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Jongerenweekend 2008 in “Den Bosberg” 
 
Op vrijdagavond arriveerden we met een 10-tal gezinnen in het 
vakantiedomein “Den Bosberg” . Na het avondeten trotseerden 
onze kinderen de regen om op schattenjacht te gaan in het don-

kere bos waarbij ze een raadsel moesten 
oplossen. Als ze het raadsel juist hadden 
opgelost konden ze de schatkist met een 
toverspreuk openen. 
Rarara:  “Senne Verkoyen was jarig”. 
 
‘s Avonds was er nog een mini - zang-
avond / cantus georganiseerd voor de 
mama’s en papa’s.  
 

Na een korte nachtrust en een stevig ontbijt 
hebben we in de voormiddag enkele pleinspe-
len gedaan. In de namiddag reden we met de 

auto naar Zutendaal 
voor een blotevoeten-
wandeling”. 
 
Wat was dit een avon-
tuur! We moesten 
over stenen, zand en 
dennenappels en door 
water lopen (het waren nu 
meer beken). Maar het 
was heel leuk. 

 
‘s Avonds waren er Olympische 
binnenspelen waarbij de kinde-
ren en ouders enkele opdrach-
ten moesten vervullen.  
 
 
 
 
Zondagmorgen stond er een ochtendwandeling op het programma. 
 
Omdat de weergoden niet goed gemutst waren, en het volop regende, bleven we echter binnen en speelden we 
nog enkele spelletjes. Zo konden we het weekend op een leuke manier afsluiten.  
 
Je kan de prachtige foto’s terugvinden op onze website: http://www.kwbachterbos.be  
 
Tot volgend jaar! 
 
Guy Vanhoof  



Lidgeld: vernieuwing 2009 
KWB - Achterbos: een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen 
 

Uw bestuurslid is reeds langs geweest of zal één van de volgende weken nog langskomen voor de vernieu-
wing van het lidgeld. Het gemakkelijkste is dat je de bijdrage contant betaald aan je bestuurslid. 
Binnen enkele maanden krijg je dan je nieuwe lidkaart.  
De ledenbijdrage 2009 is hetzelfde gebleven als vorig jaar: 23 euro. 
Ken je mensen in je familie of je vriendenkring die eens graag kennismaken met KWB - Achterbos? 
Laat het ons weten: wij nemen dan contact op met hen. 
 

Breughelfeesten: 8 en 9 november 
 

Niet vergeten een lekker hapje te gaan eten deze dagen. 
De plaats van het gebeuren is natuurlijk onze parochiezaal. 
Op maandagavond is er ook nog een Jazz-avond met  “The Cotton City Jazzband” 
Meer info vinden jullie op de folder van het Breughelcomité die iedereen in zijn brievenbus krijgt. 
 

Oriëntatiewandeling: zaterdag 15 november (2008erbos) 
 

Nee, je moet geen echte kaartlezer zijn! Iedereen kan deelnemen! 
 
Ter vervanging van de dropping gaan we dit jaar eens iets an-
ders doen: in ons eigen dorp én in het kader van 2008erbos. 
Het wordt een combinatie van een avondwandeling en een 
dropping. 
De deelnemers kunnen kiezen tussen twee afstanden: een kor-
tere wandeling van 8 km en een langere wandeling van onge-
veer 15 km. 
Spelregels: bij de start krijgt men een kopie van een stafkaart 
met enkele gemarkeerde punten. Deze punten moet je zeker 
bereiken. De route van het ene punt naar het andere mag je 
volledig zelf bepalen. 
Na de wandeling krijgt elke deelnemer één (gratis) fritje met 
mayonaise, u aangeboden door KWB - Achterbos. Je kan na-
dien nog gezellig iets drinken in de parochiezaal. 
 
Inschrijven en starten kan tussen 19u en 20u in de parochie-
zaal van Achterbos. 
De deelnameprijs is 1 euro voor KWB – leden en 3 euro voor 
niet - KWB - leden. 
Zeker niet vergeten: fluo - vestje en pillamp! 
 
Meer info: Guido Frederickx 0473 77 16 13 

 

2008erbos: zondag 16 november - namiddagconcert  
 

Kinderen van Achterbos spelen muziek in samenwerking met de muziekschool. De start wordt gegeven om 
15u in de parochiezaal van Achterbos. De kinderen van Achterbos die een instrument spelen zullen een optre-
den geven  van 30 min.! Daarna is er nog een optreden van de jeugdharmonie van Achterbos. 
 

Iederéén is welkom! Inkom GRATIS. 
 

Kaartavond: vrijdag 21 november 
 

De vorige kaartavond was er één met véél plezier en amusement en met meer dan 40 deelnemers. 
Dus zeker voor herhaling vatbaar. 
 

Er is keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten of kingen. Zelfs Chinese spellekes zijn in 
trek tegenwoordig. De start wordt gegeven om 20u, boven in de parochiezaal. Einde voorzien om 24u. 
Deelnameprijs: 4 euro KWB - leden / 6 euro niet - KWB - leden. Dranken en versnapering inbegrepen. 
 

Inschrijven: voor 19 november bij Wim Caeyers, Achterbos 315, tel: 014 31 61 83. Of via e-mail: 
wim_caeyers@yahoo.com of via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 



Papierslag: zaterdag 29 november 
 

Op zaterdag 29 november komen we je oud papier nog eens ophalen. 
Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom vlug even helpen aan het gidsenlokaal. 
Iedere helper is verzekerd én wordt getrakteerd op een 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. 
 
De start wordt gegeven om 9 uur. 
Tot dan! 
 

Kookavond: vrijdag 5 december 
 

Onze kok, Guy Caeyers, gaat proberen om ons klaar te stomen tegen de feestdagen. Deze avond staat in het 
teken van hapjes. We gaan enkele koude en warme hapjes serveren met tussendoor een soepje. 
Als afsluiter kan een nagerechtje er nog wel bij. 
 

Graag kennen we vooraf het aantal geïnteresseerden. 
De start wordt gegeven om 19u30 in de keuken van de parochiezaal. 
Een keukenshort en een aardappelmesje meebrengen is aan te raden. 
 
Inschrijven is noodzakelijk. 
Dat kan je doen via bijgevoegde inschrijvingsstrook, of via een bestuurslid, of telefonisch bij Guy Vreys, 
(014 31 17 06) en dit tot 30 november. 
Onkosten: we maken op het einde van de kookles een afrekening op basis van de gebruikte ingrediënten. 
 

Fotozoektocht in ’t donker: vrijdag 19 december 
(2008erbos) 
 

Begin van de kerstvakantie, alle kinderen zijn weer blij. Sommigen gaan op reis, anderen blijven gezellig 
thuis. De stress van de toetsen kan plaats maken voor ontspanning. Daar proberen wij als KWB aan mee te 
helpen. Ouders, kinderen, jong en oud: iedereen is welkom op onze tweede ‘fotozoektocht in ’t donker’.  
Je kan vertrekken tussen 18u en 19u aan de parochiezaal voor een wandeling van 3,5 km tot 4 km. 
Tijdens de wandeling is het de bedoeling dat je probeert enkele foto’s te zoeken. Dus zeker 
niet vergeten: pillampen en fluo-vestje! 
Na de wandeling kan je nog iets drinken in de parochiezaal aan zéér democratische prijzen. 
Wij zorgen nog voor een klein hapje. 
 
Dit alles voor zéér weinig geld: 1 euro voor de leden, 3 euro voor de niet leden. 
In de prijs is het hapje inbegrepen! 
Inschrijven kan je doen bij Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19, 2400 Mol. 
Tel: 0473 77 16 13 of via e-mail: guido.frederickx@skynet.be 
Tot dan! 

Samenaankoop stookolie via ACV 
 

De samenaankoop stookolie van ACV voorstellen moeten we zeker niet meer doen. Meer en meer mensen 
zijn echt overtuigd van de besparing die ze hiermee kunnen doen.  
De afsluitdatum voor Achterbos is zaterdag 22 november 2008. 
 

Indien u geen briefje ontving, en je wil toch deelnemen aan deze samenaankoop, dan kan je een briefje afha-
len op het ACV Dienstencentrum te Mol ( J. Smitslaan 67 ) tijdens de openingsuren. 
 

Contactpersoon: Jef Drooghmans, Akkerstraat 28, Mol - Achterbos. 

27
e
 Verenigingenquiz: zaterdag 27 december - 20u 

 
Noteer alvast deze datum in je agenda, meer info volgt op onze volgende folder. 



KWB - Goed doel 2008: Ziekenzorg Achterbos 
 

Vier keer per jaar haalt KWB - Achterbos oud papier 
op. Hiervoor krijgen wij als KWB subsidies van de 
gemeente waarmee wij onze jaarlijkse werking kun-
nen financieren. Een deel van die opbrengst wordt 

geschonken aan een goed doel. Dit jaar is Zieken-
zorg - Achterbos voorgesteld.  
Arno Smulders, voorzitter van Ziekenzorg, is eens 
komen uitleggen wie en wat Ziekenzorg - Achterbos 
is. Daarna is er beslist om voor afgelopen werkjaar 
onze plaatselijke afdeling te steunen. Zij hebben op 
zaterdag 25 oktober, tijdens hun jaarlijkse nationale 
ziekendag, een cheque van 300 euro mogen ontvan-
gen van KWB - Achterbos. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het goed zal gebruikt worden. 
 

Activiteiten in aantocht 
 

27 december 2008 om 20 uur: KWB kwis parochiezaal Achterbos 
30 januari 2009 om 20 uur: zangavond / cantus parochiezaal Achterbos 
 

Inschrijvingsstrookjes:  
 

Kaartavond vrijdag 21 november 

Inschrijven: voor 19 november bij Wim Caeyers, Achterbos 315, tel: 014 31 61 83. Of via e-mail: 
wim_caeyers@yahoo.com . 
 

 
 

Kookavond vrijdag 5 december 

Inschrijven: voor 30 november bij Guy Vreys, of via een bestuurslid. 
Telefonisch bij Guy Vreys: 014 31 17 06 

Naam + voornaam Lid: € 4/p Niet lid: € 6/p  

1.    

2.    

  3.  

Totaal:   

Naam + voornaam Tel 

1.   

2.  

Afrekening de avond zelf ter plaatse!  


