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Enkel voor kwb-leden van Achterbos! 

Vrij 6 dec -  20u - PZ 

Bierdegustatie “Nieuw leven in de brouwerij”. 

Helaas kan je niet meer inschrijven voor deze degustatie. 

Deze degustatie wordt in goede banen geleidt door Paul Hen-

dig, gediplomeerd bierkenner en lesgever avondschool aan 

het Sint-Lutgardis Instituut. 

We proeven een hoppig lager, een fruit lambiek, een zoet-

zuur Vlaams bruin, een fruitig saison, een pale-ale en nog 

een grote klepper als afsluiter. 

Drie van deze bieren zullen nooit meer verschijnen of gebrou-
wen worden. 

Je bent welkom vrijdag 6/12 vanaf 19u40. Contante betaling op de avond zelf: € 10  
Bij annulatie: verwittig  luc.sannen@scarlet.be , Sint-Apollonialaan 106 Mol of telefonisch: 014 / 
31 60 06 .  
 
Na de voorstelling kan je nog even nablijven om te genieten van je favoriete biertje of van een extraatje.  
 

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. 
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 echter een 
sterke daling van het aangeboden papier en karton.  
Bovendien besliste het Mols gemeentebestuur, als laatste in de 
Kempen, om de ophaling 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 ver-
enigingen kunnen doen in ruil voor een financiële ondersteu-
ning 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 de-
cember doen met een brunch in ’t Kafeeke, na onze laatste papierslag. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een geslaagde, informa-
tieve avond die we afslo-
ten in ’t Kafeeke om nog 
wat na te praten. 

 
 
Maandelijkse wandeling 20 nov - 19u 
 

Met een 12-tal wandelaars trokken we richting station. Via het Charel Coolspad wandelden we naar 
de Nete om een pauze te nemen in ‘Onder den Toren’. Nadien terug naar Achterbos om nog eventjes 
na te genieten in ’t Kafeeke. Wij hopen dat jullie er volgende keer ook weer bij zijn. 
 
Tot in december. 
 

Kookavond ‘Vlaamse klassiekers’ - vrij 29 nov.  
 

Deze avond is reeds doorgegaan maar verslag krijg je volgende maand! 

 

Uitstap naar Pairi Daiza - za 25 april 2020 

Kwb plant een uitstap naar 

Pairi Daiza. Noteer alvast 

deze datum in je agenda. 

Op dit moment zijn de prij-

zen voor 2020 nog niet ge-

kend.  

Begin 2020 zullen alle de-

tails van deze uitstap be-

kend gemaakt worden.  
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Voorbije activiteiten: 

Kaarten op vrijdagavond 15 nov. 

Zestien leden namen deel aan deze activiteit.  
Twee tafels om te wiezen, een derde tafel speelde kaartspelletjes. 
Met een hapje en een drankje was de avond snel voorbij. 

 
Voorstelling B17 en bevrijding van Mol - di 19 nov 
 

Op dinsdagavond 19 november hiel-
den we een voorstelling over de 
crash van de B17 bommenwerper 
‘Our-Baybee’ en de bevrijding van 
Mol en Geel.  

Een 35-tal aanwezigen kwamen hiernaar luisteren. De gastsprekers van de avond waren Wim Govers 
en Gil Geerings. 
Het eerste deel van de avond, gebracht door Wim, stond in het teken van de bommenwerper, na de 
pauze was Gil aan het woord over de bevrijding. 
 
Er was zelfs iemand aanwezig die de crash gezien had. 
Hierdoor zullen Wim en Gil weer aan nieuwe getuigenissen kunnen komen om te gebruiken in volgen-
de lezingen. 

Tijdens de pauze hadden zij ook nog foto’s en materialen bij van tijdens WOII. 
 

Maandelijkse wandeling 18 dec. - PZ - 19u 
 

Stilaan is het een traditie aan het worden, op 3de woensdag van de maand wandelen we een 10-km. 
Na het succes van vorige maand, 12 personen, hopen we natuurlijk deze maand op hetzelfde aantal. 
Denk aan een fluo-hesje en een lichtje! 

 

37e Verenigingenkwis - za 28 dec - PZ Achterbos 

We zetten de traditie verder: tussen Kerst en Nieuwjaar kunnen ploegen met 

een band met Achterbos zich meten tijdens onze jaarlijkse kwis. 

De ploegen die in het verleden hebben deelgenomen zullen een directe uitnodi-

ging krijgen. 

Heb je nog nooit deelgenomen maar wil je in 2019 van de partij zijn: laat het we-

ten aan één van onze bestuursleden. 

Dat de beste moge winnen! 

 

De Kerststal van Achterbos 

Niemand weet hoe oud hij eigenlijk is. Hij stond al opgesteld in de oude kerk van Achterbos, die links 

van de pastorij stond, en die in 1939 is afgebroken. 

In 1990 was de Kerststal in verval geraakt en door o.a. toen-

malig kwb-bestuurlid Nand Vreys gerestaureerd. We kunnen 

stellen dat de Kerststal 2 Wereldoorlogen en 2 kerken heeft 

overleefd. 

Wie hem wil gaan bezichtigen kan vanaf dinsdag 17 december 

in de parochiezaal terecht tijdens de normale openingsuren 

van ‘t Kafeeke vanaf 19u. Ook op zondag 22 en 29 december 

zal ‘t Kafeeke open zijn tot 18u. 

Bestelbon potgrond & gazonmeststof 2019 

Kwb Achterbos sluit, wegens algemene tevredenheid bij de bestellers vorige werkjaren, opnieuw aan 

bij de samenaankoop van kwb Hulsen. Knip de bestelbon uit om te bestellen! 

NAAM + ADRES: ……………………………………………………. 

Potgrond Florentus: Op basis van meststof Calcium en/of magnesium NPK 14-16-18. Bruikbaar voor 

alles.  Ik bestel ………. zakken aan 4,5 euro per zak van 50 liter. 

DCM organische Meststof Gazon Pur: een stofvrije organische bemesting zonder geurhinder - indi-

recte werking tegen mos - géén vlekken op tegels en kleren - met magnesium voor een diepgroen ga-

zon - hoog kaliumgehalte: verhoogt de weerstand van het gazon tegen droogte, vorst en betreding. Ik 

bestel ………. zakken aan 25 euro per zak van 25 Kg  

Totaal: Potgrond: ............ euro + Gazonmeststof: ............ euro = ............ euro 

Bestelbon binnenbrengen voor maandag 16 december 2019 bij: Herman Vreys,  Kruisberg 14. 

Bestellingen af te halen zaterdag 8 februari 2020, Peperstraat 57 2400 Mol tussen 9u30 en 11u. 

Betaling  enkel per overschrijving op rekening kwb BE38 9795 4059 7472 met vermelding naam en 
aantal zakken meststof en potgrond.   

Opm: Indien de bestelling niet kan  worden opgehaald op za 8 februari:  gelieve met Herman af te 
spreken i.v.m.  alternatief moment. 


