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Breughelfeesten  

Zoals steeds zal kwb met een aantal vrijwilligers bijdragen aan een goed verloop van de Breughelfees-

ten. De opbrengst ervan komt ten goede aan de parochiezaal waar praktisch al onze activiteiten door-

gaan.   

Kaarten doen we op vrijdagavond 15 nov: 20u - 24u! 

De avond gaat door in de oude" bibliotheek" van onze parochiezaal. Keuze tot het spelen van meerdere 
kaartspelen. Ook gezelschapsspelen kunnen gespeeld worden indien je ze zelf meebrengt . Er zijn geen 
kosten om deel te nemen en drank is aan democratische prijzen te verkrijgen . 
 

Inschrijven: Lisette Gastmans  lisettegastmans@telenet.be of telefonisch via 014 71 55 89.  

 
Voorstelling B17 en bevrijding van Mol - di 19 nov - 19u 

 

Op dinsdagavond 19 november om 19u 
komt Wim Govers van VVG-Mol een 
voordracht geven over de B17 ‘Our Bay-
bee’ bommenwerper.  
 
Deze stortte op 17 augustus 1943 neer 
aan Sas 6. 
 
 
Na een korte pauze wordt nog een 

woordje uitleg gegeven over de bevrijding van Mol tijdens de tweede wereldoorlog. 
 
Einde van deze voordracht wordt voorzien rond 21u30. 
 
 

Maandelijkse wandeling 20 nov - 19u 
 

Als de weergoden ons deze maand meezitten maken we op woensdag 
nog eens een wandeling van een 10-tal km.  
 
Iedereen welkom, denk wel aan een fluo-hesje en een zaklamp. 
We vertrekken zoals normaal, om 19u aan de parochiezaal. 
 
 
Tot woensdag! 

 

 

Kookavond ‘Vlaamse klassiekers’ - vrij 29 nov. - 19u 

Voorbije activiteiten: 

Wandeling 16 okt. 
 

Wegens het te slechte weer die avond hebben we de wandeling 
op het laatste moment niet meer laten doorgaan voor deze 
maand. Hopelijk in november beter wandelweer! 

 
 
 
 
 
 
 
Dropping 18 okt. 

 

Op vrijdag 18 oktober zijn we met 19 wandelaars vertrokken 
op dropping. In een afgeplakte bus werden we naar de 
plaats van bestemming gereden. Ergens in Meerhout wer-
den we in 3 groepen gedropt, klaar voor een tocht van on-
geveer 10 km. Sommige deelnemers herkenden de weg 
naar de visvijver waar enige tijd geleden de vissersprijs-
kamp had plaats gehad. 

De avond was perfect om te wandelen, geen druppel regen 
te bespeuren (in tegenstelling tot buienradar). Iedere groep 
vond wel een café op zijn terugweg. Na een lekkere trappist 
of warme choco vervolgde elke groep zijn eigen weg met als 
einddoel het Kafeeke van A’bos. 

Daar genoten we met zijn allen van ne goeie boterham met kaas, hesp of kip-kap en een goei pint en 
vele straffe verhalen. 

Tot volgende keer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De samenaankoop potgrond en gazonmest gaat ook dit jaar weer door. 
 

De prijzen en de kwaliteit zijn dezelfde als vorig jaar: 
Potgrond Florentus 50 liter 4,50 € voor de leden 
Gazonmeststof DCM Puur 25 kg 25,00 € voor de leden 
 

De levering zal in februari 2020 doorgaan. 
Een bestelformulier zal je terugvinden in onze ledenfolder van december! 
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traatje.  
Het aantal deelnemers voor deze degustatie is beperkt tot max. 40 personen en is daarom ex-
clusief en dus voorbehouden voor leden van kwb - Achterbos. Wees er dus vlug bij. 
 
Inschrijven is verplicht en kan uiterlijk tot maandag 01/12/’19. Hierna worden geen inschrijvingen 
meer aanvaard. 
De datum van inschrijving is bepalend voor je inschrijving. Gelieve alle namen duidelijk door te geven: 
per email bij luc.sannen@scarlet.be , Sint-Apollonialaan 106 Mol of telefonisch: 014 / 31 60 06  
 
We willen herinneren dat het lidmaatschap voor nieuwe leden het eerste jaar aan 50% slechts € 15 
bedraagt! 
 

Kwb lidmaatschap 2020 
 
Uw bestuurslid komt in de loop van november langs voor de contante inning van het lidgeld welk nog 
steeds € 30 bedraagt. 
 
Heb je frisse vernieuwende ideeën? Wij zoeken zeker nog leden die zich willen engageren om een 
activiteit te helpen organiseren of gewoon om een handje toe te steken. Spreek gerust iemand van het 
bestuur aan. 
 
Wij hopen u te verwelkomen op onze talrijke activiteiten. 
 

PAPIERSLAG : DE ALLERLAATSTE op za 14 dec 
 

Er komt stilaan een einde aan een jarenlange traditie. 
Zaterdag 14 december zal de allerlaatste papierslag 
van kwb Achterbos plaatsvinden. 
Het is vele jaren een gewoonte geweest dat onze ver-
eniging papier en karton ging ophalen in gans de paro-
chie. 
Vier maal per jaar werden er vrijwilligers opgetrommeld 
om een huis aan huis ophaling te doen. 
Sinds de komst van de gele papiercontainers is er ech-
ter een sterke daling van het aangeboden papier en 
karton.  

Bovendien besliste het Mols gemeentebe-
stuur, als laatste in de Kempen, om de op-
haling van oud papier door de verenigingen 
niet langer financieel te steunen. Er wordt in 
overleg met de verenigingen wel gezocht 
naar andere activiteiten die de verenigingen 
kunnen doen in ruil voor een financiële on-
dersteuning door de gemeente. 
 
 
Kwb Achterbos zet dan ook een punt 
achter de papierslagen. 

Wij danken de talloze Kwb-vrijwilligers die zich hiervoor ingezet hebben. Dit willen we op 14 
december doen na onze laatste ophaling met een brunch in ’t Kafeeke. Zij die ooit geholpen 
hebben moeten zich hier wel voor inschrijven bij Wim Hooyberghs 
(wim.hooyberghs80@gmail.com of 0495/99.78.12). Dit ten laatste op 8/12/19. 

Wij danken ook de inwoners van Achterbos voor hun jarenlange trouw.  

Bedankt iedereen!  

Na het succes van de vorige jaren wil kwb 
ook dit werkjaar kooklessen aanbieden. 
 
De eerste hiervan valt op 29 november. On-
ze koks zijn opnieuw Bram Hannes en zijn 
broer Koen. Zij zullen ons heerlijke gerechten 
leren maken. 
 
Het thema voor november is een Vlaamse 
klassieker “Met dat tikkeltje extra”. De top-
pers van de Vlaamse klassieke keuken met 
een twistje. Let op voor het begin uur: we 
starten de lessen reeds om 19u in de keuken 
van de parochiezaal. 
 
We raden aan een keukenschort en een 
mesje mee te brengen. 
 

Wie interesse heeft, schrijft best zo snel mogelijk in bij Bram Hannes 
(bram.hannes@telenet.be of 0474 / 99 94 96). Het inschrijven voor de eerste les moet gebeuren 
ten laatste op 25 november. Je kan dan eventueel ook al inschrijven voor de tweede les.  
 
Het maximale aantal deelnemers stellen we op 25 personen. Er wordt voorrang gegeven aan leden 
(en/of partner). Niet-leden kunnen inschrijven maar betalen een deelnameprijs van € 5 per les + onkos-
ten.  
 
Het te betalen bedrag van de onkosten van de gebruikte ingrediënten wordt per les berekend op basis 
van de gedane aankopen. Daarom wordt het bedrag van alle onkosten berekend tijdens de kookles en 
verdeeld over alle deelnemers. De betaling gebeurt dan op het einde van elke kookles. Smakelijk! 
 

Exclusief voor kwb-leden van Achterbos: 
Kwb - Bierproefavond - vrijdag 6 dec. - 20u 
 
Bieren van Brussel en omgeving  
Opnieuw brouwleven in Brabant 
 
De degustatie staat in het teken van minder beken-
de Belgische biertjes uit onze hoofdstad en uit Bra-
bant 
 
Zes erg verschillende bierparels worden u voorge-
steld. Een lambik, een licht en bitter, een donker, 
… maar allemaal van kleine brouwerijen. 
 
De avond zelf zal onder leiding staan van bier-
kenner Paul Hendig.  
Paul is afkomstig uit Californië en woont nu 19 jaar 
in België. Hij leerde zijn vrouw kennen in Jordanië en is eigenlijk master in de waterecologie. Hij geeft 
les in Herentals aan het Scheppers Instituut. Eerder was hij aan de slag bij Janssens Pharma in Beer-
se en bij studiebureau Aeolus. Hij ontdekte hier de rijke Belgische biercultuur in zijn vrije tijd en het 
werd een passie. Na lessen bierkenner gevolgd te hebben in Sint Lutgardis werd hij zelf lesgever.  
Zijn leuze is ‘Every bier has its moment!’ 
 
Er zullen tevens diverse hapjes aanwezig zijn zoals het hoort bij een goed glas bier. 
 
Je bent welkom vrijdag 6/12 vanaf 19u40. De degustatie start stipt om 20u. Einde omstreeks 
23u. 
Contante betaling op de avond zelf: € 10 voor deze bierdegustatie met aangepaste hapjes! 
Bij annulatie: verwittigen a.u.b. Zo hebben anderen ook nog een kans. 
Na de voorstelling kan je nog even nablijven om te genieten van je favoriete biertje of van een ex-
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