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Nieuwe activiteiten… 
 

Week van de vrijwilliger van 1 tot 9 maart  
 

De week van 1 tot 9 maart 2008 vieren we “de week van de vrijwilliger”. Het ideale moment om al 
onze vrijwilligers eens te bedanken voor al het werk dat ze verrichten. KWB wordt gedragen en 
gemaakt door onze vrijwilligers, dat is de grote sterkte van onze vereniging. Ik hoop dat we in de 
toekomst zo verder kunnen werken! En alvast bedankt voor alles wat jullie doen voor KWB. 
 

De voorzitter. 
 

Nieuwe logo’s voor KWB en diensten! 
 

KWB nationaal heeft al zijn logo’s aangepast. Vandaar dat ook de kop van ons blaadje er enigszins 
anders uitziet. 
 

Papierslag 8 maart 2008 
 

Nu zaterdag eh!!! Zet vlug al je papier buiten, wij komen het halen. 
Heb je wat tijd, 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: dirkmannaerts@skynet.be 
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis, daar streven we naar. 
 

Tot dan! 
 

Kaartavond 3 - vrijdag 21 maart 2008 
 

Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen, …. 
Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten. Je moet ze zelf wel meebrengen! 
Start: 20u, boven in de parochiezaal (ingang via ’t Kafeeke). 
Einde: 24u 
 

Deelnameprijs: 3 euro leden / 4 euro niet leden. 
Drank en versnapering inbegrepen. 
Inschrijven: vóór 19 maart bij Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28 
Of via e-mail: dirkmannaerts@skynet.be 
Of via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 
 

Filmreportage inleefreis jongerenkoor Valle de la Pascua - 
vrijdag 21 maart 2008 
 

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 Pas-
cua, geeft les in de hoofdstad Caracas en sinds enkele jaren geleden kan hij zeer fier zijn op het gro-



te 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 was. Iedereen heeft op deze korte zo-
mertijd enorm veel levenservaring opgedaan. Daarom zouden wij, de vrienden van Valle de la Pas-
cua, jullie de kans willen geven om naar de filmvoorstelling van deze inleefreis te komen kijken. 
Deze zal doorgaan op vrijdag 21 maart in de parochiezaal van Achterbos. Begin van de film is voor-
zien rond 20.00u. Inkom is gratis, drank is voorzien. 
 

Wat?    Filmvoorstelling inleefreis jongerenkoor van Valle de la Pascua 
Waar?    Parochiezaal Achterbos 
Wanneer?    Vrijdag 21 maart 2008, 20.00u 
Organisatie?   Vrienden van Valle de la Pascua 
 
Contact: Dries Bertels 0494/84.90.11 vrienden_van_valledelapascua@hotmail.com 
 

Stadsbezoek “Hasselt” zondag 13 april 2008 

     
 

 Hasselt: meest vriendelijke stad voor het verenigingsleven! 
 

 Programma: 
  

 Vertrek: ( met de trein dus) station Mol 9:13 u   Hasselt  9:50 u 
 Prijs weekendbiljet:  € 7 
 10 u tot 12 u:  begeleide stadswandeling 
 12 u tot 14 u:  vrije middagpauze 
 14 u tot 16 u:  bezoek aan Valentinus en jenevermuseum 
 16 u tot 18 u:  vrij verblijf en aangenaam bezoek aan typische Hasseltse staminees. 
 Terugreis: ofwel: Hasselt, 18:10 - Mol, 18.47 ofwel:  Hasselt, 20:10 - Mol, 20.47 
 

KWB betaalt de toegangsprijs van het museum en de gids. 
 

Inschrijvingen vóór 28 maart:  Jef Vanhoof (014)31 10 45  Jef_Vanhoof@hotmail.com 
           Luc Sannen  (014)31 60 06  luc.sannen@scarlet.com 
Of met bijgevoegd inschrijvingsstrookje. 
 

Help! We verzuipen in de premies……. 
 

Je hebt het vast gemerkt, de Raak van februari zat in een ander jasje. Op de cover stond een uitleg 
over de geplande acties van KWB rond de premies voor je woning. Er zat ook een enquête bij. 
Mogen we je vragen die enquête zoveel mogelijk in te vullen en binnen te brengen bij Dirk 
Mannaerts, Akkerstraat 28, voor 25 maart! 
Je kan deze enquête ook digitaal invullen via de nationale website van de kwb: www.kwb.be 
Meer info over de premies kan je ook vinden op volgende website: http://www.eandis.be 
 
 
 



KWB - kaffee - vrijdag 18 april 2008 
 

Op vrijdag 18 april organiseren we naar jaarlijkse gewoonte het ‘KWB - Kaffee’. 
Na het klassieke aperitiefje bij het binnenkomen hebben we ook dit jaar een gevuld en boeiend pro-
gramma. Een programma dat trouwens onze 60 vrouwelijke leden zeker moet aanspreken! 
 

We verwelkomen twee vrouwen uit de Dominicaanse Republiek. Zij werken voor partnerorganisaties 
van Wereldsolidariteit. Maria Altagracia Ureña, lid van het vrouwendepartement van Mosctha(*) en 
Rafaela Figuereo Vargas, o.m. algemeen secretaris van de “verpleegstersbond”, verbonden aan de 
CASC (**). Beiden zijn op bezoek in België in het kader van de lentecampagne van Wereld-
solidariteit: ‘Vrouwen goedgevormd Wereldwijd’. Aangezien beiden Spaans spreken wordt vertaling 
voorzien! 
(*) MOSCTHA – Movimiento Sociocultural Para los Trabajadores Haitianos (° 1985) 

(**) CASC – Confederación Autónoma Sindical Classista (°1962) 

Trio con Brio, een echt Kempense groep, gegroeid uit 
de KWB van Meerhout, zal de vrolijke noot brengen 
met leuke liederen vol humor.  
 
Voor de hongerige en dorstige mens is er ondertussen 
voorzien in spijs en drank. Na de voorstelling is er nog 
ruimschoots tijd voorzien om bij te praten bij een goeie 
pint.  
 
De hoofdschotel zal op smaak gebracht zijn met de 
kruiden die Wereldsolidariteit in het kader van de lente-
campagne te koop aanbiedt aan alle leden. 
 
 
 

Iedereen is van harte welkom. 
In het bijzonder de nieuwe vrouwelijke leden willen we verwelkomen! 

 

Aperitief om 19.30.u. 
Dit alles voor een prijsje van slechts 10 euro per persoon. 
 

Inschrijven vóór maandag 14 april, via bijgevoegde inschrijvingsstrook,  bij: 
Toon de Ceuster, Achterbos 190, tel (014)32 16 47  
Jef Vanhoof, Puttestraat 17, tel (014)31 10 45  
 

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

 

Een vraag vanwege de gidsen… 
Het nieuwe lokaal is zo goed als af. In de zomer is het volgeboekt voor kampen. Wat ontbreekt is 
een omheining aan de kant van de Zelm. Dit is noodzakelijk voor de veiligheid van de kinderen. 

De mensen van het bouwcomité hebben al zoveel gedaan en daarom zoeken de Gidsenleidsters  
(jong-)gepensioneerden die een beetje handig zijn om deze omheining te helpen plaatsen. 

KWB-ers die bereidt zijn om dat voor de Gidsen te doen: neem contact op met Saar Gous-
seau (saargousseau@hotmail.com) voor concrete afspraken. 



 

Inschrijvingsformulier kaartavond - vrijdag 21 maart 

Inschrijvingsformulier KWB Kaffee - vrijdag 18 april   

Naam: Adres 

1.  

2.  

3.  

Bedrag 

€ 10 

€ 10 

€ 10 

[Ied’r 1!] - 12uur van de solidariteit - donderdag 1 mei 
 
Eens om de zovele jaren vallen het feest van de arbeid, 1 mei, en Rerum Novarum, het feest van de 
Kristelijke Arbeidersbeweging, samen. In 2008 is dit het geval. 
Aanleiding voor KAV, KWB, ACV, CM, OKRA, ACW, Wereldsolidariteit, Ziekenzorg, ... om dit extra 
in de verf te zetten. Graag willen we dit doen door de mensen op een gezonde manier in beweging 
te krijgen via wandelen, fietsen, skeeleren, Nordic Walking, … . 
 

In 10 Trefpunten, allemaal gelegen langs de kanalen in onze provincie, zijn er activiteiten van ‘s mor-
gens 7u tot ‘s avonds 19u. Aan alle activiteiten kan worden deelgenomen voor de luttele prijs van 
€ 2 voor een volwassene, € 1 voor een –12-jarige. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. 
 

In Mol zal dit Trefpunt georganiseerd worden aan de brug in Mol Gompel. Als goede doel is er geko-
zen voor de Nica-jongeren die de opbrengst gaan gebruiken om de volgende ervaringsreis naar 
Nicaragua te sponsoren. 
 

Activiteiten waaraan je kan deelnemen: 
Wandelingen (diverse afstanden), natuurwandeling met Natuurpunt (laarzen noodzakelijk), fietstocht 
van 38 km via Meerhout en Balen. 
 

Animatie in het Trefpunt: 
Fietsen op rollen, springkasteel, kindergrime en Volksspelen, Jos Ouderits (accordion), Feedback 
(covergroep), Anopheles (covergroep), Djembé groep, Bluf (covergroep). 
 
Meer info: www.12uurvandesolidariteit.be 

Naam en adres Telefoon 

1.  

2.  

Inschrijvingsstrook stadsbezoek Hasselt - zondag 13 april 

3.  

Naam: Adres 

1.  

2.  

3.  

KWB - lid 

€ 3 

€ 3 

€ 3 

Niet lid 

€ 4 

€ 4 

€ 4 


