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Levering potgrond en gazonmest - za 6 februari 
 

Zaterdag 6 februari zullen 66 zakken potgrond en 32 zakken gazonmest geleverd worden voor de 27 kwb-leden 
die een bestelling plaatsten. 

De bestellingen zijn af te halen op adres: Peperstraat 57 - 2400 Mol tussen 9u30 en 11u. 

De bestellers zijn persoonlijk vooraf geïnformeerd. Indien zij hun bestelling op dat moment niet kunnen afhalen 
spraken ze met Herman Vreys een ander moment af.  

Dank alvast aan Herman om dit voor onze kwb te organiseren.  
 

Dorpskrantje klaar om te verdelen: wie doet mee? 
 

Het dorpskrantje 
dat we vorige 
maand aankon-
digden is onder-
tussen gedrukt op 
1.803 ex. en alles 
wordt klaarge-
maakt om ze in 
de brievenbussen 
van Achterbos te 
steken. 

Dank aan Wim 
Hooyberghs voor 
het geleverde 
werk. 

Zaterdag 6 februari liggen ze per straat klaar op het terras bij Lisette Gastmans, Bruggeske 48. 

Ieder kwb- lid dat wil meewerken aan de verdeling van deze dorpskrantjes kan het nodige ma-
teriaal ophalen bij Lisette. Alle krantjes zouden ten laatste op 13 februari moeten verdeeld zijn. 

Nieuwe geluidsinstallatie: start modernisering parochiezaal 

In januari is een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst in de parochiezaal. Miguel Verstrael en Bram Han-
nes hebben systemen vergeleken, offertes opgevraagd en in overleg met het parochiaal comité de 
knoop doorgehakt. 

Ondertussen hebben we vernomen dat het gemeentestuur zal investeren in de modernisering van on-
ze parochiezaal. Een bedrag van 100.000 euro is uitgetrokken voor ‘Ten Aerenkorf’. Aangezien het 
subsidiereglement voorziet dat maximaal 50% van de investering gesubsidieerd wordt zal ook vanuit 
de parochie nog minstens 100.000 euro moeten gevonden worden. O.a. de Breughelfeesten en de 
opbrengst van het Kafeeke moeten hier aan bijdragen. Hopelijk kunnen we snel terug gezellig een pint 
drinken en samen feesten!  



Wandelen met kwb: www.falos.be   

Ondertussen hebben de meesten onder ons al 
heel wat gewandeld in eigen streek. Maar wist je 
dat vele kwb-afdelingen ook uitgepijlde wandelin-
gen organiseren gedurende een aantal weken? 
Via de website www.falos.be kan je vinden waar 
er wanneer uitgepijlde wandelingen coronaproof 
in je bubbel kunnen gewandeld worden. Ook in 
onze buurt worden er georganiseerd. De voorbije 
maand konden we al terecht in Rosselaar (15/01 
tot 24/01) . De volgende maanden kunnen we o.a. 
terecht in: 

 Schriek: 6/02 tot en met 28/02, Zaal De Magneet, Kapelstraat 50. Je kan kiezen tussen volgen-
de afstanden: 6, 7, 10 en 14 km. De 6km is rolstoelvriendelijk georganiseerd. 

 Booischot, Pijpelheide: 13/02 tot en met 21/02, PC Ter Heide, Schrieksesteenweg 71. Afstan-
den: 5, 9 en 13 km. 5km is rolstoelvriendelijk georganiseerd. 

 Herentals: 27/02 tot en met 14/03:  Zaal Antonius, Kapucijnenstraat 7. Afstanden: 5, 7 en 10 km. 
Stadswandeling. 

Veel wandelplezier! Meer wandelingen kan je vinden op de website van Falos, waar je eveneens info 
kan vinden over MTB-tochten, joggings e.a..  

Ook kwb Achterbos plant dit voorjaar nog meerdere afgepijlde wandelingen die coronaproof per bub-
bel kunnen gedaan worden. 

Uit de oude doos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welk jaar waren we waar op weekend met deze leuke bende? Je antwoord kan je stu-
ren aan jef_vanhoof@hotmail.com . Doe dit voor donderdag 25 februari. Een van de 
deelnemers die het juiste antwoord binnensturen zal een fles wijn winnen. Een on-
schuldige kinderhand zal bepalen wie! 


