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Nieuwe activiteiten… 
 

Stadsbezoek “Hasselt” zondag 13 april 2008 
  
Vorige maand kondigden we reeds aan dat we een stadsbezoek brengen aan Hasselt. 
Inschrijven hiervoor kan nog als je snel bent. 
We vertrekken met de trein om in Mol om 9u13. Aankomst in Hasselt is voorzien om 9u50. 
Dit kan voor de prijs van een weekendbiljet:  € 7. Bij aankomst in Hasselt staat onze gids ons op te 
wachten voor een begeleide stadswandeling die tot 12u zal duren. 
Tot 14 u heeft iedereen dan een vrij in te vullen middagpauze. 
We verzamelen de troepen om 14 u voor een bezoek aan Valentinus en het jenevermuseum. 
 
Nadien kunnen we een bezoek brengen aan typische Hasseltse staminees, waar we eventueel de 
ontknopping van Parijs-Roubaix kunnen volgen. 
 
Terugreis: ofwel: vertrek in Hasselt om 18u10 (Mol om 18u47) ofwel vertrek om 20u10 (Mol om 
20u47) 
 

KWB betaalt de toegangsprijs van het museum en de gids. 
 

Inschrijvingen vóór 10  april:  Jef Vanhoof, (014)31 10 45  of Jef_Vanhoof@hotmail.com 
           Luc Sannen, (014)31 60 06  of luc.sannen@scarlet.be 
 
 

KWB - kaffee - vrijdag 18 april 2008 
 
Op vrijdag 18 april organiseert het bestuur naar jaarlijkse gewoonte het ‘KWB-Kaffee’. 

Na het klassieke aperitiefje bij het binnenkomen 
hebben we ook dit jaar een gevuld en boeiend 
programma. Trio con Brio, een echt Kempense 
groep, gegroeid uit de KWB van Meerhout, zal de 
vrolijke noot brengen met leuke liederen vol humor.  
 
We verwelkomen ook twee vrouwen uit de 
Dominicaanse Republiek. Zij werken voor 
partnerorganisaties van Wereldsolidariteit. Zij zijn op 
bezoek in België in het kader van de lentecampagne 
van Wereldsolidariteit: ‘Meer vrouwen, goedge-
vormd. Wereldwijd’. 

 
 
Voor de hongerige en dorstige mens is er uiteraard spijs en drank. 
Na de voorstelling is er nog ruimschoots tijd voorzien om bij te praten bij een goeie pint.  
 



We bieden exotische kruiden aan ten voordele van Wereldsolidariteit. 
Om te proeven zullen deze trouwens gebruikt worden om ons gerecht 
op smaak te brengen. 
 

Iedereen, en bijzonder de nieuwe vrouwelijke leden van de KWB-
Achterbos, zijn van harte welkom. 
Aperitief om 19.30.u. 
Dit alles voor een prijsje van slechts 10 euro per persoon. 
 

Inschrijven via bijgevoegde inschrijvingsstrook voor maandag 14 april. 
Binnenbrengen bij: Toon de Ceuster, Achterbos 190 of 
    Jef Vanhoof, Puttestraat 17 
 

Het bestuur 
 
 
 

[Ied’r 1!] - 12uur van de solidariteit - donderdag 1 mei 
 

Eens om de zovele jaren vallen het feest van de arbeid, 1 mei, en 
Rerum Novarum, het feest van de Kristelijke Arbeidersbeweging, 
samen. In 2008 is dit het geval. 
Aanleiding voor KAV, KWB, ACV, CM, OKRA, ACW, Wereldsoli-
dariteit, Ziekenzorg, ... om dit extra in de verf te zetten. Graag wil-
len we dit doen door de mensen op een gezonde manier in bewe-
ging te krijgen via wandelen, fietsen, skeeleren, Nordic Walking, 
… . 
In Mol zal dit Trefpunt georganiseerd worden aan de brug in 

Mol Gompel. Als goede doel is er gekozen voor de Nica-jongeren die de opbrengst gaan gebruiken 
om de volgende ervaringsreis naar 
Nicaragua te sponsoren. 
 

Activiteiten waaraan je kan deelnemen: 
• Uitgestippelde wandelingen (van 7 tot 17 km), 
• Natuurwandeling met Natuurpunt om 7u30 en om 14u30 (laarzen noodzakelijk), 
• Fietstocht van 38 km over landelijke wegen via Meerhout en Balen terug naar Mol. 
 

Aan alle activiteiten kan worden deelgenomen voor de luttele prijs van € 2 voor een volwassene, € 1 
voor een –12-jarige. De opbrengst gaat overal volledig naar het goede doel! 
 

Animatie in het Trefpunt: 
Doorlopend is er fietsen op rollen, springkasteel, kindergrime en 
Volksspelen. 
 

Optredens zijn er eveneens! 
11u en 14u: Molse accordeonvrienden, 
13u:   Feedback (coverband), 
15u:   Anopheles (covergroep), 
16u:   Djembé - groep, 
17u:   Bluf (covergroep). 
 

Je lunchpakket kan je vooraf reserveren! 
Het ligt dan voor u klaar in het door u opgegeven Trefpunt. Dit kan Mol zijn, maar ook een ander tref-
punt! € 7 voor een lunchpakket voor een volwassene, € 5 voor kinderen –12 jaar. 
Bestellen van dit lunchpakket kan via de website, via een lokaal contactpersoon of via de bestelbon 
in de promotiefolder die je de volgende weken overal zal tegenkomen. 
 
Niet alleen in Mol is er een Trefpunt! In 9 andere gemeenten zijn er Trefpunten, allemaal gelegen 
langs de kanalen in onze provincie. Oa in Dessel, Retie, Arendonk, Ravels en Turnhout. 
Overal zijn er activiteiten van ‘s morgens 7u tot ‘s avonds 19u.  

Meer info: www.12uurvandesolidariteit.be 



KWB - gezinsdag in Plopsaland - zondag 4 mei 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

De scherpste prijs... 
 
Omdat we het hele gezin willen laten genieten van deze uitstap hebben we voor onze leden de 

scherpste prijzen bedongen. Voor slechts 15 euro kom je het park binnen. Kinderen kleiner dan 1 

meter mogen zelfs helemaal gratis mee!   

Bereken zelf je voordeel als je weet dat de toegangsprijs voor volwassenen normaal 24 euro is en 
voor kinderen 5 euro (tussen 85 cm en 1 meter). Je lidkaart is dus veel geld waard! 
 
Tegen wanneer inschrijven? 
 
De inschrijvingen worden op het algemeen KWB - secretariaat verwacht tegen 21 april. Enkel voor 

wie tegen die datum inschrijft kunnen we de DVD en de attentie garanderen. Wil je er zeker van zijn 

dat jouw gezin van alle voordelen kan genieten? Zorg dan zeker dat je tijdig ingeschreven bent. 

 

Naast de exclusieve inkomprijs zorgen we ervoor dat je nog lang mag nagenieten van deze dag en 

geven elk gezin de dvd “Plopsa Muziekspecial 2” (winkelwaarde 9,95 euro) cadeau! En voor elke 

deelnemer hebben we een exclusief geschenkje klaar. In het park organiseren we voor alle fami-

lies ook een zoektocht en wie weet ga jij naar huis met een levensechte Samson… Geen reden dus 

om onze gezinsdag op 4 mei in Plopsaland De Panne te missen! 

Hoe bestellen? 
KWB - Achterbos zal geen bus inleggen, mensen die toch willen deelnemen kunnen dat door: 
- gebruik te maken van het bestelformulier in ons ledentijdschrift Raak van maart 

- je kan je kaarten ook telefonisch bestellen op het nummer 02-210 88 13 

 
 
 
Achterbos, Cultureel Ambassadeur van Mol in 2008 

 
 Voor informatie  programma zie website: 
 www.2008erbos.be 
 
 

 
 



 

Inschrijvingsformulier KWB Kaffee - vrijdag 18 april   

Naam: Adres 

1.  

2.  

3.  

Bedrag 

€ 10 

€ 10 

€ 10 

Voorbije activiteiten 
 
Papierslag 8 maart 2008 
Dank aan de vele helpers voor het snelle ophalen van het vele papier!  
 
Kaartavond 3 - vrijdag 21 maart 2008 
Een 20-tal personen kwamen opdagen voor een gezellige en rustige kaartavond. 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 
 
Papierslag    Zaterdag 7 juni  2008 
Avondwandeling    zaterdag 15 november 2008 
Fotozoektocht in ’t donker vrijdag 19 december 2008 
Quiz     zaterdag 27 december 2008 
Zangavond - cantus  vrijdag 30 januari 2009 

Naam en adres Telefoon 

1.  

2.  

Inschrijvingsstrook stadsbezoek Hasselt - zondag 13 april 

3.  


