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BREUGHELFEESTEN 2005: 12 en 13 november 2005 
 
Op zaterdag 12 en zondag 13 november 2005 vinden dit jaar de Breughelfeesten weer plaats 
in onze Parochiezaal van Achterbos. 
 
Op het programma: 
Zaterdag: 14u: zettersprijskamp en kinderfilm 
  16u tot 20u: restaurant 
 
Zondag: 11.30u tot 18u: restaurant 
  18u: Trekking tombola 
 
Er kan naar hartelust mosselen, kip en sla of stoofvlees gegeten worden. 
Voor de kinderen is er een kindermenu en een dessert kan er bij ieder nog wel bij. 
 
Onze parochiezaal en haar faciliteiten rekenen op uw steun die onmisbaar is om dit alles in 
stand te houden. 
 
Tot op de Breughelfeesten! 
 
 
 
Breughelfeesten: helpers gevraagd zaterdag 12 november 
 
Dankzij de Breughelfeesten kunnen we als KWB - vereniging goedkoop gebruik maken van 
alle lokalen van de parochiezaal. Hierdoor kunnen we onze KWB - activiteiten aan een 
democratische prijs organiseren.  
 
Als KWB engageerden we ons om op zaterdag een aantal helpers te leveren om alles vlot te 
laten verlopen. We kunnen hierbij nog enkele helpende handen gebruiken. 
 
Er is werk te verdelen voor de voormiddag en voor de late namiddag: 
 
- 9u tot 12u: voorbereidend werk met de groenten (6 personen) 
 
- 16u tot 20u: bereiding gerechten + opruimen (6 personen) 
 
Helpers  kunnen zich melden bij: 
- Theo Drooghmans, tel 014 31 43 62 of bij 
- Dirk Mannaerts, tel  014 32 08 03, e-mail: dirkmannaerts@skynet.be 
 
 
 
 



Vernieuwing lidkaart 2006 
 
De lidgelden voor volgend kalenderjaar kunnen reeds betaald worden. 
Voor 22 euro ben je dan lid tot eind 2006. 
Voor de betaling zijn er volgende mogelijkheden: 
* je betaalt via een overschrijving, of 
* je betaalt via een contante betaling aan je wijkmeester. 
 

Het bedrag kan overgeschreven worden op het NIEUWE rekeningnummer 
000 - 3254945 - 13 
KWB Achterbos 
Rollekens 65 
2400 Mol  
 
met vermelding “Naam + lidgeld 2006”. 
 
Betaling dient te gebeuren voor 30 november. 
 
Bedrag: - gewoon lid: 22 euro 
  - huisgenoot: 17 euro 
  - verminderde ledenbijdrage (*): 11 euro 
 
  (*)leden die financieel in de onmogelijkheid verkeren om de volledige bijdrage te 
  betalen kunnen, in afspraak met hun bestuurslid, aanspraak maken. 
 
 
Testkaart ledenwerving 
 
Voor mensen die eens willen kennismaken met KWB - Achterbos, is de testkaart 
ontworpen. Wat biedt deze kaart? 
 

- 3 maanden gratis het KWB - maandblad "RAAK",  toegestuurd met de post. 
 

- 3 maanden gratis een folder met alle info over de plaatselijke KWB - activiteiten. 
 

- 1 waardebon voor gratis deelname aan ons KWB Kaffee, vrijdag 24 maart ‘06 
 
Men kan tijdens deze 3 maanden deelnemen als elk ander lid aan alle activiteiten. 
 
Oordeel zelf, het is de moeite om eens te proberen. 
 
Bezoek zeker al eens onze website: www.kwbachterbos.be 
 
 
 Oproep aan alle leden 
 
 Ken je iemand in je vriendenkring die interesse heeft voor dit aanbod? 
 Laat het ons weten! 
 
 Wij zullen het nodige doen om alle nodige informatie te bezorgen. 
 Voor meer informatie kan je terecht bij Guido Frederickx: 
  tel  014 31 70 05 of  0473 77 16 13, 
  email: guido.frederickx@skynet.be 
 
 



DROPPING: vrijdag 18 november 2005 
16 km: om 18.30u  
8 km:  om 18.30u of 20u 
 
De KWB van Achterbos richt op vrijdagavond 18 november de jaarlijkse dropping in. 
Het wordt reeds de 28ste uitgave! 
 
De deelnemers worden op een niet gekende plaats gedropt en moeten van daaruit de weg 
naar een afgesproken plaats (NIET Achterbos) zoeken. 
 
Onze dropping biedt de deelnemers de kans er een gezellige avondwandeling van te 
maken. Voor de start komen we samen aan de parochiezaal. De groep die voor de 16 km  
kiest, vertrekt om 18.30u en de groep die voor de 8 km kiest, vertrekt om 20u. Men kan de 8 
km ook starten om 18.30u. Gelieve dit bij de inschrijving te vermelden. 
 
Voor de terugtocht naar Achterbos wordt een bus voorzien. We verwachten dat een eerste 
groep om 23.45u kan vertrekken richting Achterbos en de laatste groep hopelijk om 00.45u.  
 
De deelnameprijs bedraagt 5 euro per persoon indien je vooraf betaalt. 
Ook echtgenotes zijn welkom. Kinderen onder de 16 jaar moeten vergezeld zijn van bege-
leiding! Je mag eveneens je vriendenkring uitnodigen. 
Niet-leden betalen 8 euro per persoon en kunnen enkel deelnemen indien er plaatsen vrij 
zijn in de bus. 
 

In de prijs zijn begrepen: vervoer voor het wandelen en 4 boterhammen met 2 tassen 
koffie na de dropping, bij de aankomst (als je tenminste voor 24u arriveert). 
 

LET OP: wie niet vooraf betaalt, betaalt 2 euro extra. De KWB hoopt op deze manier zo 
vlug mogelijk een duidelijk zicht te krijgen op het aantal deelnemers. 
 

Inschrijven kan gebeuren bij een bestuurslid (vóór 13 november) of vóór 15 november bij 
Theo Drooghmans, Achterbos 115 
 
   
 

Inschrijvingsstrook dropping: zie laatste blz 
 
 
 
 
 
 
 
Veiligheid: De KWB vraagt dat zoveel mogelijk 
    deelnemers een  fluorescerend vestje 
    meebrengen !!! 
 
 



Kaartavond op vrijdag 25 november 
 
Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wie-
zen, zetten, kingen, …. 
Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je ze 
zelf meebrengt. 
Start: om 20u boven in de parochiezaal (ingang via 
’t kafeeke). 
Einde: 24u 
Voor KWB - leden, hun partner en kinderen: 3 euro 
per persoon. 
Prijs voor niet - leden: 5 euro per persoon. 
Inbegrepen: drank, versnaperingen, gezelligheid. 
 

Inschrijven: vóór maandag 21 november bij Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28. 
Wie later inschrijft, betaalt 2 euro extra. 
Zet uit die TV en doe mee !!! 
 
Inschrijvingsstrook kaartavond: zie laatste blz. 
 
 
Verslag 23ste KWB wandelweekend 
 
Op vrijdag 7 oktober vertrokken 58 KWB - ers, 
met carpooling, richting Eifelgebergte. 
We werden om 19u verwacht in hotel 
‘Seemöwe’, in Einruhr aan de Rurzee. 
 
Zaterdagvoormiddag stond een kleine wande-
ling van ongeveer 5 km op het programma als 
opwarmer. Na het middagmaal vertrokken we 
onder een stralende zon en blauwe hemel voor 
een tocht van 16 km rond het meer en dwars 
door het Eifelnatuurpark. Na 8 km prachtige na-
tuur en enkele flinke kuitenbijters kwamen we 
aan de stuwdam van ‘Gemünd’. We hadden de 
keuze: ofwel de terugtocht aanvatten per boot 
ofwel terug naar het hotel wandelen in een 
prachtige natuur. Rond zes uur arriveerden de 
laatste wandelaars aan het hotel.  
 
Zondagmorgen stond, als aperitief, nog een wandeling van 5 km op het programma. Dit prachtig ge-
slaagd wandelweekend werd afgesloten met de traditionele groepsfoto. Na het middagmaal vatten 
we ‘moe maar voldaan’ de terugweg aan.  
 
We durven beweren dat de afwezigen weer eens ongelijk hadden, want ons hotel was mooi en ver-
zorgd, de weergoden waren ons uiterst goed gezind, het gezelschap was perfect en de prijs en de 
sfeer waren voortreffelijk. Zelfs het bestuur deed een duit in het zakje door te trakteren en de car-
poolchauffeurs kregen een tegemoetkoming als kilometervergoeding.  
 
Hiervoor bedanken we ons KWB bestuur en we vermelden met stip Louis en Robert Hooyberghs 
(die de reservatie van het hotel nog deed) voor de voorbereiding van dit geslaagd wandelweekend.  
 
Tot volgend jaar in….Nederland.           
Jan Puls 



Tweede  kookles - vrijdag 2 december 
 
We hebben goed nieuws voor onze kookliefhebbers. 
 
Op vrijdag 2 december richten we onze tweede 
kookles in, onder leiding van Bart Leyten. 
 

De les zal in het teken staan van een vismenu. 
We starten om 19.30u in de keuken van de paro-
chiezaal. Een keukenschort en een 
aardappelmesje meebrengen maakt het werken 
gemakkelijker. 
Graag hadden we het aantal deelnemers vooraf ge-
kend. Daarom is inschrijven 
noodzakelijk. Dit kan je doen via het formulier in de-
ze folder. 
 

Bij het inschrijven betaal je een voorschot van 5 euro. De definitieve afrekening gebeurt 
tijdens de les zelf en dit op basis van de kostprijs van de gebruikte ingrediënten. 
 
 
Inschrijven kan tot 25 november bij: 
- Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19 
- Guy Vreys, Zelm 61 
 
Inschrijvingsstrook tweede kookles: zie laatste blz  
 
 
 
 
 
Samenaankoop mazout via ACV 
 
Via de samenaankoop mazout bekwam het ACV bij de vorige samenaankopen telkens een 
degelijke korting per liter, onafgezien of je met 500 of met 5000 liter bestelde. 
De folders zijn verdeeld in Achterbos in elke brievenbus. 
Je kan de  bestelbon binnenbrengen bij één van de bestuursleden in de parochie ten 
laatste tot en met zaterdag 19 november 2005.  
 
Indien je geen folder ontvangen hebt , kan je altijd terecht bij de volgende bestuursleden 
Jef Drooghmans, Akkerstraat 15 
Nand Vreys, Peperstraat 55 
Goetschalckx Jaak, Boeretangsedreef 59 
 
ACV organiseert deze samenaankoop opnieuw in de periode april – mei 2006. 
 
Het blijft een koop tussen U en de handelaar, wel tegen de afgesproken voordeelprijs. 

 
 
 



50 jaar lid van KWB - Achterbos! 
 
Je zou het niet geloven als we het zomaar vertellen, dat er dit jaar in onze afdeling 2 leden 
zijn die reeds 50 jaar lid zijn van KWB Achterbos. Moest je het toch niet geloven, vraag het 
dan maar eens aan Louis Deckx en Peter Dausy (Pier Dèjs). Beiden zijn 50 jaar geleden lid 
geworden. 
 
Twee bestuursleden hebben hen enkele maanden geleden reeds een bezoek gebracht. In 
naam van het bestuur werd hen een geschenk aangeboden als dank en erkentelijkheid voor 
hun 50 - jarig lidmaatschap. Tijdens het bezoek werd er gebabbeld over de KWB vroeger en 
nu, over hun familie en hun huidige interesses. Beide leden ontpopten zich als vlotte vertel-
lers.  
 
Allebei verkeren ze nog in goede gezondheid. De Louis houdt zich nog veel bezig met 
tuinieren en Peter is nog altijd een harde werker bij de plaatselijke harmonie St. Apollonia. 
Wij wensen Louis en Peter nog vele jaren van geluk en een goede gezondheid,en hopen 
dat zij nog lang lid mogen blijven bij de KWB.  
 
Je ziet, beste leden, je bent nooit te oud om lid te zijn en te blijven bij de KWB. 
Ieder lid zal een dezer dagen weer gevraagd worden om zijn lidmaatschap te hernieuwen. 
Dit kan via overschrijving of rechtstreeks via uw bestuurslid. 
 
Verslag KWB jongerenweekend 2005 
 
Eindelijk was oktober weer daar en konden we weer op reis met de KWB. Dit jaar gingen we 
naar de zee, naar Oostende. Na een zware werkweek deed het deugd om eens een week-
endje te ontspannen aan onze Belgische kust. 
 
Op vrijdagavond kwam iedereen veilig aan in hotel Ravelingen waar ons een stevige maal-
tijd stond op te wachten. Na het inrichten van de kamers was het voor de allerkleinsten al 
bedtijd, maar de anderen konden zich nog wat uitleven in de kinderspeeltuin in de kelder of 
genieten van een ontspannen zwempartijtje. Later op de avond was het dan ontspanning 
voor de ouders die rustig een pintje konden drinken en gezellig wat bijpraten. 
 
Zaterdagmorgen, na een stevig ontbijt, vertrokken we te voet om een bezoek te brengen 
aan de luchthaven van Oostende. In de luchthaven werden we ontvangen door de plaatselij-
ke gids die de kinderen vertelde dat ze misschien wel op een groot vliegtuig mochten 
gaan.(richting Tenerife, Las Palmas?). 
 

  
 
Maar eerst kreeg iedereen een badge, waarna werd uitgelegd hoe je een valies moet in-
checken en hoeveel kg je mag meenemen. Nadien kregen we de controle van de personen 
zelf. Sommigen onder ons zouden een vliegtuig kunnen kapen want zij hadden een zakmes 
bij, wat verboden is op een vliegtuig! Dit moesten ze natuurlijk afgeven! Je ziet, de mensen 
van de douane vinden alles eh, revolver in koffer, zakmes, fles spa of zelfgemaakte bom? 
Enfin, uiteindelijk geraakte iedereen door de controle en wandelden we verder richting 
…….een DC08, een groot vrachtvliegtuig. Na heel wat onderhandelingen mochten we uit-
eindelijk toch een kijkje gaan nemen in het toestel, zelfs in de cockpit. Sommigen hadden 
het geluk om zelfs even piloot te kunnen spelen. 



Wauw! Dit hadden de meesten nog niet meegemaakt. Na een goede en duidelijke film over 
de luchthaven van Oostende konden we terugwandelen richting hotel voor het middagmaal, 
soep, frietjes, vidée… . Lekker. 
 
In de namiddag stond er een wandeling aan de Oosteroever op het programma, met als 
bezienswaardigheden: een gezonken boot, de haven, de vuurtoren, de duinen, de zee, het 
strand, de bunkers en de uitkijktoren die gebruikt werden tijdens de wereldoorlogen. 
Na dit alles was het tijd voor een lekkere traktatie vanwege de KWB in een echt schippers-
kaffee, ……..schol. 
 

 
 
Hierna had iedereen even vrij en rond 17.30u was het verzamelen in het restaurant voor het 
avondmaal. Daarna was het tijd om een uurtje te zwemmen en voor de allersportiefsten was 
er nog de sporthal vanaf 20u. Er werd nog een stevig potje voetbal gespeeld. Het was zelfs 
zo spannend dat pas in de laatste minuut de “winning goal” werd gescoord. 
Voor hen die nog niet moe waren was er nog het optreden van enkele jonge idolen uit 
Achterbos. Geloof  me, er zit duidelijk nog talent in onze jeugd. 
 
De verrassingen waren nog niet voorbij. Guido en Stephan moesten op de dansvloer, niet 
voor een dansje, maar wel voor een kadootje vanwege alle deelnemers aan het weekend. 
Toen wisten we niet goed wat zeggen maar nu wel: BEDANKT ALLEMAAL ! 
 
Zondagmorgen was het duidelijk dat sommigen hun bed niet lang hadden gezien, maar toch 
was iedereen op post. Het weer zat ons niet mee. Na het ontruimen van de kamers was het 
tijd voor een korte strandwandeling. Al vlug beslisten de weergoden dat we beter binnen 
konden gaan aperitieven. ’t Was zelfs zo slecht dat 
we nog geen groepsfoto konden maken, enkel van 
de kindjes. 
In de namiddag brachten we nog een bezoekje aan 
domein Raverszijde en … ons huisje in Mol. 
We vonden het fijn om bij jullie allemaal te zijn. 
(Anke) 

 

  
 
 
 
 
Bedankt voor jullie 
actieve deelname ! 

 
Guido en Stephan 
 



Inschrijvingsstrook dropping 18 november 2005 
 
Ik wens volgende personen in te schrijven voor de dropping van 18 november 2005: 

 
Voor de tocht van 8 km: wij vertrekken om …………uur. 
 
Inschrijvingen worden bij de bestuursleden verwacht vóór 13 november. 
 
Het bedrag kan ook vóór 11 november overgeschreven worden op rekeningnummer 
000 - 3254945 - 13 van KWB Achterbos, Rollekens 65 - 2400 Mol  
Vermelding: “Namen + dropping 2005” 
 
 

Inschrijvingsstrook kaartavond 25 november 2005 
 
Volgende personen zullen aanwezig zijn op de kaartavond: 
 

Inschrijven kan tot 20 november bij de bestuursleden of bij Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28. 
 
Het bedrag kan ook vóór 18 november overgeschreven worden op rekeningnummer 
000 - 3254945 - 13 van KWB Achterbos, Rollekens 65 - 2400 Mol  
Vermelding: “Namen + kaartavond 2005”. 
 
 
Inschrijvingsstrook tweede kookles - vrijdag 2 december 
 
Volgende personen zullen aanwezig zijn op de 2e kookavond: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het voorschot kan ook vóór 25 november overgeschreven worden op rekeningnummer 
000 - 3254945 - 13 van KWB Achterbos, Rollekens 65 - 2400 Mol  
Vermelding: “Naam + kookles 2 december 2005”. 

 Naam en adres 8 of 16 km Te betalen bedrag 
1 ………………………………………………………… ………………. ……………... 
2 ………………………………………………………… ………………. ……………... 

3 ………………………………………………………… ………………. ……………... 
4 ………………………………………………………… ………………. ……………... 
  Totaal bedrag: ……………... 

 Naam en adres Lid: 3 euro Niet lid: 5 euro 
1 ………………………………………………………… ………………. ……………... 
2 ………………………………………………………… ………………. ……………... 
3 ………………………………………………………… ………………. ……………... 
4 ………………………………………………………… ………………. ……………... 
 Totaal bedrag: ………………. ……………... 

 Naam en adres 5 euro 
1 ………………………………………………………… ………………. 

2 ………………………………………………………… ………………. 
 Totaal bedrag: ………………. 


