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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 ontspanning 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.decraen01@gmail.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? 

 

 
Kookavond kwb: vrij 21 febr.  
 

De Noorse keuken zou aan bod komen die avond… maar 
wegens te weinig inschrijvingen is deze kookavond geannu-
leerd. Voor het eerst in de kookgeschiedenis van kwb Ach-
terbos? 
 
 
 
 
Er wordt uitgekeken naar een ander moment om deze 
kookavond te organiseren. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bestellingen potgrond & gazonmeststof 2019 
 

 

In totaal is door kwb-leden 945 kg potgrond of 67 zakken en 825 kg meststof of 38 zakken besteld. 

Als het een beetje wil regenen op het juiste moment gaat het nogal groeien in Achterbos! 

Tijdens het weekend van Achterbos kermis heeft iedereen zijn materiaal gekregen! 

 
 
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. 
 
 

 



Avonturenweekend 
22-24 mei 2020 
 
 
 
Een nieuw jaar, dus kan je je weer inschrijven voor ons 
avonturenweekend. Het huisje is ondertussen al vast-
gelegd en we gaan van 22 tem 24 mei. 
 
Inschrijven kan je via wim.hooyberghs80@gmail.com. Meer 
info zal later volgen. 
 

Er zijn nog 5 plaatsen vrij voor deelname! De 

snelle beslissers kunnen nog mee! 

 

 

Kwb Wandelweekend  9-10-11 oktober 2020  

Ons wandelweekend in 2020 
zal doorgaan in Wirtzfeld 
(Büllingen). We logeren in hotel 
Drosson. Het hotel is gelegen 
op een kleine afstand van het 
meer van Bütchenbach, in de 
Oostkantons. Wirtzfeld ligt op 
ongeveer 162 km van Mol. 
Voor gegevens over de verblijf-
plaats, zie  www.drosson.be. 
 

 

De prijs bedraagt  165,00 euro per persoon voor leden en partner bij verblijf in een tweepersoonska-

mer. (Voor een single is de prijs 195,00 euro per persoon.) Niet-leden betalen 10,00 euro per persoon 

extra.  

Wie wil deelnemen aan het wandelweekend dient in te schrijven ten laatste 15 maart 2020. In-

schrijven kan bij Guy Vreys: telefonisch 014 31 17 06 of via mail vreysguido@hotmail.com. 

(Enkel dit mailadres gebruiken indien je via e-mail inschrijft.) Bij inschrijving moet er een voorschot van 

60 euro per persoon betaald worden op rekeningnummer BE38 9795 4059 7472 van kwb Mol-

Achterbos met vermelding ’wandelweekend 2020’  

Alle kwb-leden krijgen een aparte brief met nog meer details over dit weekend! 

 

Voorbije activiteiten: 

Maandelijkse wandeling woe 19 febr. 
 

Met een 12-koppige bende trokken we richting Mol-Centrum. Langs de markt, de nete tot aan de tus-
senstop bij snookerpaleis Buckingham. Na een welverdiend drankje wandelden we terug naar Achter-
bos. Totale afstand, 8,5km. 
 
Tot volgende maand. 

 

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

De inschrijvingen hiervoor moesten voor donderdag 20 februari bij Ronny Van Decraen binnen zijn. 

Omdat er te weinig belangstelling was zal deze activiteit niet doorgaan! 

 

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 
auto 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 
haalde 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! 

 

Maandelijkse wandeling 18 maart 2020 - 19u PZ. 

 

3de woensdag van de maand, dus gaan we nog eens wandelen. Vertrekken doen we naar gewoonte 
om 19u aan de parochiezaal. Vergeet geen fluohesje en zaklamp.  
 

Pairi Daiza za 25 april 2020 - 7u30 PZ - AARZEL NIET MEER!  
 

 

Het vervoer wordt door kwb betaald. Inschrijven doe je 

via mail bij Wim.hooyberghs80@gmail.com. 

Vermeld bij de inschrijving met hoeveel personen je mee 

wil en welke leeftijdscategorie. Betalen doe je via over-

schrijving op rekening van kwb Achterbos: BE38 9795 

4059 7472 

De prijzen om mee te kunnen gaan zijn: 

Volwassenen € 32, Senioren (+60) € 30 

Kinderen (3-11) € 26, Kinderen (-3) € 0 

Niet leden betalen € 10 extra. 

Inschrijving is definitief na betaling van het verschuldigde 

bedrag! 

WACHT NIET LANGER OM IN TE SCHRIJVEN ! 
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