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KWB - Achterbos wenst alle leden en hun gezin
een prachtige en zonnige vakantie toe.
Snoeiles: zaterdag 12 juli om 9.30u
KWB organiseert een snoeiles op zaterdag 12 juli om 9.30u.
We verzamelen om 9.30u aan de parochiezaal. Het is de bedoeling om eens een zomersnoei te
doen. 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 bij de start een afspraak over het parcours dat we
die voormiddag zullen volgen. Rond 12u sluiten we af.
Iedereen is welkom.

Papierslag: 6 september 2008
Zet vlug al je papier buiten, wij komen het halen vanaf 9u!
Heb je wat tijd, kom vlug even helpen aan het gidsenlokaal.
Iedere helper wordt verzekerd en getrakteerd op een pintje, frisdrank of 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: dirkmannaerts@skynet.be
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis, daar streven we naar.
Tot dan!

Nieuw jaarprogramma
In de folder van september zullen we ons nieuw jaarprogramma presenteren.
We zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen bij een activiteit.
Je mag contact opnemen met Guido Frederickx, 0473 771613.
of via e-mail: Guido.frederickx@skynet.be

Achterbos, Cultureel Ambassadeur van Mol in 2008
2008erbos verwelkomt de zomer
Op zaterdag 21 juni 2008 vond in Mol - Achterbos de eerste editie van de Zomerfeesten plaats.
Deze feesten vormden het hoogtepunt van het cultureel ambassadeurschap van Achterbos.

Het officiële startschot van de Zomerfeesten werd gegeven door de Harmonie van Achterbos. Daarna amuseerden jong en oud zich in het verkeersvrije centrum.
ZONOVERGOTEN TERRASSEN
Voor de Zomerfeesten werd het centrum van Achterbos ingedeeld in verschillende zones.
Zo was er de podiumzone met optredens van een Afrikaanse groep van de vereniging Zaba Kina, de
Molse Gitaarschool onder leiding van Alain Verset (Coco Spirit), M*A*S*H en Nuts (coverband).
De nodige terrassen, drank- en eetstanden zorgden ervoor dat niemand honger of dorst hoefde te
lijden.
Tijdens de optredens was er kinderanimatie voorzien in de kinderzone. De kinderen konden zich laten grimeren, spelletjes spelen of op springkastelen springen. Voor de grotere kinderen was er een
gocartzone voorzien met gocarts en een reeks gekke fietsen.
Aan de Zomerfeesten werd trouwens nog een tekenwedstrijd gekoppeld voor kinderen tot 12 jaar. Zij
mochten een tekening maken over de zomervakantie.
PROGRAMMA VOOR JONG EN OUD
Terwijl het publiek uit de bol ging tijdens de optredens, bezochten vele geïnteresseerden de tentoonstelling over Achterbos. Hier kon je oud fotomateriaal over ons gehucht bekijken en was er zelfs een
filmvertoning over de viering van 100 jaar Achterbos.
De laatste zone tenslotte, was de marktzone. Hier konden de bezoekers kunstenaars live aan het
werk zien en meer informatie verkrijgen over de aanwezige multiculturele verenigingen. Soms werd
er zelfs mee gedanst op de aanstekelijke tonen van de djembé’s.

OOK KWB WAS ER
Ook KWB - Achterbos was er.
Enkele leden hadden een mooie
stand in elkaar geknutseld.
Men kon een gokje wagen door
het aantal knikkers te raden die in
een pot zaten.
Verder iets ludiek: men moest proberen al fietsend een ring aan een
stok te krijgen. Een snoepje voor
de kleintjes, een citroenjenever voor de groteren was de beloning.
Bij het gokken: het juiste aantal, 229, werd het
best benaderd door onze pastoor, Frans van
Deursen (231).
Frans heeft ondertussen zijn prijs, een pracht
van een fruitkorf, reeds ontvangen.
Nogmaals proficiat.
Uiteindelijk was het onze bedoeling de mensen
te laten ervaren dat het plezant is om bij de
KWB van Achterbos te zijn.
Dat is ons goed gelukt.

De volgende activiteiten in kader van het ambassadeurschap zijn:
Zaterdag 5 en zondag 6 juli
Het klootschieten op zaterdag 5 juli tussen 17u en 21u en op zondag 6 juli tussen 14u en 18u.
Zaterdagavond is er een bosbal vanaf 21u.
Dit alles gaat door aan de 15 kapellekens.
Donderdag 10 juli
Op donderdag 10 juli is er ‘2008erbos Juke boxt’.
Er is dan een optreden van het Gompels Genot.
Plaats: de parochiezaal van Achterbos, start om 20u.

Voor informatie programma zie website: www.2008erbos.be
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