO die we als KWB al jarenlang financieel ondersteunen.
Verschillende wijnen worden ons aangeboden voor een zeer zacht prijsje van € 3 per persoon voor leden, € 5
per persoon voor niet - leden.
We starten om 19.30 uur.
Het programma bevat:
- verwelkoming
- voorstelling werking Wereldwinkel aan de hand van een korte film van 10 minuten.
- voorstelling van de verschillende wijnen en hun herkomst via een powerpointpresentatie.
- proeven van 4 rode en 4 witte wijnen met een beetje uitleg
- kleine quiz over de Wereldwinkel - koffie
- drinken van een kopje koffie met stukje chocolade.
Inschrijven tot 25 november bij

Jef Vanhoof, Puttestraat 17, tel 014 31 10 45, of
Luc Sannen, St. Appolonialaan 106, tel 014 31 60 06

Inschrijvingsstrook: zie verder in deze folder

Papierslag 8 december 2007
Graag kondigen we nu reeds onze volgende papierslag aan.
Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom vlug even helpen aan het gidsenlokaal.
Iedere helper wordt verzekerd én getrakteerd op een pintje, frisdrank of koffie én een koffiekoek!
De helpers met vervoer (aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding.
Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel mailadres doorgeven aan
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03, of via e-mail:info@kwbachterbos.be
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis, daar streven we naar.
Tot dan!

Vernieuwing lidkaart 2008
Ofwel heb je al iemand op bezoek gehad, ofwel zal er in november iemand op bezoek komen met de vraag
om je lidmaatschap te vernieuwen. Leg alvast de € 23 klaar, want we ijveren voor een contante betaling.
KWB gaat ervoor om een vereniging te worden voor mannen, vrouwen en gezinnen.
Je bestuurslid zal hierover meer uitleg geven.
Om het programma te zien van het hele werkjaar, bezoek even de website: www.kwbachterbos.be

Afgelopen activiteiten
Wandelweekend 2007
Vierenvijftig ingeschrevenen trokken erop uit, met dit jaar de Oostkantons als bestemming.
Wirtzfeld is gelegen op een hoogte van 600m en grenst aan het natuurpark de Hoge Venen en het meer van
Bütgenbach. Het nabijgelegen Elzenborn roept bij
vele miliciens zeker herinneringen op.
Vrijdagavond werden we vergast op een lekkere
maaltijd. De echte stappers hadden er reeds een
namiddagwandeling opzitten. Zaterdagmorgen werden onze spieren opgewarmd door een tochtje van
ongeveer vijf kilometer. In de namiddag volgde dan
het grotere werk, een tocht van 13 kilometer, waarvan de laatste twee km in de gietende regen werden
afgelegd. Zondagmorgen vertrokken we onder een
stralende zon en wandelden we een achttal kilometer, genietend van natuur en mooie vergezichten.

Na het middagmaal vertrokken de meesten al richting Mol met de prangende vraag: zullen we dit volgend jaar nog kunnen doen?
“Hotel Drosson “ gaf ons een goede slaapgelegenheid, uiterst verzorgde bediening en prima maaltijden.
Hierbij nog een speciale dank
aan Çois Kenis voor zijn puik
voorbereidend werk! Meer
foto’s kan je bewonderen op
onze website:
http://www.kwbachterbos.be
Jan Puls

Jongerenweekend 2007 in Tongerlo

Hallo allemaal, ja ’t is weer eens voorbij, voor de zoveelste keer.
Ondanks het kleinere aantal inschrijvingen en het slechte weer op zaterdag is het toch weer een echte topper
geweest. Vraag maar eens aan de deelnemers!

Een avondwandeling, hockeytornooi,
voetbalwedstrijd, natuurwandeling, een
fata morgana opdracht voor de kinderen die prachtig en succesvol is afgewerkt, minigolf en een terrasje. Het
was zo eens iets anders.
En dan nog die lichte en donkere Tongerlo! Het was een echt feestweekend,
zowel voor de kinderen als de volwassenen.
Meer foto’s kan je bewonderen op onze website:
http://www.kwbachterbos.be
Ik wil alle deelnemers bedanken voor het zéér toffe weekend!!
Guido

Kaartavond
24 personen hebben genoten van een avondje ontspanning: lekker wat kaarten bij een goed potje bier.
Tot de volgende keer allemaal !

Extra bericht: de Touareg - trail !
Nico Verstraelen en Joris Neys, twee leden van KWB - Achterbos, gaan
een opmerkelijk avontuur tegemoet. Zij trekken met een 2CV (een geit) voor
een maand door Afrika. De start vond plaats op 27oktober aan het Afrika museum in Tervuren.
Je kan de avonturen van Nico en Joris via volgende websites volgen:
http://users.pandora.be/ijs.anita/ztouaregjorisennicotouareg-trail.htm
Website organisatie: http://www.touareg-trail.be/
KWB - Achterbos wenst hen alvast veel succes!

Koken met bier - onder leiding van Guido Caeyers
Dertien leden namen deel. Er was een serieuze taakverdeling: de ene het fijne werk, de andere…

Maar iedereen vond het plezant
en zeker ook lekker!

Bedankt Guido!

KWB – ers noteer alvast volgende data:
1. papierslag zaterdag 8 december 2007 om 9 uur aan het gidsen lokaal.
2. kaartavond vrijdag 14 december 2007 om 20 uur.
3. opendeurdag kerststallen in de kerk van Achterbos op 25 - 26 december 2007 van 13 tot 17 u.
4. verenigingenkwis zaterdag 29 december 2007 om 20 uur.

Inschrijvingsstrook dropping 16 november
Naam + voornaam

Lid: € 5/p

Niet lid: € 9/p

1.
2.
3.
Totaal:

Inschrijvingsstrook wijnproefavond 30 november
Naam + voornaam

Lid: € 3/p

Niet lid: € 5/p

1.
2.
3.
Totaal:

Informatie - avond Sanering Balmatt - 12 november
Ook vele van onze (oudere) KWB - leden hebben vroeger gewerkt bij Balmatt. Op maandag 12 november gaat er
om 19.30u een informatievergadering door over de sanering van de vervuilde Balmatt-site in Mol Donk. Dit gaat
door in de zaal van het SCK-CEN Clubhouse, te bereiken via de kleine rotonde op de Boeretangsedreef.
Na jaren van discussie komt er eindelijk schot in de sanering, zodat er binnen enkele jaren opnieuw gewerkt kan
worden op deze site, waar voor 4 tot 10 bedrijven (afhankelijk van de grootte) plaats zal zijn.
Sinds 1 april van dit jaar kunnen ex-werknemers en omwonenden, die ziek werden ten gevolge van de verwerkte
asbest, ook beroep doen op een uitkering uit een ’asbestfonds’.

