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Gelukkig Nieuwjaar !
Kiekeboe! Kiekeboe!
‘t Oude jaar doet zijn oogjes toe.
‘t Nieuwe jaar is weer daar,
En de KWB staat al klaar.
Een programma om van te dromen!
Ik hoop dat we er met z’n allen zullen heenkomen.
Maar eerst roep ik luid en klaar:
Veel geluk in het nieuwe jaar!

Bestuur KWB

Bowling - zaterdag 12 januari - 20 u
Nu zaterdag gaan we weer een partijtje bowling spelen.
Geen competitie, geen stress, geen rangschikking, geen prijzen, ieder op z’n eigen tempo.
De mensen die ingeschreven hebben verwachten we om 20u bij bowling Eden te Mol.
Kostprijs: 6 euro voor leden en huisgenoten, 8 euro voor niet-leden. Voor twee uren bowling, inclusief de huur
van schoenen en één consumptie.
Inschrijven kan je doen bij Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19.
Tel: 014 31 70 05 of via e-mail: guido.frederickx@skynet.be

Zangavond - cantus - vrijdag 25 januari 2008 - 20u
Louis Neefs - "Laat ons een bloem"

www.2008erbos.be

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is
Laat ons een boom en het zicht op de zee
Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee

Een voorbeeld van wat we gaan zingen: veel Nederlandstalige liederen en af en toe een studentenlied.
Het is de bedoeling dat we liedjes zingen die iedereen kent, het moet vooral een plezierige avond worden.
De dranken (apart te betalen) kosten 1 euro. KWB zorgt voor een extra hapje.
Inschrijven: Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19, Tel 0473 77 16 13, e-mail: guido.frederickx@skynet.be
Kostprijs: gratis voor KWB - leden, 1 euro voor niet - leden.

Natuurwandeling langs Molse Nete - zondag 3 februari - 14u
Raadseltje: Vul aan met viermaal hetzelfde woord.
Ik wandel graag in de … NATUUR
Ik kom vaak thuis … NA’T UUR
Het bezorgde me menig NAT UUR
Sorry dat ik u zo … NATUUR
Weet dat de natuur nog veelzijdiger is dan het woord zelf.
De natuur in zijn pracht beleven kan je op de leerrijke KWB-trip van zondag 3 februari 2008 langs de Molse
Nete en zijn zijriviertjes. Onderweg krijg je antwoord op talrijke vragen.
Is kwelwater water dat de Mollenaar kwelt?
Hoeveel molens telde Mol?
Waarvoor werd het ’Loffens vaartje’ gegraven?
Hoe kwam Lea van Lea’s Neerhof in de Nete terecht?
Waarvoor diende het solferhuisje?
Dit, en nog veel meer kom je te weten van onze gids Luc De Groof, geboren Achterbossenaar, maar nu
woonachtig in Ezaart.
We vertrekken aan het Molenhuisje (parking ’t Getouw) om 14u stipt! De wandeling duurt tot 16u.
Kinderen (ook buggy’s) zijn ten zeerste welkom. Voorzie alvast goede wandelschoenen.

Kookles - vrijdag 22 februari - 19.30u
We hebben goed nieuws voor onze kookliefhebbers.
Op vrijdag 22 februari gaat onze volgende kookles door onder de leiding van Guy Caeyers.
Het voorgestelde menu bevat:
- toast champignon met Pas de Bleu
- erwtensoep met gerookte heilbot
- varkenshaasje met dragonsaus en een wortelgratin
- gepocheerde ananas met saffraansaus en vanille-ijs.
We starten om 19.30u in de keuken van de parochiezaal.
Een keukenschort en een aardappelmesje meebrengen is aan te raden.
Graag kennen we vooraf het aantal geïnteresseerden. Daarom is inschrijven noodzakelijk. Dit kan via je wijkmeester gebeuren of telefonisch bij Guy Vreys (014 31 17 06) en dit tot 17 februari.
Wat de onkosten betreft maken we op het einde van de kookles een afrekening op basis van de gebruikte ingrediënten.

Snoeiles - zondag 24 februari - 9.30u
We verzamelen om 9u30 aan de parochiezaal. Het is de bedoeling bomen met pitfruit en bessenstruiken te
leren snoeien. Indien iemand van de geïnteresseerden bomen heeft staan die hiervoor in aanmerking komen,
kan je dit eventueel melden aan Guy Vreys, tel. 014 31 17 06 .
Op basis van de voorgestelde plaatsen maken we zondag 24 februari bij de start een afspraak over het parcours dat we die voormiddag zullen volgen.
Rond 12u sluiten we af.
Iedereen is welkom.

Belangrijkste feiten van de afgelopen activiteiten...
Papierslag - zaterdag 8 december
Veel volk om te helpen, veel papier. Op tijd gedaan. Dank aan de vele helpers!

Kaartavond - vrijdag 14 december - 20 u
Voor de 2e kaartavond kwam 19 man opdagen. Voor het eerst sinds lang werd het spelletje "chinees poepen"
achterwege gelaten. Gevolg was dat de "professionele" kaartspelers geen last hadden van achtergrondlawaai"
waardoor de winsten op het einde van de avond aanzienlijk hoger lagen. Tussendoor werd de innerlijke mens
gevoed met koffiekoeken en pintjes. De geslaagde avond werd om twaalf uur afgesloten.

‘Fotozoektocht in ’t donker’ - 22 december
De 72 deelnemers konden onder de volle maan genieten van een prachtige wandeling in de mooie natuur die
Achterbos rijk is.
Het was koud maar dat hield hen niet tegen, eenmaal
aangekomen kon men genieten van een warme kom
soep. Bij een drankje werd er nog stevig nagepraat over
de foto’s.

Kerststal opendeurdagen - 25 én 26 december
Met velen waren we om de Kerststallen op te bouwen
op vrijdag 14 december. Plezant werken dus. Op één
voormiddag werden de beide stallen opgezet. Ook een
aantal Kerstbomen kregen een plaatsje. De fijne afwerking achteraf was voor de trekkers van de groep:
Nand Vreys en Jos Frangot.
Op 25 en 26 december was het dan ‘opendeurdag’ in

de kerk. Heel wat bezoekers kwamen langs en konden
zo genieten van deze ambachtelijke kunstwerkjes.
Voor vele jongeren was de tekst, geschreven door Frits
Geboers (dank hiervoor!), een stukje geschiedenis van
Achterbos en de KWB, die ze nog niet kenden.
Dank aan alle medewerkers, en zeker aan Nand en Jos!
Vermelden we nog dat de opbrengst van dit initiatief zal
besteed worden aan de verwarming van de kerk!

26-ste Verenigingenquiz - 29 december
26 ploegen schreven zich in voor de 26ste editie van onze jaarlijkse verenigingenquiz.
De Faap Fuupers Veteranen (foto) behaalden voor de tweede maal op rij
de eerste prijs, onder leiding van Geert Van Olmen.
De oud - scoutsleiding eindigde op de tweede plaats.
Het was een nek - aan - nek - race tussen Whisky in the Jar en onze eigenste KWB - ploeg. Zij deelden uiteindelijk de derde plaats.
De organisatie liep gesmeerd dankzij de hulp van vele bestuursleden en
partners. Dit schept natuurlijk moed om reeds te starten met de voorbereiding van de quiz van 2008.

De presentatie van de quiz was, zoals al vele jaren, in handen van Eric Jacobs.

Zoals je op nevenstaande foto kan merken zat de
parochiezaal weer lekker gezellig vol met de 26
ingeschreven ploegen.

Nogmaals hartelijk dank aan alle deelnemers en
helpers vanwege de KWB.
Jan en Jan

Achterbos, Cultureel Ambassadeur
Voor informatie, programma zie website: www.2008erbos.be

Data volgende activiteiten: noteer alvast in je agenda!!
Papierslag
kaartavond 3
KWB kaffee

zaterdag 8 maart 2008
vrijdag 21 maart 2008
vrijdag 18 april 2008

om 09.00 uur
om 20.00 uur
om 19.30 uur

Inschrijvingsstrook kookles 22 februari
Naam + voornaam

Telefoon

1.
2.
3.
4.
Vooraf inschrijven is verplicht en dient te gebeuren voor 17 februari bij Guy Vreys Zelm 61

Inschrijvingsstrook zangavond 25 januari 2008
Naam + voornaam

Telefoon

1.
2.
3.
4.
Vooraf inschrijven is wenselijk en dient te gebeuren voor 23 januari bij Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19,
Tel 014 31 70 05

