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Kwb Kaffee - Vrijdag 27 maart 
 

Ook dit jaar gaan we extra vroeg van start, net zoals vorig jaar. Vanaf 19u15 is iedereen welkom. 

Vanaf 19u30 worden de traditionele mosselen met friet geserveerd. En geen stoofvlees want dat heeft 
iedereen al gegeten op advies van Jeroen Meus. 
 

Na de afwas gaan we samen oude volksspelen spelen:Hamertjesspel, Mannetjesspel, Pierbol, Schijf-
schieten, Sjoelbak, Tonspel, Toptafel, Trou-madame en Vloerbollen. 
 

We kunnen in groepjes deelnemen aan deze spelen. 
 

Voor het luttele bedrag van € 12,5 neem je deel als lid  van Kwb.  

Inschrijven doe je voor 19 maart door dit bedrag 
over te schrijven op de rekening van Kwb met ver-
melding van naam en ‘Kwb Kaffee’! 

Stuur eveneens een mail aan info@kwbachterbos.be 

om je deelname te bevestigen. Vermeld in deze mail 

ook of je mosselen of koude schotel wil eten. 

Personen die nog geen lid zijn van Kwb en toch 
willen deelnemen kunnen ook inschrijven als ze 
lid worden van Kwb Achterbos. Voor de luttele 
prijs van € 25 kan er worden deelgenomen aan het 
Kwb-Kaffee én is men vanaf 1 april 2015 lid van Kwb 
- Achterbos.  

 

Ken je inwoners van Achterbos (man/vrouw) die goesting hebben om kennis te maken 
met onze Kwb? Schrijf ze in! 
 

 

Papierslag 21 maart 2015 
 

Noteer alvast deze datum in je agenda om je papier buiten te plaatsen. Helpers zijn altijd welkom. 

Om u een idee te geven: in september 2014 haalden we 19.140 kg papier op. In december zelfs 

24.520 kg ! 

Via de gemeente krijgen we hiervoor een mooie vergoeding zodat we onze activiteiten aan zeer lage 
prijzen kunnen aanbieden aan onze leden! 
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Kidsactiviteit – DOM – Clown Charel – woe 15 april – 14u-15u30 
 

Onze laatste kinderactiviteit van dit werkjaar is een echte aanrader. De gloednieuwe show van ‘De Charel’ be-
looft een prachtige afsluiter te worden van de kinderactiviteiten. 
 

In 'DOM' maak je kennis met 'De' Charel; bijzondere artiest die zichzelf en alles daaromheen best geweldig 
vind. Een podiumbeest in hart en zelfs nieren. Dat het vorige keer misging zit hem dwars en daarover komt hij 
nu vertellen en vertonen. Daarover heeft hij geschreven, gerijmd, geknutseld en gedacht. De Charel neemt op 
bijzondere wijze het publiek mee in zijn denk- en leefwereld waarin banaliteiten argument worden en ook om-
gekeerd. 'Dom' is eigenzinnig interactief clownesk vertel- en circustheater met rolbanen, blaaspijpen ,een haai 
en ook walvis maar bovenal één boodschap: 'De Charel is niet dom, dat is hij nie; de Charel is genie!'  
 

De show is geschikt voor kinderen van 4-12 jaar. Voor (klein)kinderen van Kwb-leden bedraagt de deelname-
prijs 6 euro, voor kinderen van niet-leden 8 euro als je voor 14 april 2015 inschrijft. 
 

Zonder inschrijving kan je de dag zelf ook nog gerust afkomen, maar dan kost de voorstelling 7 euro voor 
(klein)kinderen van leden en 9 euro voor niet-leden. Uiteraard mogen de volwassenen ook de voorstelling bij-
wonen, voor hen is dit gratis. 
In de inschrijvingsprijs is na de voorstelling een drankje en een chips voor de kinderen inbegrepen. 
 

Inschrijven bij Wim Caeyers, wim_caeyers@yahoo.com of 0473/86 21 43, betaling kan ter plaatse. 

 

Kwb Daguitstap Sint-Truiden – za 18 april 2015 
 

Op zaterdag 18 april organiseren we een daguitstap naar Sint-Truiden.  
 

8u45: verzamelen aan de parochiezaal voor vertrek om 9u met de bus. 
 

Voormiddag : bezoek aan een fruitbedrijf.  
 

‘s Middags : lekkere maaltijd gevolgd door verkenning van het centrum van Sint-Truiden.  
 

Namiddag : rondleiding in brouwerij Wilderen:  de nieuwe alcoholstokerij (Wild Weasel Whisky, 
Double You Gin, Wilderen Graanjenever en Eau-de-Bière),  de nieuwe brouwerij (Wilderen Goud, 
Tripel Kanunnik, Cuvée Clarisse & Wilderen Kriek) en de immense en perfect bewaarde alcohol-
stokerij uit eind 1800 staan dan op het programma. 

 
Achteraf kunnen we  genieten van huisbier in het sfeervol brou-
werijcafé dat is ondergebracht in een oude gerestaureerde vak-
werkhoeve. 
 
We verwachten terug in Mol te arriveren rond 18u30. 
 
Kostprijs = 30 euro per persoon (bus & maaltijd middag inbegre-
pen) voor leden 
 
Kostprijs 36 euro voor niet-leden.  
 
Inschrijven voor 11 april via mail op info@kwbachterbos.be of 
telefonisch bij Herman Vreys (0473/ 98 49 45) én het storten 
van de inschrijvingsprijs op de rekening van KWB Achterbos.  

 

Minimum 30 deelnemers zijn nodig om de activiteit te kunnen laten doorgaan.  

 

Viering 200 jaar 15 Kapellekes - 26 april  
 

Op 26 april e.k. wordt 200 jaar 15 kapellekens gevierd.  Kwb zal 4 tot 5 personen leveren om aan de 
15 kapellekens het horeca-gebeuren te organiseren nadat de officiële viering afgelopen is.  
 

Ook de harmonie van Achterbos zal er een concert  spelen bij deze gelegenheid die mede vanuit de 
Dienst Toerisme van de gemeente wordt opgezet. 
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Verslag voorbije activiteiten: 
 

Wandeling te Mol Rauw - zondag 8 febr.  
 

Uitstekend wandelweer die dag. Toch waren slechts een tiental 
mensen ingeschreven zodat we om te beginnen het ontbijt 
moesten annuleren (hiervoor moesten we met minimum 12 
personen zijn!).  

 

Omwille van griep en andere 
ziekten moesten op het laat-
ste moment nog een aantal 
mensen afzeggen zodat we 
uiteindelijk met 5 deelne-
mers en een prima gids de 
wandeling rond de put van 
het Rauw hebben kunnen 
afwerken. 

Nogmaals dank aan Fons Geubelmans, onze gids! 
 

Kidsbowling – woe 18 febr. – Arcade Balen 
 

30 jonge bowlingtalenten beleefden een leuke woensdagnamiddag in bowlingcenter Arcade.  
Er werden heel wat strikes en spares gegooid, een aantal hadden zelfs meer dan 100 punten!  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na de bowling volgde er nog een lekkere pannenkoek ! 
 
We weten zeker dat de kinderen die deze keer deelnamen ook volgende 
keer van de partij willen zijn! 

 

 

Workshop "Koersfietsreparaties" - do 26 februari  
  

Deze activiteit hebben we moeten annuleren wegens te weinig belangstelling. 

 

We wensen alle wielerliefhebbers een fijn 
fietsseizoen toe zonder lekke banden of  

andere technische problemen! 

 


