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Kaartavond 2 : vrijdag 8 december 
 

Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen, …. 
Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je ze zelf meebrengt. 
Start: om 20u boven in de parochiezaal (ingang via ’t kafeeke). 
Einde: 24u 
Deelnameprijs: 3 euro. Drank en versnapering inbegrepen. 
 

Inschrijven kan via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 
 
 
Papierslag zaterdag 16 december 
 

 De volgende papierslag is op zaterdag 16 december.  
Gelieve na te kijken of je aanwezig kan zijn om een handje toe te steken. 
Laat iets weten aan één van de bestuursleden. 
We hebben 25 personen nodig om alles in de voormiddag vlot af te werken. 

Alle helpers zijn verzekerd. 
Frisdrank, koffie en een koffiekoek zijn telkens voorzien! 
De helpers met vervoer ( aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding van de onkosten. 
 

Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel mailadres doorgeven aan  
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03, of via e-mail: 
info@kwbachterbos.be 
 
 

25e Verenigingenquiz - zaterdag 30 december 
 
Alle verenigingen en families van Achterbos zijn welkom. 
 
Zoals je ziet zal het dit jaar een jubileum uitgave worden. 
Ter gelegenheid van het jubileumjaar zal er een verrassing zijn voor iedere ploeg. 
Dus schrijf zeker op tijd in, want het aantal ploegen dat kan deelnemen is beperkt! 
 Een ploeg bestaat uit minimaal 5 en maximaal 6 personen. 
 
Inschrijven: vóór 23 december bij 
Theo Drooghmans, Achterbos 115 of 
Telefonisch: 014 31 43 62 . 
 
De eerste vraag wordt gesteld om 20.00 uur. 
 
Wie niet in een quizploeg zit, kan ook komen supporteren. 
Iedereen is welkom. 
 

PS: KWB - leden die graag met de KWB - ploeg meedoen, 
kunnen dit laten weten aan Guy Vreys, tel. 014 31 17 06  

 



Opbouw Kerststal - december 
 
Een aantal ijverige KWB - leden heeft de vorige jaren steeds gezorgd voor een mooie kerststal in 
de kerk. Het resultaat van hun werk zal met Kerstmis opnieuw te zien zijn in de kerk. 
De stal wordt opgebouwd op maandag 18 december: om 09.00u voor de ster 
          om 13.30u de stal 
Hij wordt terug gedemonteerd op maandag 8 januari om 13.30u 
 
Helpers zijn  steeds welkom. Op deze manier kan je een steentje bijdragen tot het vieren van Kerst-
mis in onze parochie. Indien jij kan komen helpen, gelieve dan je naam door te geven aan Nand 
Vreys  tel 014 31 87 66 
 
De KWB hoopt dat je als KWB - lid zeker een bezoek zal brengen aan onze kerststal. 
 

Radio Transit - woensdag 13 december - cc ‘t Getouw 
 
Met een mengeling van muziek uit verschillende culturen en een woordspel tussen Bart Demyt-
tenaere en Chika Unigwe, is deze voorstelling een aanrader voor iedereen die jong van hart is en 
zich wil laten raken door de universele gevoelens van hoop en liefde, verlies en rouw, verlangen en 
teleurstelling, eenzaamheid, angst en honger, vreugde, … . 
Zelfs de acteurs hebben nog regelmatig kippenvel bij het spelen van de voorstelling... 
 
Kaarten zijn te verkrijgen in cc ‘t Getouw aan de cultuurbalie: 014 33 08 88 
cultuurbalie@gemeentemol.be  
5 euro 
4 euro voor jongeren, senioren, groepen vanaf 10 personen, abonnementen. 
www.wereldsolidariteit.be 
 

Afgelopen activiteiten 
 
Dropping - Vrijdag 17 november 
 
Vrijdag 17 november was het weer zover. Naar jaarlijkse gewoonte werd een dropping georgani-
seerd door de KWB met als bestemming een tot op het allerlaatste moment geheim gehouden lo-
catie. De eerste wandelaars/spoorzoekers werden verwacht tegen 18.30h aan de parochiezaal en 
gingen aan boord van de bus die voor de gelegenheid omgevormd was tot “dark room” zodat de 
aanwezigen niet het minste idee hadden waar ze naartoe gebracht werden. Onder deskundige lei-
ding van Louis werden de wandelaars op bepaalde punten afgezet, met een plannetje in de hand, 
om de eindbestemming terug te vinden. De deelnemers konden kiezen uit 8 of 16km. Dit werd nog 
eens herhaald met de tweede lichting van 20.00u en iedereen was uiteindelijk op weg naar ont-
moetingscentrum ’t Goor in Engsbergen (Tessenderlo). De ene groep had duidelijk wat meer moei-
te (meer kapellekes ?) dan de andere , maar uiteindelijk was iedereen binnen de tijd op zijn be-
stemming. Daar werd volop genoten van lekkere boterhammen met kaas en/of kip - kap. In totaal 
waren er zo’n 43 liefhebbers en deze hebben, mede dankzij een late nazomer, genoten van wan-
del,spijs en drank. Hierbij wil ik alle helpers nog eens bedanken en tot volgend jaar! 
 
Bowling - Zaterdagavond 25 november  
 
28 bowlingfanaten hebben zich uitgeleefd in bowling Eden. De kampioen van de avond was Fran-
çois Peeters, met 258 punten in 2 spelletjes, op de hielen gezeten door Diane Gerinckx met 251 
punten. 
Met de disco-bowling hebben diverse spelers nog heel wat appeljenevers gewonnen, zodat de 
avond niet meer stuk kon. Zeker voor herhaling vatbaar. 
 



Autorijlessen via KWB - Millegem: goed en goedkoop 
 
De lessen starten vrijdag 5 januari en gaan door gedurende 6 vrijdagen. 
 
Data: 5, 12, 19 en 26 januari, 2 en 9 februari 2007 
Plaats: parochiezaal van Millegem 
Start: 19.30u 
Wat kost dit? 
 KWB - leden: leerling 25 euro, begeleider 12 euro 
 Niet leden: leerling 50 euro, begeleider 20 euro 
 
Inschrijven kan bij Bens Paul tel (014)31 01 10, of via e-mail : pbens@sckcen.be 
 
 

UITNODIGING van KWB- Mol Centrum  
HYPNOSE-SHOW 
door Patrick Pickart 
 
Wanneer: zaterdag 20 januari 2007 om 20 uur 
Waar: feestzaal van het Sint Jan Berchmanscollege te Mol (via zij-ingang rechts) 
 
Vanaf dat het woordje hypnose valt, gaan spijtig genoeg nog mensen huiveren. Ondanks dat we 
vandaag in de 21ste eeuw leven en het fenomeen een puur wetenschappelijk feit is, blijft hypnose 
nog een taboe in onze maatschappij. 
Daar wil KWB verandering in brengen door het organiseren van deze hypnoseshow. 
Het is te ingewikkeld om in 2 woorden uit te leggen wat het is en hoe het werkt, maar als je er meer 
over wil weten kom dan naar deze hypnoseavond. 
(meer info zie www.okusproductions.com). 
Pret en succes verzekerd, dus allen daar heen 
 
Inkom: KWB leden (op vertoon van lidkaart) =  4 euro 
  niet leden =  5 euro 
Betaling aan de kassa. 
Voorinschrijving gewenst bij Stefaan De Wit tel 014-319717 (na 17 u)  
of via sdwit@sckcen.be of via www.kwbmolcentrum.be 
 

Belangrijke KWB - data 2006-2007 
Vrijdag 8 december Kaartavond 2  

Zaterdag 16 december Papierslag 

Zaterdag 30 december Verenigingenkwis 

Zaterdag  17 maart  Bezoek Asielcentrum Arendonk 

Vrijdag  23 maart  KWB Kaffee 

Zondag  6 mei Kramp zilvermeer Mol 

Donderdag/ vrijdag 10 en 11 mei Toneel Daens: kerk Mol Donk 

Vrijdag  23 februari  Kookles 2  

Donderdag  10 mei tot eind juni 2007 Tentoonstelling Daens cc ’t Getouw’  te Mol  

Woensdag 13 december Theatervoorstelling Radio Transit - cc ‘t Getouw 



 
 
Inschrijven: vóór 23 december bij Theo Drooghmans, Achterbos 115 of 
Telefonisch: 014 31 43 62 . ofvia e-mail:  info@kwbachterbos.be 

 
 
 
 
 
 

 
Inschrijven: vóór  4 december bij Mark Caeyers, St. Apollonialaan 185, 
via e-mail:  info@kwbachterbos.be 
 

Men kan ook inschrijven door het totale bedrag te storten op rekening: 
000 - 3254945 - 13 met vermelding ‘kaartavond + namen’. 
Indien men het bedrag overschrijft: altijd Mark Caeyers verwittigen aub! 

 
 

Onze maandelijkse folder via email? Da kan! 
 
KWB - leden die onze maandelijkse folder via email wensen toegestuurd te krijgen, kunnen 
dit op eenvoudige manier vragen door een email te sturen aan  
info@kwbachterbos.be  
 
Je persoonlijk e-mailadres zal niet worden verspreid aan andere leden! 

Inschrijvingsformulier kwis : zaterdag 30 december 

Naam van de ploegleden: Adres van de ploegleden: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Naam van de ploeg:  

Naam: Adres Te betalen 

1.  € 3 

2.  € 3 

3.  € 3 

4.  € 3 

Handtekening:                                                                                     Totaal bedrag:  
  

€     

Inschrijvingsformulier kaartavond 2 : vrijdag 8 december 


