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Kwb - Ledenbijdrage 2022: € 30  

Je bestuurslid is langs geweest om je lidmaatschap voor 2022 te vernieuwen.  Indien dit nog niet is 

gebeurd: je kan nog uiterlijk tot 10 december 2021 30€ storten op de kwb-rekening. Zo ben verzekerd 

van een ononderbroken lidmaatschap. 

 

 

Woensdag 15 december 19:00u, PZ Achterbos - 

Maandelijkse wandeling  

Een nieuwe maand, een nieuwe wandeling. Misschien deze keer wel eens door sneeuw. Maar breng 

zeker een zaklamp en je hesje mee. We verwachten je om 19u00 aan de parochiezaal voor een 

wandeling van maximum 10km. 

 

 

Zaterdag 18 dec 20.00u, PZ Achterbos : Verenigingen Kwis 

Wegens nieuwe COVID maatregelen gaat deze aktiviteit niet door. 
 
 

Aktiviteiten in Januari onder voorbehoud van COVID-

maatregelen: 

 

Woensdag 05 januari 2022 : Kinderlego 

Woensdag 19 januari 2022  : Wandelen 

Vrijdag 28 januari 2022 : Casino Avond 

Meer info in het volgende foldertje! 

 
 
In Januari zoeken we net zoals vorig jaar nog vrijwilligers 
om het dorpskrantje rond te dragen. 
 

 

Voorbije activiteiten 

Maandelijkse wandeling woensdag 17 november 

 

Met een groep van 9 personen vertrokken we om 19u aan de parochiezaal voor onze maandelijkse 

wandeling. Via de 15 Kapellekens wandelden we door het Bosveld. Met een omweg kwamen we aan 

in Mol Centrum waar we ons op het terras van cafe De Met verwenden met een drankje. Na de dorst 

gelest te hebben keerden we terug richting Achterbos. Met 9km in de benen praatten we nog eventjes 

na in ’t Kafeeke. Tot volgende maand! 

 

Kookavond vrijdag 12 november 

Het was weer een geslaagde editie. Deze keer hebben we aan de Ofyr lekkere BBQ bijgerechten 

gemaakt. Er zaten enkele superlekkere maar ongewone combinaties bij, zoals inktvis met bloedworst. 

Alvast bedankt aan Koen voor de organisatie en begeleiding! Recepten kan je verkrijgen via  

Wim.hooyberghs80@gmail.com. We plaatsen ze zeker ook nog op de website! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierproefavond vrijdag 03 december 

geannuleerd wegens Covid-19maatregelen. Er waren een 30-tal inschrijvingen. 

 

 

mailto:Wim.hooyberghs80@gmail.com


Hulp aan overstromingsgebied in Wallonië 
 
Jacqueline woont in Mol en ging vroeger vaak op vakantie in Wallonië. Ze heeft er een netwerk 

opgebouwd van mensen en organisaties, waaronder Saint Vincent De Paul.  

 

Samen met Ann gaat ze sinds de overstromingen in Wallonië elke twee 

weken naar de getroffen gebieden. Ze doen dit telkens doorheen de 

week.   

 

Vele gezinnen met kinderen zijn (tijdelijk) verhuisd. Het zijn vaak de 

oudere mensen die nog in de getroffen gebieden wonen. Zij vinden of 

hebben simpelweg geen andere plek om naartoe te gaan. Vele inwoners 

kunnen vaak slechts in een deel van hun huis leven.  

 

Jacqueline zoekt dagelijks op het internet naar spullen om de mensen uit 

de getroffen gebieden te helpen. Dat dit veel ruimte (en tijd) in beslag 

neemt, kan je wel raden.   Daarom is Jacqueline dringend op zoek 

naar meer plek om alles te stockeren. Als kwb’ers zouden we haar verder kunnen helpen door mee op 

zoek te gaan naar een of meerdere opslagruimtes. Heb jij thuis nog een lege plek of ken je in de 

omgeving een garage waar we voorlopig spullen kunnen stockeren? Dan zou dit een grote hulp zijn 

voor Jacqueline! Ook het mee ophalen van goederen en hulp bij inladen is welkom.  

 
Wat is er nodig?  
 

WERKGERIEF van klein tot groot, kortom alles wat nuttig en nodig is voor werken binnen- en buitenshuis, 
met inbegrip van alles waarmee kalk kan worden afgestoken.  

Bijvoorbeeld: vijzen, schroevendraaiers, elektrische machines, ladder 
(groot of klein), verlengkabels, werflampen, werkbanken, strijkplank, 
droogrek, strijkijzer, koelkasten, wasmachines, droogkasten , 
poetsgerief en poetsproducten  

 
HOUT allerhande mits droog en niet bewerkt zoals overschot bij 

installatie keukens en ingemaakte kasten op maat. 
 

KLEIN ELEKTRO elektrische kookplaatjes, elektrische verwarming, 

verlichting  

 

KLEINE MEUBELTJES meubeltjes voor een studio, klapstoelen, kleine 

zeteltjes  

 

KLEDING enkel voor 14 tot 20 jaar (jong adolescenten)  

 

HYGIENEPRODUCTEN : zeep, shampoo, douchegel, scheermesjes, 

tandpasta, tandenborstels, maandverband, wc papier, enz. 

 

KERSTGERIEF 
 
Het zou het werk voor Ann en Jacqueline een heel stuk lichter maken indien je de goederen 
bewaart tot de dag voor de rit. Helpende handen bij het inladen zijn ook steeds welkom!  
 
Wil je helpen? Laat het weten aan het kwb-bestuur. Zij kunnen afspraken maken met 
Jacqueline.  

 
 

 
De samenaankoop potgrond en gazonmest gaat ook dit 
jaar door.  
 
Kwb Achterbos sluit, wegens algemene tevredenheid bij de bestellers vorige werkjaren, opnieuw aan 

bij de samenaankoop van kwb Hulsen.  

De kwaliteit is dezelfde als vorig jaar, maar de prijzen zijn wel gestegen: Potgrond Florentus 50 liter 5€ 

voor de leden. Gazonmeststof DCM Puur 25 kg 33€ voor de leden. De levering zal in februari 2022 

doorgaan.  

 

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 5 euro per zak van 50 liter.  

DCM organische Meststof Gazon Pur:  

MINIGRAN® TECHNOLOGY = het propere korreltje: een garantie voor een 

stofvrije organische bemesting zonder geurhinder  

► indirecte werking tegen mos  

► géén vlekken op tegels en kleren 

►  met magnesium voor een diepgroen gazon  

► hoog kaliumgehalte: verhoogt de weerstand van het gazon tegen droogte, vorst 

en betreding.  

Ik bestel ………. zakken aan 33 euro per zak van 25 Kg  

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

= ............ euro  

 

————————————————————————————————————————————— 

 

Bestelbon binnenbrengen voor maandag 20 december 2021 bij: Herman Vreys, Kruisberg 14.  

Bestellingen af te halen zaterdag 12 februari 2022, Peperstraat 57 2400 Mol tussen 9u30 en 11u.  

Betaling BIJ BESTELLING 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 12 februari: gelieve met Herman af te 

spreken i.v.m. alternatief moment. Herman.vreys@hotmail.com of tel. 0473/984945. 

 


