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Kookavond: vrijdag 5 december 2008
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 19.30 uur in de keuken van de parochiezaal.
Een keukenshort en een aardappelmesje meebrengen is aan te raden.
Inschrijven is te laat, dat kon maar tot 30 november.
Wij wensen onze kookploeg veel plezier.

Fotozoektocht in ’t donker: vrijdag 19 december 2008
Ouders, kinderen, jong, oud: iedereen is welkom! Tijdens de
wandeling is het de bedoeling dat je probeert enkele foto’s te
zoeken. Na de wandeling is er de mogelijkheid om gezellig iets
te drinken.
Verse warme soep met brood is in de prijs inbegrepen.
Zeker niet vergeten: pillamp / fluovest / balpen.
Waar:
Start:
Afstand:
Prijs:

Parochiezaal Achterbos
tussen 18u en 19u30
3,5 km
€ 1 KWB - leden / € 3 niet - KWB - leden

Fotozoektocht in ‘t donker

Kinderen gratis toegang.
Inschrijvingen: Guido Frederickx
H. Consciencestraat 19, Mol. Tel: 0473 77 16 13

27e Verenigingenquiz: zaterdag 27 december 2008 - 20u
Naar jaarlijkse gewoonte gaat onze quiz door in de parochiezaal. De eerste vraag wordt gesteld om acht uur.
Wil je zelf een ploeg samenstellen van minimum vijf en maximum zes personen? Schrijf dan in bij
Theo Drooghmans, Achterbos 115.
Ben jij kandidaat voor de KWB - ploeg? Contacteer dan Guy Vreys. Tel: 014 31 17 06
Leden die tijdens deze avond een handje willen toesteken zijn steeds welkom en verwittigen Jan
Puls. Tel 014 31 28 84
Alvast bedankt! Er is gratis drank voor de helpers.

Kerststal plaatsen
Op vrijdag 12 december, om 9u, wordt de kerststal geplaatst in de kerk van Achterbos.
De mensen die willen helpen kunnen contact opnemen met Nand Vreys, Peperstraat 55.
Tel: 014 31 87 66

Trappistenavond: zaterdag 24 januari 2009
“in het spoor van de Trappisten”
Wat mag je verwachten van deze avond?
“In het spoor van de Trappisten” is een combinatie van een ouderwetse vertelavond over de
orde van Benedictus én het degusteren van 6 heerlijke trappistenbieren. Je kan oordelen over
kleur, geur, smaak en nasmaak en een favoriete keuze aanduiden. Tussendoor worden er
bovendien nog diverse blokjes Trappistenkaas opgediend.
Kom mee genieten van deze unieke avond.
Kostprijs: € 6 voor leden, €9 voor niet - leden.
Inschrijven (verplicht!) moet gebeuren voor 17 januari, bij:
•
één van de bestuursleden of
•
bij onze secretaris: Luc Sannen, Sint Appolonialaan 106. Tel
014) 31 60 06 of luc.sannen@scarlet.be of
•
Jef Vanhoof, Puttestraat 17. Tel 0479 27 57 02 of jef_vanhoof@hotmail.com
Zeker een aanrader ! Noteer nu alvast de datum op je kalender.
Meer informatie volgende maand.

Zangavond / Cantus: vrijdag 30 januari 2009
Na het grote succes van vorig jaar willen we deze activiteit zeker opnieuw organiseren.
Er werd door mensen van 17 tot 77 jaar meegezongen van 20u tot een stuk in de nacht.
Studentenliederen, Nederlandstalige liederen, Duits, Frans, alles komt aan bod.
En belangrijk: iedereen kan meedoen! Als je maar tegen lachen en plezier kunt.
Onze twee ‘seniors’, Geert van Olmen en Luc Geuens zullen ons weer begeleiden.
Dranken kosten slechts één euro.
Voor een gratis boterham tussendoor zorgt KWB Achterbos.

Inschrijven bij Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19. Tel 014 31 70 05
Kostprijs: gratis voor KWB - leden, één euro voor niet - KWB - leden.

2008erbos
Om 18u:

Misviering in de kerk

2008erbos By Night

Vanaf 19u: Drank- en eettentjes
Muziek – animatie
Sfeervolle omgeving
Om 24u:

Slaapwel aan iedereen

Waar?

Speelplaats Vbs Achterbos – Lagere school
(J. Calasanzstraat) tegenover de kerk.

Zaterdag 13 december 2008
Speelplaats Vbs Achterbos

Breughelpan met saté’s – Pannenkoeken – Spek met brood – Soep met brood
Glühwein – Warme chocomelk – Koffie – Kriek - Bier – Cola – Limonade – Jenever

Samenaankoop dakisolatie
KWB legt je in de watten. Iedereen spreekt tegenwoordig over zonne-energie, zonnepanelen en zonnecollectoren. Maar wat ben je er echt mee als je energie verliest door een slecht geïsoleerd dak?
Daarom biedt KWB Achterbos, samen met de andere KWB - afdelingen in Mol, u de kans om samen voordeliger dakisolatie aan te kopen.
Hoe verloopt de samenaankoop dakisolatie?
Isolatie is voor de meeste mensen een investering voor het leven. Een weloverwogen beslissing die slechts
genomen wordt na objectieve informatie. Daarom werken we in vier stappen:
1. “Bewonersavond”: alle bewoners worden uitgenodigd (ook niet-leden) voor een informatieavond.
Deze zal doorgaan in Achterbos ergens begin februari 2009. Exacte datum volgt nog.
2. De bewoners krijgen dan 2 à 3 weken de tijd om na te denken over het project, alles op te meten
en meer informatie op te vragen indien zij dit wensen.
3. “Terugkomavond”: in deze avond zal de firma toelichtingen geven over het plaatsen van het
materiaal, de levering, enzoverder. Vragen kunnen nog gesteld worden indien nodig. Leden van de
KWB kunnen hun bestelling plaatsen.
Deze avond zal doorgaan begin maart 2009.
4. Levering gebeurt gratis aan huis door de firma.
Meer info:

- Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, Tel 014 32 08 03, na 18u. E-mail: dirkmannaerts@gmail.com
- Jef Vanhoof, Puttestraat 17, Tel 0479 27 57 02. E-mail: jef_vanhoof@hotmail.com

Theater ivm sociale zekerheid: donderdag 12 maart
Sociale zekerheid lijkt je een ver-van-mijn-bed-show?
Een ingewikkeld, saai en moeilijk te begrijpen systeem?
Misschien.
Maar wat zouden we zonder zijn?
Speciaal voor deze campagne maakte het figurentheater Vlinders & Co een theaterstuk met figuren, film en
live muziek.
In Mol kan je dit theaterstuk gaan zien en horen op donderdag 12 maart 2009 in CC 't Getouw.
Toegangsprijs: 3 euro.
Bestellen van toegangskaarten, speciaal en exclusief voor KWB leden, kan vanaf 5 januari 2009.
Meer hierover in het ledenblad van januari. U hoort nog van ons!

Oriëntatiewandeling zaterdag 15 november
Veel volk op onze eerste oriëntatiewandeling: 100 inschrijvingen. Tussen de meer ervaren stappers is zelfs
jeugdig talent opgemerkt. De frietjes waren welkom na zo een tocht.
Deze soort van wandeling is misschien wel voor herhaling vatbaar.
Enkele jeugdige leden hebben mee geholpen om de tap te verzorgen en de zaal op te ruimen.
Bedankt allemaal: voor het deelnemen en de helpende hand!

Wandelweekends 2009
Via een aparte folder kom je te weten waar onze volgende weekends in het najaar 2009 zullen doorgaan.
We gaan opnieuw op weekend met de jongere gezinnen en hun kinderen.
Maar ook de ‘minder - jongeren’ kunnen, zonder kinderen, gaan wandelen met KWB - Achterbos.

Inschrijvingsstrookjes:
1.

Fotozoektocht in het donker - vrijdag 19 december 2008

Naam + voornaam

Lid: € 1/p

Niet lid: € 3/p

1.
2.
3.
4.
5.
Totaal
Inschrijven voor 15 december bij Guido Frederickx, H Consciensestraat 19

2.

Trappistenavond - zaterdag 24 januari 2009

Naam + voornaam

Lid: € 6/p

Niet lid: € 9/p

1.
2.
3.
Totaal:
Inschrijven voor 17 januari bij: Luc Sannen, St Appolonialaan 106 of
Jef Vanhoof, Puttestraat 17

3.

Zangavond / cantus - vrijdag 30 januari 2009

Naam + voornaam

Lid: € 0/p

1.
2.
3.
4.
5.
Totaal:
Inschrijven voor 25 januari 2009 bij Guido Frederickx, H. Consciensestraat 19

KWB ACHTERBOS
wenst
iedereen
veilige, prettige en gezellige
eindejaarsfeesten !

Niet lid: € 1/p

