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Samenaankoop dakisolatie - donderdag 5 februari - 20u
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 nietleden) voor een informatieavond. Deze zal doorgaan in de parochiezaal van Achterbos op donderdag 5 februari om 20u.
2. De bewoners krijgen dan 4 weken de tijd om na te denken over
het project, alles op te meten en /of misschien ondervinden zij enkele praktische problemen waardoor ze meer informatie wensen.
3. “Investeringsavond": tijdens deze avond zal de firma waarmee
we samenwerken toelichtingen geven over het plaatsen van het materiaal en de levering. Er is mogelijkheid om nog bijkomende vragen
te stellen * en de leden van KWB kunnen een bestelling plaatsen.
Deze avond zal doorgaan in het jeugdhuis, Rivierstraat te Mol op woensdag 4 maart om 20u.
(In de buurt van de sporthal)
4. Levering gebeurt gratis aan huis door de firma.
Meer info kan je verkrijgen bij :
• 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, na 18u. e-mail: jef_vanhoof@hotmail.com

Samenaankoop luiers en verzorgingsproducten
KWB - nationaal heeft een samenaankoop van luiers, pampers en verzorgingsproducten uitgewerkt.
Kortingen tot 30% van de winkelprijs voor volgende kwaliteitsproducten:
•
wegwerpluiers van Huggies,
•
herbruikbare luiers van Kiddy Bips en
•
verzorgingsproducten van Galenco.
Door mee te doen aan deze samenaankoop kan je voor één kind tot 100 euro per jaar besparen op
de luiers indien je deze producten nu ook al gebruikt.
Samenaankoop praktisch:
1.
Indien je geen folder kreeg van je bestuurslid: download de folder van onze website!
2.
Maak je keuze uit het ruime aanbod in deze folder.
3.
Geef je bestelling voor 3 maart 2009 door aan Jef Vanhoof, Puttestraat 17, e-mail:
jef_vanhoof@hotmail.com
4.
Op zaterdag 28 maart worden alle producten geleverd. Betaling bij levering!
Alle bestellers worden tijdig geïnformeerd over plaats en tijdstip van levering!

Kaartavond - vrijdag 27 februari - 20u
De kaartavonden zijn weer in. Het zijn gezellige avonden voor weinig geld.
Daarom blijft dat ook steeds terug komen.
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.
Inkom: KWB - leden: € 4
Niet - leden: € 6
Dranken en versnapering inbegrepen.
Inschrijven: voor 23 februari bij Wim Caeyers, Achterbos 315,
tel: 014 31 61 83. Of via e-mail: wim_caeyers@yahoo.com of
via bijgevoegde inschrijvingsstrook.

Infoavond ivm vaccins - 11 maart - 20u - Ecocentrum
KWB Achterbos werkt mee aan deze avond. Meer info vind u in de foldertjes in bijlage.

Sociale zekerheid - donderdag 12 maart - 20u - CC ‘t Getouw
Vroeger organiseerden de KWB - afdelingen samen een film, nu is er theater!
De KWB afdelingen van Mol - Balen - Dessel
nodigen u uit voor een avondje figurentheater "Koning Edilbert, de Laatste".
Kaarten afhalen via de cultuurbalie van 't Getouw
dinsdag tot en met vrijdag van 9-12u en 13.30-16u
donderdag van 17-19u en zaterdag van 10 tem 12u
of je kan telefonisch bestellen op het nummer: 014 33 08 88 (zie uren hierboven)
of je bestelling doormailen via cultuurbalie@gemeentemol.be en daarna je kaarten afhalen.
Prijs : € 3, te betalen bij het afhalen van de kaarten aan de balie
Tot 31 januari konden enkel KWB - leden kaarten reserveren.
Vanaf 2 februari 2009 wordt deze voorstelling opengesteld voor het grote publiek.
Heb je nog geen kaarten en wens je erbij te zijn, haal je kaarten dan zo snel mogelijk, want er zijn
maar 350 plaatsen.
Meer info: De Wit Stefaan, tel 014 31 97 17 – sdwit@sckcen.be of
http://www.vlinders.be/nl/koning_edilbert_de_laatste_kroniek_van_een_eeuwig_leven.html

KWB Kaffee - vrijdag 27 maart - 19u30
Joost Van Hyfte was één van de smaakmakers van de laatste Comedy Casino Cup. Op vrijdag 27
maart komt hij ons live entertainen tijdens het KWB Kaffee. Ons klassiek, maar degelijk, programma:
•
onthaal met aperitief
•
Versterking interne mens (iets om duimen en vingers van af te likken dit jaar!)
•
Optreden Joost Van Hyfte
•
Tussendoor wordt nog even de aandacht toegespitst op Wereldsolidariteit: 20 vrijwilligers gingen in november 2008 op ervaringsreis naar de Dominicaanse Republiek. Zij hadden er vele
contacten met partnerorganisaties in het kader van de actie ’Waardig Werk’
•
Op het einde van de avond is er nog ruimschoots tijd om één en ander bij te praten bij een
goede pint.
Wanneer: vrijdag 27 maart, 19u30
Inschrijven vόόr maandag 23 maart bij Jef Vanhoof of Toon De Ceuster
Volgende maand is er een inschrijvingsformulier op onze folder voorzien!

Voorbije activiteiten...
Afscheid Louis Hooyberghs
Zoals u wel weet, heeft Louis enkele maanden geleden al aangekondigd dat hij op zijn 70-ste zou stoppen als bestuurslid bij KWB.
Wij begrijpen zijn vertrek volkomen, gezien zijn leeftijd en de jarenlange inzet als bestuurslid, maar toch zullen we niet vlug wennen
om de komende maanden één van onze actiefste leden te moeten
missen.
Louis is 40 jaar actief KWB - lid geweest. Hij is jarenlang secretaris
geweest, hij was de man van de dropping, van het wandelweekend, hij is 27 jaar jury - lid geweest van onze jaarlijkse quiz, hij was
er bij de opbouw en afbraak van de kerststal. Maar ook bij de papierslagen, de joggings van KWB, als helper van vele activiteiten.
We kennen Louis vooral als een fijne en integere mens met het
hart op de juiste plaats.
Louis, bedankt voor je jarenlange inzet.

Trappistenavond - zaterdag 24 januari
58 deelnemers mochten we verwelkomen op onze Trappistenavond. In volle griepperiode, met overvolle ziekenhuizen, konden
we vaststellen dat slechts één
persoon die ingeschreven was
niet kon komen omwille van
ziekte. Hieruit blijkt dus duidelijk dat in de filosofie van ‘een
gezonde geest in een gezond
lichaam’ ook plaats is voor een

lekkere Trappist.
Niet alleen de mannen, maar ook de aanwezige vrouwen
lieten het zich smaken.
John Verbraeken was onze animator van dienst die avond.
Hij vertelde ons op een boeiende manier, ondersteund door
een mooie powerpoint, de geschiedenis van de Benedictijner
- orde, hun filosofie ‘produceren om te leven en niet om zoveel mogelijk geld te verdienen’, dat de
verantwoordelijke brouwer van de Trappisten van Westmalle 4 dagen in de week naar Nederland
moet gaan om de Nederlanders een betere Trappist te leren brouwen, maar dat ondertussen de
Nederlandse Trappistenabdij al wel de grootste verkopers zijn van alle Trappistenkloosters. Met drie
Trappisten in Vlaanderen en drie Trappisten in Wallonië is dit één van de weinige evenwichten die
we in België bereikt hebben na al die jaren.
En als ze thuis nog eens opmerken dat je teveel Trappist drinkt, kan je altijd nog zeggen dat je ‘een
goed werk in binnen– of buitenland wil steunen’, want met de opbrengst van hun Trappistenbier
doen de paters in alle stilte aan ‘goede werken’.

KWB - Goed doel 2008/2009: De Gagel
Vier keer per jaar zamelt KWB - Achterbos oud papier in. Hiervoor krijgen wij als KWB subsidies
van de gemeente waarmee wij onze jaarlijkse werking kunnen financieren. Een deel van die opbrengst wordt geschonken aan een goed doel. Het werkjaar 2008/2009 is De Gagel aan de beurt.

De Gagel is een natuur- en milieuvereniging voor de regio Mol/
Balen opgericht in 1984. Jan Hooyberghs sr, is de geestelijke
vader van het Feynends Heike, in de Zelm. Op ’t Feynends Heike
duiken de laatste jaren massaal een bramensoort op en zelfs pitrussen. Sinds 1988 wordt er door een handvol Gagelaars geplagd,
gezaagd, gemaaid en pijpenstrootje uitgestoken.
Om de problemen te verzachten heeft De Gagel een samenwerking met de VZW Kemp op touw gezet door Kempense
heideschapen te laten grazen.
Om dit project te ondersteunen, heeft KWB Achterbos een cheque ter waarde van 300 euro geschonken. Wij zijn ervan overtuigd dat het goed zal gebruikt worden.
Meer info over de Gagel: http://www.bloggen.be/degagel/

Zangavond / Cantus - vrijdag 30 januari
Bedankt Geert, Luc, Melanie en Daan voor de prachtige begeleiding van deze avond!
Het was weer goed, iedereen zong van de eerste tot de laatste minuut uit volle borst mee. Zij die
zich niet aan de afspraken hielden (plaspauze) werden door de Cantors
op het matje geroepen en kregen een gepaste sanctie, die dan ook met plezier werd uitgevoerd.
Den Bob kan erover meepraten. Alle deelnemers en helpers bedankt.
Als het van ons afhangt zal er volgend jaar zeker opnieuw een zangavond doorgaan.
Hierbij enkele sfeerbeelden. Meer foto’s: zie onze website.

Data om niet te vergeten:
21 mei 2009; Dag van de KWB in Antwerpen
Meer info: www.socialezekerheid.net en op onze folder van Maart.

Inschrijvingsstrookje:
Kaartavond - vrijdag 27 februari - 20u
Naam + voornaam

Lid: € 4/p

Niet lid: € 6/p

1.
2.
3.
Totaal:

Inschrijven: voor 23 februari bij Wim Caeyers, Achterbos 315, tel: 014 31 61 83. Of via e-mail:
wim_caeyers@yahoo.com

