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iedereen een 

voorspoedig 2009! 
 
 
Trappistenavond: zaterdag 24 januari 2009 
“in het spoor van de Trappisten” 
 

“In het spoor van de Trappisten” is een combinatie van een ouderwetse vertelavond over de 
orde van Benedictus én het degusteren van 7 heerlijke trappistenbieren. En ja, de Triple van 
Westmalle is er ook bij!  
 
Je kan oordelen over kleur, geur, smaak en nasmaak en een favoriete keuze aanduiden. Tus-
sendoor worden er bovendien nog diverse blokjes Trappistenkaas opgediend.  

 
Kom mee genieten van deze unieke avond. 
 

Tijdens het degusteren van je favoriete bieren kom je allerlei te weten: 
1. Waarom is er alleen maar in België en in Nederland Trappistenbier en 
 niet in Frankrijk en Duitsland? 
2. Hoe en met welke ingrediënten wordt het bier gebrouwen? 
3. Vanwaar komt het verschil in alcoholpercentages? 
4. Welke smaakverschillen zijn er tussen de soorten Trappistenbier?  
 
 

 
Kostprijs: € 6 voor leden, € 9 voor niet - leden. 
 
Inschrijven (verplicht!) moet gebeuren voor 17 januari, bij: 
• één van de bestuursleden of 
• bij onze secretaris: Luc Sannen, Sint Appolonialaan 106. Tel 014 31 60 06 of luc.sannen@scarlet.be of  
• Jef Vanhoof, Puttestraat 17. Tel 0479 27 57 02 of jef_vanhoof@hotmail.com 
 

De avond wordt begeleid door John Verbraeken, gekend als ex-nationaal voorzitter van KWB. Hij is op de hoog-
te van enkele sappige interne anekdotes, ook van binnen de abdijmuren bij de paters Trappisten, waarvan hij 
velen persoonlijk kent. 
John brengt een zeer deskundige uitleg ,simpel, goed geïllustreerd, zeker niet langdradig en goed gevarieerd.  
 
 
Tijdig inschrijven is de boodschap! 



Zangavond / Cantus: vrijdag 30 januari 2009 
 
Na het grote succes van vorig jaar willen we deze 
activiteit zeker opnieuw organiseren. 
 

Er werd door mensen van 17 tot 77 jaar meegezon-
gen van 20u tot een stuk in de nacht. 
Studentenliederen, Nederlandstalige liederen, 
Duits, Frans: alles komt aan bod. 
En belangrijk: iedereen kan meedoen! Als je maar 
tegen lachen en plezier kunt. 
 
Onze twee ‘seniors’, Geert van Olmen en Luc 
Geuens zullen ons weer begeleiden. 
Dranken kosten slechts één euro. 

 
Voor een gratis boterham tus-
sendoor zorgt KWB Achter-
bos. 
 
 
Inschrijven bij Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19. Tel 014 31 70 05 of 
bij Toon De Ceuster, Achterbos 190, 014 32 16 47. 
Kostprijs deelname: € 1 voor KWB - leden, € 2 voor niet - leden. 
 

Samenaankoop dakisolatie 
 

KWB legt je in de watten. Iedereen spreekt tegenwoordig over zonne-energie, zonnepane-
len en zonnecollectoren. Maar wat ben je er echt mee als je energie verliest door een 
slecht geïsoleerd dak? 
Daarom biedt KWB Achterbos, samen met de andere KWB - afdelingen in Mol, u de kans 
om samen voordeliger dakisolatie aan te kopen. 
 
Hoe verloopt de samenaankoop dakisolatie? 
Isolatie is voor de meeste mensen een investering voor het leven. Een weloverwogen 
beslissing die slechts genomen wordt na objectieve informatie. Daarom werken we in vier stappen: 
 
 1. “Bewonersavond”: alle bewoners worden uitgenodigd (ook niet-leden) voor een informatieavond. 
 Deze zal doorgaan in de parochiezaal van Achterbos op donderdag 5 februari 2009, om 20u. 
 
 2. De bewoners krijgen dan 4 weken de tijd om na te denken over het project, alles op te meten 
 en /of misschien ondervinden zij enkele praktische problemen waardoor ze meer informatie wensen. 
 
 3. “Investeringsavond": tijdens deze avond zal de firma toelichtingen geven over het plaatsen van het 
 materi aal en de levering. Er is mogelijkheid om nog enkele bijkomende vragen te stellen … en de leden 
 van KWB kunnen een  bestelling plaatsen.  
 Deze avond zal doorgaan in het jeugdhuis, Rivierstraat te Mol op woensdag 4 maart 2009 om 20u. (In 
 de buurt van de sporthal) 
 
 4. Levering gebeurt gratis door de firma.  

 
Meer info kan je verkrijgen bij : 
 
• Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, Tel 014 32 08 03, na 18u. 
 e-mail: dirkmannaerts@gmail.com 
 
• Jef Vanhoof, Puttestraat 17, Tel 0479 27 57 02, na 18u.  
 e-mail: jef_vanhoof@hotmail.com 
 
 
 



Kaartavond vrijdag 27 februari 
 
De kaartavonden zijn weer in. Het zijn gezellige avonden voor weinig 
geld. Daarom blijft dat ook steeds terug komen. 
 
Er is keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten 
of kingen. Zelfs Chinese spellekes zijn in trek tegenwoordig.  
De start wordt gegeven om 20u, boven in de parochiezaal.  
Einde voorzien om 24u. 
 
Inkom: KWB - leden: € 4  
             niet - leden: € 6  
Dranken en versnapering inbegrepen. 
 

Inschrijven: voor 23 februari bij Wim Caeyers, Achterbos 315, tel: 014 31 61 83. Of via e-mail: 
wim_caeyers@yahoo.com of via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 
 
Sociale zekerheid: donderdag 12 maart, 20u, CC ‘t Getouw 
Vroeger was er film, nu is er theater. 
 

De KWB afdelingen van Mol - Balen - Dessel 
nodigen u uit voor een avondje figurentheater "Koning Edilbert, de Laatste". 

 
KWB - leden kunnen kaarten afhalen van 5 tot 31 januari 2009 via de cultuurbalie van 't Getouw  
 dinsdag tot en met vrijdag van 9-12u en 13.30-16u 
 donderdag van 17-19 u en zaterdag van 10 tem 12 u 
 
of je kan telefonisch bestellen op het nummer:  014 33 08 88  (zie uren hierboven) 
of je bestelling doormailen via cultuurbalie@gemeentemol.be en daarna je kaarten afhalen (vóór 2 februari) 
 
Prijs : € 3, te betalen bij het afhalen van de kaarten aan de balie 
 
Vanaf 2 februari 2009 wordt deze voorstelling opengesteld voor het grote publiek. 
Wens je erbij te zijn, haal je kaarten dan tijdens de maand januari, want er zijn maar 350 plaatsen. 
Meer info: De Wit Stefaan tel 014-319717 – sdwit@sckcen.be of http://www.vlinders.be/nl/
koning_edilbert_de_laatste_kroniek_van_een_eeuwig_leven.html 

Voorbije activiteiten 
 

Fotozoektocht in ’t donker: vrijdag 19 december 2008 
 

Prachtig weer was het om een mooie donkere wandeling te maken door Achterbos.  
Een tachtigtal mensen hebben de moeite gedaan om de foto’s te zoeken, wat hen ook aardig lukte. 
Achteraf werd er gratis verse soep met brood aangeboden! 
Bedankt Lutgart en Hilda voor het maken van die lekkere soep. 
 

27-ste Verenigingenquiz - zaterdag 27 december - 20u 
 

24 ploegen namen het weer tegen mekaar op. Voor de eindoverwinning was het uiterst spannend. 
Oud leiding Scouts haalden het nipt met 122,5 punten, voor Faapfu-
pers Veteranen met 122 punten en Flurky met 118 punten. 
Onze eigenste KWB - ploeg stond dit jaar net naast het podium op 
de vierde plaats, samen met KVLV 1, met 113,5 punten. 
Namen verder nog deel aan deze kwis, in volgorde van de uitslag: 
De Klievers, ZVC Artik, FOUT, Kilometervreters, Sudoku, Jupiler, 
Landelijke Gilde, De Weizen, 10%, Wellie, KVLV 2, KAV, Scouts 
158, De Molse Quizgoeroe’s, Sportlife, Scouts 263, Gidsen, No Na-
me en last but not least: Scouts 331 . 
Meer foto’s op de website! 
 
Met dank aan Jan Puls en Jan Vernelen voor de organisatie! 



Kerststal plaatsen 
 
Bedankt aan de mensen die de Kerststal hebben opgezet. 
Het resultaat is te zien in onze kerk. 
Alle foto’s over de bouw van de kerststal kan u bekijken op onze website: 
www.kwbachterbos.be 
 

 
Website KWB Achterbos 
 

Sinds enkele jaren heeft KWB Achterbos een goedbezochte website. Daar kan je terecht voor informatie over 
onze vereniging en onze activiteiten. De opmaak en het beheer van de website was in de deskundige handen 
van John Peeters. In 2009 geeft John de fakkel door aan Liesbeth Prinse. 
We bedanken John voor zijn geleverde prestaties en wensen Liesbeth veel succes met het beheer en verdere 
uitbouw van de website. 
Het KWB bestuur. 
 

Winterse landschapswandeling naar het Feynends Heike - zondag 25 jan. 
  

Zondag 25 januari om 14.00 uur organiseert natuurvereniging de Gagel een begeleide wandeling naar het 
Feynends Heike en naar de bossen van het SCK. De gidsen zijn Staf Heurckmans en Jan Hooyberghs sr. 
Omdat de KWB dit waardevol initiatief dit jaar ook financieel steunt, kunnen wij deze wandeling aan iedereen 
van harte aanbevelen. De tocht bedraagt ongeveer 7 km. 
KWB zal tijdens deze wandeling een cheque overhandigen om dit initiatief te steunen. 
 
Vertrek aan de parking van de kerk van Achterbos. 
Voor meer informatie: 014 31 78 16 (Staf Heurckmans) 
 
 
 

Inschrijvingsstrookjes:  
 
 

1. Trappistenavond - zaterdag 24 januari 2009 

Inschrijven voor 17 januari bij: Luc Sannen, St Appolonialaan 106 Tel 014 31 60 06 of 
     Jef Vanhoof, Puttestraat 17, Tel 0479 27 57 02 
 
 
2. Zangavond / cantus - vrijdag 30 januari 2009 
 

Inschrijven voor 25 januari 2009 bij  Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19. Tel 014 31 70 05 of 
      Toon De Ceuster, Achterbos 190, 014 32 16 47. 

Naam + voornaam Lid: € 6/p Niet lid: € 9/p  
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Totaal   
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Niet lid: € 2/p 

 

 

 

 


