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Kidsactiviteit – DOM – Clown Charel – woe 15 april – 14u-15u30 
 

Onze laatste kinderactiviteit van dit werkjaar is een echte aanrader. De gloednieuwe show van ‘De Charel’ be-
looft een prachtige afsluiter te worden van de kinderactiviteiten. Place to be: Parochiezaal Achterbos. 
 

In 'DOM' maak je kennis met 'De' Charel; bijzondere artiest die zichzelf en alles daaromheen best geweldig vind. 
Een podiumbeest in hart en zelfs nieren. Dat het vorige keer misging zit hem dwars en daarover komt hij nu ver-
tellen en vertonen. Daarover heeft hij geschreven, gerijmd, geknutseld en gedacht. De Charel neemt op bijzon-
dere wijze het publiek mee in zijn denk- en leefwereld waarin banaliteiten argument worden en ook omgekeerd. 
'Dom' is eigenzinnig interactief clownesk vertel- en circustheater met rolbanen, blaaspijpen ,een haai en ook 
walvis maar bovenal één boodschap: 'De Charel is niet dom, dat is hij nie; de Charel is genie!'  
 

De show is geschikt voor kinderen van 4-12 jaar. Voor (klein)kinderen van Kwb-leden bedraagt de deelname-
prijs 6 euro, voor kinderen van niet-leden 8 euro als je voor 14 april 2015 inschrijft. 
 

Zonder inschrijving kan je de dag zelf ook nog gerust afkomen, maar dan kost de voorstelling 7 euro voor (klein)
kinderen van leden en 9 euro voor niet-leden. Uiteraard mogen de volwassenen ook de voorstelling bijwonen, 
voor hen is dit gratis. 
In de inschrijvingsprijs is na de voorstelling een drankje en een chips voor de kinderen inbegrepen. 
 

Inschrijven bij Wim Caeyers, wim_caeyers@yahoo.com of 0473/86 21 43, betaling kan ter plaatse. 

 
 

Kwb Daguitstap Sint-Truiden – za 18 april 2015 
 

Op zaterdag 18 april organiseren we een daguitstap naar Sint-Truiden.  
 

8u45: verzamelen aan de parochiezaal voor vertrek om 9u met de bus. 
 

Voormiddag : bezoek aan een fruitbedrijf met een gids.  
 

‘s Middags : lekkere maaltijd (kipfilet met fruit en frietjes & dame blanche) gevolgd door een verkenning 
van het centrum van Sint-Truiden.  
 

Namiddag : rondleiding in brouwerij Wilderen:  de nieuwe alco-
holstokerij (Wild Weasel Whisky, Double You Gin, Wilderen 
Graanjenever en Eau-de-Bière),  de nieuwe brouwerij (Wilderen 
Goud, Tripel Kanunnik, Cuvée Clarisse & Wilderen Kriek) en de 
immense en perfect bewaarde alcoholstokerij uit eind 1800 
staan dan op het programma. 
 
Achteraf kunnen we  genieten van huisbier en een lekkere toma-

tengroentesoep met brood in het sfeervol brouwerijcafé dat is on-
dergebracht in een oude gerestaureerde vakwerkhoeve. 
 
We verwachten terug in Mol te arriveren rond 18u30. 
 
Kostprijs : 30 euro per persoon (bus & maaltijd middag inbegre-
pen) voor leden. 36 euro voor niet-leden.  

 
Inschrijven voor 11 april via mail op info@kwbachterbos.be of telefonisch bij Herman Vreys (0473/ 
98 49 45) én het storten van de inschrijvingsprijs op de rekening van KWB Achterbos.  
 

Minimum 30 deelnemers zijn nodig om de activiteit te kunnen laten doorgaan.  
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Tijd voor vrije tijd - Socio-culturele verenigingen -  
Weekend 17-18-19 april  
 

In 2013 werd ‘Vrouw in ’t Getouw’ georganiseerd, een weekend gevuld met diverse activiteiten geor-
ganiseerd door de vrouwenverenigingen in samenwerking met het cultuurcentrum. In 2014 was het 
de beurt aan de amateurkunstenverenigingen die samen met de Academie voor Muziek en Woord 
een projectweek rond ‘Den Grooten Oorlog’ in elkaar staken. 
 

In 2015 is het opnieuw de beurt aan de socio-culturele verenigingen. Dit keer werd gedacht om (na 
de vrouwenverenigingen) de verenigingen samen te brengen waarvan de werking zich met een di-
vers aanbod richt op gezinnen/families in de heel ruime betekenis. De bedoeling is samen een activi-
teitenweekend te organiseren, om zo via de verschillende activiteiten aan Mol te laten zien waar de 
verenigingen mee bezig zijn. 
Een overzicht van de geplande activiteiten: 
- vrijdag 17 april: hypnose in zaal ’t Getouw om 20u15 
- zaterdag 18 april:  
  * Repair Café met Weggeefwinkel en Spelclub Molopoly in ’t Getouw (14-17u) 
  * wandeling Spijkers met koppen (start om 19u en om 20u30) 
- zondag 19 april: 
  *dierenmarkt Rondplein van 10u tot 12u (beslaan van een paard, op een pony zitten, rodeostier, 
activiteiten voor groot en klein) 
  * familienamiddag van 14u tot 17u in ’t Getouw. 
 

Voor meer praktische informatie kan je bijgevoegde folder raadplegen.  
 

Ook Kwb Mol - Achterbos zit mee in de organisatie van deze activiteit. Probeer dus zeker aan een 
van de aangeboden activiteiten deel te nemen. 
Let op: voor deelname aan sommige activiteiten is een inschrijving vooraf noodzakelijk.  
 

Iedereen is welkom 

 

Viering 200 jaar 15 kapellekens - 26 april  
 

Vanuit de parochiezaal van Achterbos ver-
trekt men om 14u, met de harmonie op kop, 
in stoet naar de 15 kapellekens. De deelne-
mers zijn zo mogelijk gekleed in oude kleder-
dracht. Onderweg wordt een drietal keer halt 
gehouden voor een sketch of een korte 
plechtigheid. Aan de 15 kapellekens wordt 
een kort officieel en een even kort godsdien-
stig gedeelte ingelast. De harmonie sluit de 
viering muzikaal af. 

Bezoek tussen 10 en 18 uur zeker ook de 
openluchtexpo aan de 15 kapellekens 
(Processieweg-Mastenstraat) met oude fo-
to’s, krantenartikels, enzomeer ... 

AFM toont vanaf 13.30 tot 17 uur in parochiezaal Ten Aerenkorf (Achterbos 76) aan de hand van 
beeldmateriaal van vroeger en nu het verhaal van de 15 kapellekens. 

Er zal ook een fotozoektocht worden georganiseerd waarin je ook heel wat te weten komt over het 
verleden van Achterbos. Aan de zoektocht is een wedstrijd verbonden.  
 
Waar is de zoektocht te verkrijgen?  
o Op 26 april van 10 tot 17.30 uur aan de infostand aan de 15 kapellekens.  
o Na 26 april op de Dienst toerisme, Markt 1a  
o Binnenkort op www.erfgoedcelkerf.be gratis te downloaden. 

Kwb zal 4 tot 5 personen leveren om aan de 15 kapellekens het horeca-gebeuren te organiseren na-
dat de officiële viering afgelopen is. 

 



Verslag voorbije activiteiten: 
 

Papierslag - 21 maart  
 

19 Leden zijn opgedaagd om te helpen bij deze papierslag. Om 9u was iedereen bezig en de laatste 
aanhangwagens en tractoren zijn om 12u30 gelost. 
We willen iedereen hartelijk danken voor zijn vrijwillige inzet en onbaatzuchtige opoffering van zijn vrije 
zaterdagvoormiddag. 
 

Dank zij deze inzet van velen kunnen we het ledenfeest en alle andere activiteiten aan erg democrati-
sche prijzen blijven aanbieden. 

 

Kwb Kaffee - Vrijdag 27 maart 
 

Het was weer een geslaagde editie: met 66 deel-
nemers, lekkere mosselen en een heuse compe-
titie onderling om de oude volksspelen om ter 
best te spelen. Aan de foto’s kan je merken dat 
iedereen zich amuseerde.  

 

En ja, op het einde was er een winnaar en een 
podium: 

1. Stephan Sannen 

2. Fons Hooyberghs 

3. Frederik Vaes  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


