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Maandelijkse wandeling woe 19 febr. 2020 - 19u - PZ 
 

De kermis al uit de benen? We zullen het woensdag testen. Een tochtje van 10km met tussenstop. Ver-
trekken doen we om 19u aan de parochiezaal. Denk aan een fluovestje en zaklamp. 
 

Tot woensdag! 
 

Kookavond kwb: vrij 21 febr. - PZ - 19u 
 

De Noorse keuken komt deze avond aan bod.  
Daarbij denken we spontaan aan vis! 
 
Kom ontdekken wat Koen en Bram Hannes, onze begeleiders, voor 
ons in gedachten hebben. 
 
Inschrijven bij Bram Hannes, voor 17 febr. Via 
bram.hannes@pandora.be of telefonisch: 0474 99 94 96 

 

Kwb bowling - za 7 mrt - Zaal Eden - 20u  

Samen een leuke avond bowlen kan wanneer je voor donderdag 20 februari bent ingeschreven. 

Inschrijven doe je bij Ronny Van Decraen, tel 0494 89 72 93, mail: ronnyvandecraen@outlook.be 

of gewoon via je bestuurslid. 

Cursus ‘Rij Vaardig’: Kwb nodigt je uit op 17 mrt - 19u - PZ  
 

Autorijden is niet meer wat het geweest is en zal 
nooit meer worden wat het was. 
 
Het verkeer verandert razend snel. 
De wegcode verandert ook regelmatig. 
De auto van vandaag is in niets nog te vergelijken met de au-
to van 25 jaar geleden. 
Onze wegen zijn totaal anders ingericht dan vroeger. 
 
Het is niet omdat je 20, 30 of 40 jaar geleden je rijbewijs haal-
de dat je nog op de hoogte bent van de nu geldende regels. 

Wil je je kennis opfrissen? 
Wil je kortelings een van je kinderen leren autorijden via de vrije begeleiding? 
 
Kom dan naar deze avond die wordt georganiseerd in samenwerking met  de Vlaamse Stichting Ver-
keerskunde. Menselijk gedrag en menselijke fouten spelen bij de overgrote meerderheid van de ver-
keersongevallen een rol. Kwb is voor een veilige mobiliteit en wil daar zelf ook werk van maken. 
 
Meer info: https://rijbewijs.kwbeensgezind.be/  
Inkom gratis! 

Campagne "Ons dorp geeft": 
Rode Kruis-Vlaanderen zoekt 40.000 extra bloedgevers 
 

Vorig jaar waren er welgeteld 171.429 Vlamingen die bloed, plasma of bloedplaatjes gaven. Dit jaar 
moeten dat er een kwart meer zijn, aldus Rode Kruis-Vlaanderen. Om dat doel te bereiken werd en-
kele weken geleden de campagne "Ons dorp geeft" gelanceerd. 
 
7 op de 10 Vlamingen heeft ooit bloed, plasma of bloedplaatjes nodig, maar slechts 3 op de 
100 is donor. Daarom is Rode Kruis-
Vlaanderen op zoek naar extra mensen die 
bloed willen geven. 42.857 om precies te zijn. 
Want het aantal donoren moet met een kwart 
omhoog.  
 
Die extra donoren zijn nodig om de bloedvoor-
raad in ons land op peil te houden. Elk jaar val-
len er immers donoren weg wegens ouderdom, 
ziekte of een verhuis naar het buitenland. Nieu-
we donoren moeten hun plaatsen innemen.  
 
Nabijheid en verbondenheid 
 
In Mol zouden 30.313 inwoners bloed kunnen geven. 995 doen dit ook effectief. D.w.z. dat we 
3,28% donoren hebben. 50% is man en dus is 50% vrouw. Mooi verdeeld.  
In vergelijking met onze noorderburen doen we het niet zo goed: 
 
Dessel: 4,2% 
Retie: 5,45 % 
Arendonk: 6,43% 
 

Data collectie bloed in Achterbos: 
3/2 , 25/5 , 24/8 en 23 /11, telkens van 17u tot 20u30 in PZ Ten Aerekorf. 
 
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/waar-bloed-of-plasma-
geven/  
 

 
Film RABOT - ma 20 apr - 19u30 - Getouw Mol 

 

Deze documentaire is een gestileerde en aangrijpende documentaire 
over kansarmoede. Deze duurt 93 minuten en wordt gevolgd door een 
nabespreking. 
 
Met haar afstudeerfilm 'Home Video' tekende de Gentse cineaste 
Christina Vandekerckhove voor een ontroerend portret van de strijd 
van haar zus tegen kanker.  
En voor haar nieuwe documentaire 'Rabot' nestelde ze haar camera 
in de Rabotwijk, de armste buurt in Gent, waar drie sociale apparte-
mentsblokken met de sloophamer bedreigd worden. In deze micro-
kosmos vangen we een glimp op van de laatste overgebleven bewo-
ners, die het hoofd boven water trachten te houden - van daklozen 
over psychiatrische patiënten tot ex-gedetineerden. 'Rabot' is een 
universele parabel over dromen, eenzaamheid en onze onverschil-
ligheid tegenover elkaar. 
 
 
 

Organisatie van kwb Mol - Balen - Dessel en Retie. 
Inkom: vrije gift t.v.v. Actie MIN. 
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Avonturenweekend 22-24 mei 2020 
 
Een nieuw jaar, dus kan je je weer inschrijven voor ons 
avonturenweekend. Het huisje is ondertussen al vastgelegd 
en we gaan van 22 tem 24 mei. 
 
Inschrijven kan je via wim.hooyberghs80@gmail.com. Meer 
info zal later volgen. 
 

 

 

 

 

Voorbije activiteiten: 

Maandelijkse wandeling woe 15 jan. 
 

Met de eerste wandeling van het jaar hadden we onmid-
dellijk veel geluk: veel regen tot een kwartier voor het ver-
trek maar geen druppel tijdens de wandeling!  
 
Met 8 wandelden we over een afwisselend parcours in 
totaal 9 km.  
 
 
 
 

De tussenstop lag deze keer in Meulenberg  
in Millegem. 

 
 

 
 
Bestellingen potgrond & gazonmeststof 2019 
 

 

In totaal is door kwb-leden 945 kg potgrond en 825 kg meststof be-

steld. Als het een beetje wil regenen op het juiste moment gaat het 

nogal groeien in Achterbos! 

 

 

 

 

Levering zal zoals afgesproken in februari doorgaan! 

 
 
 
 

Kwb Kaffee - vrij 27 mrt - PZ, 19u30 - 00u00 

Naar goede traditie beginnen we deze avond met aperitief: cava of een fris pintje? Gevolgd door friet-

mosselen (brood en of koude schotel kan ook als je dit vooraf laat weten via mail). Bij wijze van ont-

spanning voorzien we goochelaar Leonardo die met hilarische sketches zijn publiek zal entertainen! 

Stort voor 13 maart € 17 op rekening van kwb BE38 9795 4059 7472 en laat via mail aan: 

alex.van.decraen@hotmail.com weten of je mosselen of koude schotel zal eten!  

De deuren gaan open vanaf 19u30. De laatste pint wordt getapt om 23u45 . Deuren sluiten om 00u00.  

Iedereen present? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pairi Daiza za 25 april 2020 - 7u30 PZ 
 

Zoals eerder al aangekondigd gaan we met kwb Achterbos op zaterdag 25 

april 2020 naar Pairi Daiza. Het vervoer wordt door kwb betaald. Inschrij-

ven doe je voor 29 februari via 

Wim.hooyberghs80@gmail.com. 

Vermeld bij de inschrijving met hoeveel personen je mee wil en welke leef-

tijdscategorie. Betalen doe je via overschrijving op rekening van kwb Ach-

terbos: BE38 9795 4059 7472 

De prijzen om mee te kunnen gaan zijn: 
Volwassenen € 32, Senioren (+60) € 30 
Kinderen (3-11) € 26, Kinderen (-3) € 0 
Wij hebben alvast de bus en het goede weer besteld, en hopen op jullie voor een gezellige bende tij-
dens deze daguitstap. Niet leden betalen € 10 extra. 
Inschrijving is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag! 
We vertrekken terug naar Achterbos om 18u. 
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