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Kookles - vrijdag 22 februari - 19u30 
 
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 19u30 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 - 9u30 
 

De KWB organiseert een snoeiles op zondag 24 februari. 
We verzamelen om 9u30 aan de parochiezaal. Het is de bedoeling bomen met pitfruit en bessenstrui-
ken te leren snoeien. Indien iemand van de geïnteresseerden bomen heeft staan die hiervoor in aan-
merking 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. 
 
 

Papierslag - zaterdag 8 maart - 9u 
 
Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom vlug even helpen aan het gidsen lokaal. 
Iedereen is verzekerd en wordt getrakteerd op een pintje, frisdrank, koffie en 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! 
 
 Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 



Kaartavond 3 - vrijdag 21 maart 2008 - 20u 
 
Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen, …. 
Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je ze zelf meebrengt. 
Start: 20u, boven in de parochiezaal (ingang via ’t Kafeeke). 
Einde: 24u 
 
Opgelet voor de rokers! 
Er mag niet meer gerookt worden in de zaal. 
De rokers mogen wel buiten in de inkomhal een sigaretje gaan roken . 
 
Deelnameprijs: 3 euro leden / 5 euro niet leden. 
Drank en versnapering inbegrepen. 
 
Inschrijven: vóór 19 maart bij Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28 
Of via e-mail: info@kwbachterbos.be 
Of via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 
 
 

Filmvoorstelling inleefreis jongerenzangkoor - Peter Gijs 
 
Peter Gijs, afkomstig uit Mol – Achterbos, vertrok in 1983 als priester richting Venezuela. Na eerst 
13 jaar gewerkt te hebben in Chaguaramas (Venezuela), is hij nu al 14 jaren priester in Valle de la 
Pascua, geeft les in de hoofdstad Caracas en sinds enkele jaren geleden kan hij zeer fier zijn op het 
grote parochiecentrum dat hij heeft neergezet in het centrum van de stad Valle de la Pascua. 
 
Toen Peter in augustus 2006 in Mol van zijn jaarlijkse vakantie aan het genieten was, vertelde hij 
voor de eerste keer welke plannen hij had naar komende zomer toe. En het bleek geen al te klein 
plan te zijn want …. Hij wilde zijn jongerenkoor van de parochie België laten zien.  
Door hulp van familie en vrienden werd er gevarieerd programma opgesteld waar amusement, cul-
tuur, geloof en ontspanning aan bod kwamen.  
 
Deze reis was onvergetelijk voor iedereen die erbij betrokken is geweest. Iedereen heeft op deze 
korte zomertijd enorm veel levenservaring opgedaan. Daarom zouden wij, de vrienden van Valle de 
la Pascua, jullie de kans willen geven om naar de filmvoorstelling van deze inleefreis te komen kij-
ken. 
Deze zal doorgaan op vrijdag 21 maart in de parochiezaal van Achterbos. Begin van de film is voor-
zien rond 20u. Inkom is gratis, drank is voorzien. 
 
Wat?   Filmvoorstelling inleefreis jongerenkoor van Valle de la Pascua 
Waar?   Parochiezaal Achterbos 
Wanneer?   Vrijdag 21 maart 2008, 20u 
Organisatie?  Vrienden van Valle de la Pascua 
 
Contactpersoon:  Dries Bertels 
   0494/84.90.11 
   vrienden_van_valledelapascua@hotmail.com 
  

 
KWB - Kaffee - vrijdag 18 april 2008 
 
Houd alvast deze datum vrij, programma volgt volgende maand. 
Optreden van: “Trio Con Brio” . 
Alle leden welkom. 
 
 



Voorbije activiteiten 
 

Bowling - zaterdag 12 januari 
 
16 KWB - ers begaven zich naar bowlingclub ‘Eden’ 
om zich op drie banen uit te leven in deze moderne 
vorm van de kegelsport. Sommigen gooiden de bal 
zonder het gebruikelijke aanloopje. Dit vergt namelijk 
een beetje teveel fysieke inspanning. 
Eén enkele bal werd (per ongeluk) achteruit geke-
geld, tot consternatie van de spelers en de uitbater. 
Tijdens het tweede spel werd de bowling omgeto-
verd tot een heuse discotheek met veel paarse licht-
jes en muziekclipjes. Dit bracht wel verstrooiing, 
maar sommigen dusdanig uit hun lood, dat de winnaar van het eerste spel totaal afging tijdens de twee-
de ronde. Bij het derde spel overwonnen sommigen hun faalangst en scoorden de ene spare en strike 
na de andere. Een enkeling juichte telkens de bal niet in de goot belandde. Om 22u was het spelletje 
echter voorbij. Het vochtverlies werd dan ook ruimschoots goedgemaakt door enkele schuimende 
pintjes.  Meer foto’s op onze website! 
Weerom een leuke KWB - avond! 
 
Luc Sannen 
 

Zangavond – cantus - vrijdag 25 januari 
 
Wauw, dat is plezant geweest! Zeker nog eens doen! Geweldig! Héél goed! 
Dat zijn enkele reacties die ik heb gekregen de dag nadien. 

Het wás ook goed! 
Meer dan 80 mensen zongen van de eerste tot de laatste minuut uit 
volle borst mee. Zij die zich niet aan de afspraken hielden (plaspauze) 
werden door de Cantors op het matje geroepen en kregen een gepaste 
sanctie, die dan ook met plezier werd uitgevoerd. 
 
Alle deelnemers én helpers bedankt voor de deelname. 
Vooral een extra bedankje voor onze Cantors Geert van Olmen en Luc 
Geuens en onze technicus aan de muziek, Daan van Olmen. 
 
Zeker voor herhaling vatbaar. Tot volgend jaar op 30/01/2009! 
Meer foto’s op onze website! 
  
Guido Frederickx 
 



Natuurwandeling langs Molse Nete - zondag 3 februari - 14u 
 
Maar liefst 29 KWB - ers, waaronder 8 kinderen, profiteerden van deze schitterende, zonnige zondag-
namiddag om onder deskundige begeleiding van Luc de Groof de Netes te verkennen.  
Wist je dat: 

- het solferhuisje diende om de wol wit te wassen? 
- de eerste watermolen gebouwd werd in 774? 
- de huidige molen dateert van 1758? 
- Achterbos de eerste windmolen had van Mol (Wie weet nog waar hij stond?) 
- Mol in totaal maar liefst 7 windmolens telde? 
- Het Loffens vaartje (achter ’t Getouw) gegraven werd tussen de Molse Nete en de Oude Nete om 

Mol te vrijwaren van overstromingen? 
- De Nete langs Lea’s Neerhof kunstmatig is aangelegd om de watermolen te voorzien van voldoen-

de water (slechts 1 u per dag kon er gemalen worden)? 
- De Molse Nete meer dan 10 vissoorten telt? 
- Een meander een rivierkronkel is? 
- Luc de Groof een geweldige vertolker is van “professor Babbelfijn”? 

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

 
Data volgende activiteiten: noteer alvast in je agenda!! 
 
Papierslag  zaterdag 8 maart 2008 om 9u 
Kaartavond  vrijdag 21 maart 2008 om 20u 
Stadsbezoek zondag 13 april 2008 
KWB kaffee vrijdag 18 april 2008 om 19u30 
 
 
 
Inschrijvingsstrook kookles - 22 februari 
 
Ik, ……………………………………………………………….. 
 
wens deel te nemen aan de kookles op 22 februari. 
 
Vooraf inschrijven is verplicht en dient te gebeuren voor 17 februari bij Guy Vreys Zelm 61. 
 
 
Handtekening: ………………………………... 
 
 
 
 

Inschrijvingsstrook kaartavond 3 -  21 maart 
 

Inschrijven: vóór 19 maart bij Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, dirkmannaerts@skynet.be 

Naam + voornaam Lid: € 3/p Niet lid: € 5  

1.    

2.    

  3.  

Totaal:   


