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Voorbije activiteiten…
KWB - kaffee - vrijdag 18 april 2008
‘t is weer voorbij, niet die mooie zomer, maar wel ons jaarlijks KWB-Kaffee.
En het was weer eens goed.
Een receptie, het cultureel gedeelte met de
lentecampagne van Wereldsolidariteit
‘Meer vrouwen, goedgevormd. Wereldwijd’.
De opbrengst van de verkoop van exotische kruiden ten voordele van Wereldsolidariteit bedroeg trouwens € 85, bedankt
hiervoor!
Daarna waren er nog de lekkere spaghetti,
klaargemaakt door KWB zelf, onze jaarlijkse
moppentapper Wim, de groep “Trio Con
Brio”, en als afsluiter nog wat gezellig bijpraten bij een goed pintje.
Je kan hierbij alvast wat sfeerfoto’s bekijken, de rest van de foto’s kan je bezien op
onze website.
Ik wil als voorzitter alvast de hele ploeg bedanken voor de goede organisatie.
Guido

Stadsbezoek Hasselt en … Parijs - Roubaix
Zondag 13 april ging KWB Achterbos op bezoek in Hasselt. Met 13 vertrokken we ’s morgens in het station
van Mol met de trein naar Hasselt. Na ongeveer 3 kwartier reizen waren we ter bestemming. Onder begeleiding van Mevr Schreurs (inderdaad: familie van…) maakten we een prettige wandeling door een rustig centrum van Hasselt. Met verrassende gebouwen, interessante
weetjes over de geschiedenis en leuke hoekjes die we konden
ontdekken. Zo konden we de prachtige gevel van de oudste apotheek in België bewonderen (foto links).
Ook kwamen we te weten dat Hasselaren die teveel jenever stookten en
inspectie kregen, het teveel aan jenever in de drinkbakken van oa de varkens lieten lopen. Waarschijnlijk komt
daarvan de uitdrukking: “zo zat als
een varken” (foto rechts).
’s Middags sloten nog 2 extra deelneemsters aan, zodat we met 15 het
lekkere middagmaal konden gebruiken in restaurant CENTURY.
In de namiddag bezochten we het museum van het Heilig Paterke en uiteraard
werd de dag afgesloten in het jenevermuseum.
In dit laatste museum was gedacht aan een drankgelegenheid mét TV, zodat we
daar de laatste 20 km van Parijs – Roubaix konden volgen en Tom Boonen het
zegegebaar zagen maken.
Bij het proeven van enkele jeneverkes was het een sfeervol einde van onze gezellige uitstap.

[Ied’r 1!] - 12uur van de solidariteit donderdag 1 mei
Op het moment dat u dit leest is 1 mei al gepasseerd. Een verslag zal je
wel gezien hebben op onze regionale zender RTV en in de kranten. Ook
op de website www.12uurvandesolidariteit.be kan je foto’s van de verschillende Trefpunten en activiteiten bekijken.

Etentje helpers papierslagen 2007
Sinds een aantal jaar heeft KWB de gewoonte om de trouwe helpers aan de papierslagen te trakteren voor
hun inzet. Op zaterdag 12 april zijn we met zijn allen gaan eten om op die manier dank te zeggen voor de inspanningen geleverd tijdens de papierslagen van 2007. De spaghettidag van de Scouts/gidsen van Achterbos
was deze keer de bestemming. Hiermee vingen we 2 vliegen in één klap: onze helpers danken en één van de
jeugdbewegingen uit Achterbos steunen.
Ook via deze weg willen we onze helpers nogmaals dank zeggen.
We hopen de volgende papierslagen terug beroep op jullie te kunnen doen.
Het bestuur

Bestuursuitstap - maandag 12 mei
Naar jaarlijks gewoonte organiseren we dit ook jaar een bestuursuitstap om de goede samenwerking van ons
KWB - bestuur te beklinken. We blijven in Mol! We vertrekken met de fiets in Achterbos en brengen een geleid
cultureel bezoek aan het Torenmuseum. Daarna gaan we onze honger stillen en dorst lessen in het restaurant
“Fusion Wok” .
Leden die interesse hebben om de stap te zetten naar het bestuur, kunnen gerust eens vrijblijvend komen
kijken naar een vergadering. Je kan ook eens proberen om samen met iemand van het bestuur een activiteit te
organiseren. Heb je interesse? Neem contact op met Guido Frederickx.

Papierslag zaterdag 7 juni 2008
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:
dirkmannaerts@skynet.be
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis, daar streven we naar.
Zoals u elders in dit blaadje kan lezen worden de mensen die minstens twee maal per jaar komen helpen, nog
eens extra verwend met een etentje.
Tot dan!

Ideeën voor nieuwe activiteiten?
Beste leden,
Elk jaar proberen wij om een gevarieerd jaarprogramma op te stellen zodat ieder lid wel eens naar een activiteit kan komen. De laatste jaren blijkt dat sommige activiteiten niet meer aanslaan. Het is dan aan het bestuur
om iets anders te proberen. Afgelopen jaar is er zo de zangavond-cantus en de fotozoektocht in ’t donker
bijgekomen, en met succes.
Natuurlijk is onze trukkendoos nog niet leeg, maar wij willen graag onze leden betrekken bij het opstellen van
ons nieuw jaarprogramma. Daarom zou ik jullie het volgende willen vragen:

1. Hebben jullie een voorstel voor een bepaalde activiteit: laat het ons weten.
2. Organiseer je graag of help je graag mee aan een activiteit: laat het ons weten.
3. Kom je graag eens kijken naar een bestuursvergadering: laat het ons weten.
Neem contact op met Guido Frederickx, 0473 77 16 13 of via e-mail: guido.frederickx@skynet.be

Zomerfeesten - zaterdag 21 juni
Op zaterdag 21 juni zal Achterbos feesten! Aan de parochiezaal zal er die dag beweging zijn! Kinderplein en
springkastelen vanaf 13.30u; kunst– en multiculturele markt van 14.00u tot 18.00u; terrassen, eet– en drinkstanden vanaf 13.30u! Optredens kunnen natuurlijk ook niet ontbreken!
13.30u: Feestelijke opening met Harmonie van Achterbos
15.00u: Afrikaanse muziek
16.30u: De Molse Guitaarschool olv Alain Verset (zanger van Coco Spirit)
19.00u: M*A*S*H
21.30u: Nuts (covergroep - vroegere ‘Tush’)
Van 14u tot 18u kan je ook een tentoonstelling over Achterbos bezoeken in de parochiezaal!

Meer info: www.2008erbos.be
Noteer het alvast in je agenda!

Bloedinzameling Rode Kruis
Het Rode Kruis doet een extra oproep voor bloedinzamelingen. In het verleden gebeurde de bloedinzameling
oa in Mol Donk. In de toekomst zal dit doorgaan in de parochiezaal van Achterbos.
Bent u gezond en wilt u iets moois weggeven? Ga bloed geven, het kost u niets en het Rode Kruis beloont u
met een hapje en een drankje!
Het Rode Kruis is eveneens dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, afkomstig uit Achterbos, om mee
te helpen met de organisatie van deze dagen.
Voor meer informatie zie website: http://rodekruismol.org/web/Bloed+geven.
De data voor 2008: maandag 26 mei, maandag 25 augustus, maandag 24 november. Telkens van 17u30 tot
20u30.
Contactpersoon Rode Kruis: Alain Scheurman, 0497 546864

Belastingbrieven zijn weer in de bus gevallen
De gekende bruine omslagen liggen weer bij iedereen in of op de kast. Te wachten op de cijfers die moeten
ingevuld worden.
De dienstverlening van ACW Mol zal ook dit jaar ter beschikking staan om te helpen bij het invullen indien
nodig, maar zeker ook bij het berekenen van het bedrag dat je zal moeten bijbetalen of zal terugtrekken.
De data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

KWB Mol - Centrum organiseert badmintontornooi
Tornooi voor recreatieve ploegen op zondag 25 mei 2008 in Sporthal “Den Uyt”, Rodekruislaan in Mol.
Deelnameprijs: € 5 per ploeg
Categorieën: mannendubbel, vrouwendubbel, gemengd dubbel en kinderen
Inschrijven voor 10 mei bij:
Joery Vermeer
Rozenberg 79
2400 Mol
Of via: inschrijvingen@kwbmolcentrum.be
Betaling via overschrijving op het rekeningnummer 787-5503648-25 met vermelding van de ploegnaam en
categorie. De inschrijving is pas geldig na betaling.

Belangrijke data
Papierslag
Zomerfeesten
Avondwandeling
Fotozoektocht in ’t donker
Quiz
Zangavond - cantus

Zaterdag 7 juni 2008
Zaterdag 21 juni 2008
zaterdag 15 november 2008
vrijdag 19 december 2008
zaterdag 27 december 2008
vrijdag 30 januari 2009

