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Papierslag - zaterdag 8 december - 9u 
 
Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom vlug even helpen aan het gidsenlokaal. 
Iedereen is verzekerd en wordt getrakteerd op een pintje, frisdrank of koffie én een koffiekoek! De 
helpers met vervoer (aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding. 
Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel e-mailadres doorgeven aan 
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03, of via e-mail: info@kwbachterbos.be 
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis, daar streven we naar. 
Tot dan! 
Het bestuur. 
  

Kaartavond - vrijdag 14 december - 20u 
 
Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen, …. 
Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten. Je moet ze zelf wel meebrengen! 
Start: 20u, boven in de parochiezaal (ingang via ’t Kafeeke). 
Einde: 24u 
 

Opgelet voor de rokers! 
Er mag niet meer gerookt worden in de zaal. 
 
Deelnameprijs: 3 euro leden / 5 euro niet leden. 
Drank en versnapering inbegrepen. 
Inschrijven: vóór 12 december bij Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28 
Of via e-mail: info@kwbachterbos.be 
Of via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 
 

‘Fotozoektocht in ’t donker’ - zaterdag 22 dec - 18u 
 
Begin van de kerstvakantie, alle kinderen zijn weer blij. Sommigen gaan op reis, andere blijven gezel-
lig thuis. De stress van de toetsen kan plaats maken voor ontspanning. Daar proberen wij als KWB 
aan mee te helpen. Ouders, kinderen, jong en oud: iedereen is welkom op onze eerste ‘fotozoektocht 
in ’t donker’. Je kan vertrekken tussen 18u en 19u aan de parochiezaal voor een wandeling van 3,5 
tot 4 km. Tijdens de wandeling is het de bedoeling dat je probeert enkele foto’s te zoeken. Dus zeker 
niet vergeten: pillampen!  
Na de wandeling kan je nog gezellig iets drinken in de parochiezaal aan zéér democratische prijzen. 
Wij zorgen nog voor een klein hapje. 
Dit alles voor zéér weinig geld: € 1 voor de leden, € 2 voor de niet leden. 
In de prijs is één consumptie én hapje inbegrepen!  
 
Inschrijven kan je doen bij Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19, 2400 Mol. 
Tel: 0473-771613 of via e-mail: guido.frederickx@skynet.be 
Tot dan! 
 



Kerststal opendeurdagen 
25 én 26 december van 13u tot 17u 
 
Opbouw kerststal vrijdag 14 december 2007 om 9 u 
Demonteren kerststal dinsdag 8 januari 2008 om 9 u 
 
Geschiedenis van de kerststal van Achterbos 
 
Toen einde september 1965 Jef Mermans vanuit Hoogstraten in Achterbos arriveerde om de legen-
darische pastoor Peter Berghmans op te volgen, werd hij vrij snel geconfronteerd met het feest van 
Kerstmis. Wijlen Jan Caeyers, koster, meldde hem dat de parochie beschikte over een plaasteren 
kerststal die elk jaar vooraan in de kerk werd opgesteld. 
 
Einde van de jaren ’70 stimuleerde toenmalig onderpastoor, René Hendrickx, een project om een 
nieuwe kerststal ineen te timmeren. Hij vond in de KWB een bereidwillige partner. Er werd met zo-
veel enthousiasme aan gewerkt dat, pas toen de kerststal moest opgeborgen worden, bleek dat hij 
te groot was voor de bergplaats in de kerk. Dan werd hij maar in een schuur bewaard. Later verhuis-
de deze kerststal naar De Linde in Retie. Gelukkig maar want de schuur waarin hij eerst bewaard 
werd, stuikte later compleet in mekaar. 
 
Doordat de kerststal aan de Linde was geschonken moest er weer een nieuwe gemaakt worden. De 
KWB bleef niet bij de pakken zitten en een kwartet handige KWB’ers zou de klus klaren. Het waren 
Nand Vreys, Jef Frangot, Jef Caeyers en wijlen Fons Van Genechten. Nu werd met overleg ge-
werkt. Louis Hooyberghs sprak in de gemeentelijke administratie iemand aan om een schets te ma-
ken met afmetingen aangepast aan de bergruimte in de kerk. Het zou een Kempense stal worden 
met een kaderwerk van kepers en vlechtwerk van wissen, salix, worg en wilg. Het dak werd bewerkt 

met vlagen van stro en de nok werd afgewerkt met 
graszoden. Fons Van Genechten en Jean Vanhoof 
(Peperstraat) vervaardigden allerlei oud gereed-
schap in miniatuur. Deze stal wordt nu elk jaar door 
een ploeg KWB’ers rond de kersttijd in de kerk op-
gebouwd. En dat ook pastoor Mermans met het 
werk van de KWB best tevreden was, moge blijken 
uit een citaat van zijn wekelijkse rubriek in het paro-
chieblad onder de naam Het haantje van de toren 
…: “Proficiat en dank ook om de verrassing van de 
nieuwe kerststal gebouwd door de KWB met ver-
beelding, kunstzin, handigheid en geduld. Die werd 
dan afgewerkt door de fijne handen van naaisters 
en schilders.” 
Fg 
 

Opendeurdagen Kerststal in de kerk van Achterbos 
25 én 26 december 2007 van 13 tot 17 uur 

 
 

26-ste Verenigingenquiz - zaterdag 29 december - 20u 
 
Naar jaarlijkse gewoonte gaat onze quiz door in de parochiezaal. Dit jaar op 29 december 2007.  
De eerste vraag wordt gesteld om acht uur. 
Wil je zelf een ploeg samenstellen van minimum vijf en maximum zes personen, schrijf dan in bij 
Theo Drooghmans, tel (014) 31 43 62. 
Ben jij kandidaat voor de KWB - ploeg contacteer dan Guy Vreys, tel (014) 31 17 06. 
Leden die tijdens deze avond een handje willen toesteken zijn steeds welkom en verwittigen Jan 
Puls, tel (014) 31 28 84. 
Alvast bedankt en er is gratis drank voor de helpers. 



Bowling - zaterdag 12 januari - 20u 
 
Bowling is weer in! 
Op zaterdag 12 januari 2008 zijn er vier banen gereserveerd bij bowling Eden te Mol voor de KWB - 
leden van Achterbos. 
De deelnemers worden verwacht om 20u, zodat we een half uurtje later, voorzien van het nodige 
schoeisel, kunnen starten. 
Om 22u30 worden de laatste bowlingballen gesmeten en zullen de overwinnaars van nevenklassemen-
ten gelauwerd worden: meeste punten, minste punten, meeste nulworpen na elkaar, … 
Kostprijs: € 6 voor leden en huisgenoten, € 8 voor niet-leden voor twee uren bowling, inclusief de huur 
van schoenen en één consumptie. 
Inschrijven kan je doen t/m dinsdag 8 januari 2008 bij  
Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19, 2400 Mol. 
Tel: 0473-771613 of via e-mail: guido.frederickx@skynet.be 
 

Zangavond - cantus - vrijdag 25 januari 2008 
 
Doe eens wat anders: niet koken, niet kaarten, niet wandelen, ……..maar wat dan wel? 
Awel, we gaan eens totaal iets anders doen. We gaan er een gezellige zangavond van maken met wat 
studentenliederen, wat Nederlandse en Vlaamse zangers achterna doen en vrijblijvend een pintje of 
iets anders erbij drinken om de stembanden niet te overbelasten.  
Noteer alvast de datum in je agenda, meer uitleg in de folder van januari 2008. 
We zijn nog op zoek naar één of twee mensen die eventueel wat muziek kunnen spelen (gitaar, accor-
deon) Meer info bij Guido Frederickx.  
 

Afgelopen activiteiten 
 

Wijnproefavond - 30 november 
 
Als KWB steunen we al jarenlang ‘Wereldsolidariteit’. Via 
Wereldsolidariteit konden we deze wijnproefavond aan een 
voordelige prijs organiseren.  
 
Louis Geysmans, medewerker Wereldwinkel Mol, had vier 
witte en vier rode wijnen mee uit Chili. 
 
Een verslag volgt op volgende folder. De foto’s kan je al bekij-
ken op onze website: www.kwbachterbos.be 
 
 

Dropping KWB - 16 november 2007 
 
Onder een blote sterrenhemel en een temperatuur leunend tegen het vriespunt worden de deelnemers 
gedropt aan de Hoge Rielen te Kasterlee. Aan de hand van een plannetje konden ze een wandelroute 
uitzoeken met als eindpunt het parochiecentrum Mollenhof te Poederlee. In het Mollenhof konden de 
stappers zich te goed doen aan boterhammen met kop of kaas en veel of weinig mosterd.  
 
Deze 30ste uitgave was weer tot in de puntjes verzorgd door Louis Hooyberghs.  
Bedankt Louis, en voor de deelnemers: tot volgend jaar! 
Jan Puls 
 
 
 
 
 



Achterbos, Cultureel Ambassadeur van Mol in 2008 
 
 In 2008 staan alle schijnwerpers op Achterbos. Onder de passende slogan ‘2008erbos’ neemt ons ge-
hucht een jaar lang de honneurs waar als cultureel ambassadeur. Er is een kerncomité gevormd dat 
alles in goede banen zal leiden, onder voorzitterschap van Rein Vlemmings. 2008erbos kan een mooie 
gelegenheid zijn om de mensen en verenigingen van Achterbos (nog) beter te leren kennen. Het reilen 
en zeilen van “2008erbos” ga je kunnen volgen op de website die hiervoor speciaal gemaakt werd: 
www.2008erbos.be 

 

  
www.2008erbos.be 
info@2008erbos.be 

 

Sanering Balmatt 
meer info kan je vinden op onze website. 

  
Data volgende activiteiten: noteer alvast in je agenda!! 
bowling   zaterdag 12 januari 2008 
cantus / zangavond vrijdag 25 januari 2008 
natuurwandeling  zondag 03 februari 2008 
kookles   vrijdag 22 februari 2008 
snoeiles   zondag 24 februari 2008 
 
Inschrijvingsstrook kaartavond - 14 december 

Binnenbrengen voor 12 december bij Dirk Mannaerts 
 
 
Inschrijvingsstrook ‘Fotozoektocht in ‘t donker’ - 22 december 

Inschrijven kan je bij Guido Frederickx, liefst voor 19 december. 

Naam + voornaam Lid: € 3/p Niet lid: € 5/p 

1.    

2.    

  3.  

Totaal:   

Naam + voornaam Lid: € 1/p Niet lid: € 2/p 

1.    

2.    

  3.  

Totaal:   

5.   

4.   


