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Kookles - vrijdag 14 februari   

Op vrijdag 14 februari gaat onze volgende kookles door. De inschrijvingen zijn reeds bij de vorige 
kookles gebeurd. We verwachten iedereen die inschreef om 19u30 in de keuken van de parochie-
zaal.  

De kookles zal in het teken staan van ‘verloren groenten’. 
 

Culinaire poker(initiatie)- en kaartavond - vrijdag  21 febr 

Op vrijdag 21 februari organiseert Kwb Achterbos in de parochiezaal (grote zaal) een culinaire  spel-
avond.  

Je kan er (leren) pokeren. Ook wiezen zal er zeker op het programma staan.  Uiteraard mag je zelf 
ook andere kaart- of gezelschapsspelen meebrengen. We starten om 20u, einde is voorzien rond 24u. 
De ganse avond word je culinair in de watten gelegd. Drank (ook een aantal speciale bieren) is ver-
krijgbaar aan zeer democratische prijzen. 

Vooraf inschrijven verplicht bij Lisette Gastmans (lisettegastmans@telenet.be) of Wim Caeyers 
(wim_caeyers@yahoo.com of 014 /31 61 83), het inschrijvingsgeld mag ter plaatse betaald worden. 

Voor leden bedraagt de deelnameprijs 3 euro, voor niet-leden 6 euro.   
 

Papierslag - zaterdag 1 maart 
 
Zaterdag 1 maart zal onze eerste papierslag van dit jaar doorgaan. Zoals iedereen weet is deze drie-
maandelijkse papierslag een goede bron van inkomsten voor onze Kwb - afdeling. Hierdoor kunnen 
we vele activiteiten aan zeer democratische prijzen blijven organiseren voor onze leden. 
 

Helpers zijn steeds welkom tussen 9u en 12u! We verzamelen om 8u50 aan het gidsenlokaal. 
 
Ter informatie:  tijdens de papierslag van september 2013 haalden we 14.520 kg papier op. 
In december 2013 haalden we zelfs 22.740kg op. Maar toen was Sinterklaas net langs geweest ! 
 

Warmtecamera -  maandag 3 maart 
 
Vandaag de dag geven we veel geld uit aan de verwarming van onze huizen.  
 

In goed geïsoleerde huizen is de prijs voor stookolie of aardgas beperkt tot 
500 à 1000 euro per jaar. In oudere, slecht geïsoleerde huizen of huizen met 
grote koudebruggen kan dit bedrag al snel oplopen tot 3000 à 4000 euro per 
jaar. Door bepaalde delen van oude(re) huizen te isoleren of koude bruggen 
weg te werken, kan al snel 500 tot 2000 euro per jaar bespaard worden. Veel 
geld als je weet dat  de isolatie van een gemiddeld (zadel)dak tussen 500 en 
2000 euro kost. Het isoleren van een spouwmuur kost iets meer: ca. 3500 eu-
ro voor een woning van 150 m2. Goed om weten is nog dat er een belastingaf-
trek is voor het aanbrengen van isolatie in bestaande woningen. 
Als KWB bieden we je de mogelijkheid om jouw eigen woning te ontwerpen aan een onderzoek met 



de warmtecamera. Zo kunnen jullie op een objectieve manier te weten komen langs welke oppervlak-
ken in jouw woning (ramen, muren, vloeren, daken, trappen) de meeste energie verloren gaat. Ook 
kan bv. worden gezien dat bepaalde isolatie slecht is aangebracht (=koude brug). Het stelt je in de 
mogelijkheid om gericht en op de meest efficiënte wijze jouw woning (verder) te isoleren indien dit 
nodig zou blijken.  
Personen die hun woning willen laten onderzoeken, dienen dit op voorhand te melden aan Toon De 
Ceuster met opgave van het type woning (bouwjaar, delen die reeds geïsoleerd zijn).  
 

We vertrekken om 19u aan de parochiezaal in Achterb os.  
Personen die niet om 19u aanwezig kunnen zijn, kunnen later aansluiten.  
 

Personen die om 19u niet aanwezig kunnen zijn kunnen later nog aansluiten. 
 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij toon.deceuster@telenet.be , Achterbos 190. 
 
Deelname aan deze activiteit is gratis voor leden. Niet-leden betalen 2 euro.   
 

Circusschool - woensdag 5 maart 
 

Dromen je kinderen ook van een carrière in het circus?  Of meer nog bij ‘Cirque du Soleil’?  
Willen jou kinderen ook graag leren jongleren of andere leuke circusacts onder de knie krijgen? 
Laat hen dan op woensdag 5 maart meegaan naar de Circusschool in Balen, Bert Leysenstraat 11. 
We beginnen ter plaatse om 14u en stoppen om 16u. 
Kinderen van leden betalen € 5 om deel te nemen. Kinderen van niet-leden betalen € 7. 
 

Inschrijven voor deze activiteit kan bij Lisette Gastmans, lisettegastmans@telenet.be tot 20 februari. 
 

We komen samen aan de parochiezaal om 13u30 om te carpoolen naar Balen. 
Men kan er ook voor  kiezen om rechtstreeks naar Balen te rijden. 
  

Kwb-Kaffee met optreden ‘de Nootoplossing’ - vrij 2 1 mrt   

Uiteraard zullen er frieten met mosselen 
te eten zijn die dag. 
 
Ook de plezante muzikale noot zal niet 
ontbreken. Hiervoor zal de groep ‘De 
nootoplossing’ zorgen. 
 
 
 
 
Noteer alvast deze datum! 

 
 

Onderhoud van de koersfiets - donderdag 27 maart  
 

Wegens het succes vorig jaar herhalen we deze avond. Dit gaat door in de parochiezaal onder des-
kundige leiding van Vic Peeters en zijn collega van de Balense Bycicle Club.  
Meer info over deze activiteit op de volgende folder. 
 

Busuitstap naar Oostende - 6 april 
 
Voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik zullen we 
te laat zijn natuurlijk. 
 

Kwb geeft iedereen de kans om deel te 
nemen aan deze daguitstap: vertrek om 8u 
in Achterbos, ontvangst in De Kinkhoorn 
met koffie en koek, een blik achter de 
schermen van het vernieuwde verblijf in De 
Kinkhoorn gevolgd door een driegangen-
menu. 



In de namiddag zal met de bus langs de belangrijkste bezienswaardigheden van Oostende gereden 
worden. In de vissershaven kan een kleine wandeling gemaakt worden en uiteraard kunnen de win-
kelstraten bezocht worden! 
Om 18u vertrekt de bus terug naar Achterbos! 
 
Voor partners en kwb-leden: 30 €/p.p. Inschrijven (+ storten op rek. BE38 9795 4059 7472) voor 
woensdag 12 maart 2014 bij Toon de Ceuster (toon.deceuster@telenet.be ). 

OPGELET !!!  AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT TOT 50, dus  snel inschrijven is de bood-
schap!!! 
Helpers papierslag (+ partners) hebben voorrang op de andere kwb-leden welke in chronologische 
volgorde van inschrijving zullen geplaatst worden.     

Personen die minstens 2 keer kwamen helpen tijdens een papierslag in 2013 kunnen gratis mee! 

 
Te onthouden datum: 
 

Za 28 juni - Daguitstap Ieper 
 

De reeks ‘In Vlaamse Velden’ op zondagavond met regie van Jan Matthys 
wordt druk bekeken. Maar je kan met Kwb ook ter plaatse een kijkje gaan 
nemen! 
Met bezoek aan Flanders Fields en de stad Ieper ! 
 

Maximaal 50 personen kunnen deelnemen.  Inschrijvingen starten volgende 
maand. Dan kan je ook meer info vinden op deze folder. 
 

Meewerken met actie MIN? 
 

Actie MIN zet zich in om de situatie van ‘Mensen in Nood’ te verbeteren. Af en toe hebben ze nood 
aan praktische hulp bij de verhuis van één van deze mensen of een gezin. Aan Kwb is gevraagd of 
bij hun leden mensen interesse hebben om af en toe een handje toe te steken bij een dergelijke ver-
huis of het ‘woonklaar’ maken van de woning.  
Leden die hieraan willen meewerken kunnen contact nemen met Stef Dewit, sdwit@sckcen.be .   

 
Voorbije activiteiten 
 

Ontbijtwandeling te Geel - Bel - zondag 
19 januari 
 
De Kleine Volmolen in Bel was de plaats van afspraak 
op zondagmorgen 9u30. 



Na een stevig ontbijt waaraan 20 personen deelnamen konden we tegen een stootje. 
 
Onze gids, Gaston Daems, inwoner van Bel, maar vooral bezieler van het natuurbeheer dat momen-
teel wordt uitgevoerd in de Belse bossen, nam de tijd om kort toe te lichten wat we allemaal te zien 
zouden krijgen. 

 
Iedereen, met uitzondering van de 
hond, luisterde van in het begin zeer 
aandachtig. 
 
Al snel zaten we midden in de natuur 
van Bel. 
 
Tijdens de wandeling kwamen we 
leuke zaken tegen, zoals het  lied 
van Bel: 
 
BELLE BELLE 
Het is een enig oud lied 
een dorp om mee te nemen 
met zitbank voor de berk 
de bakker hij leeft goed 
 
De volmolen draaft in trage 
toonladders zijn monotone 
sleutels…. 

 
Een indrukwekkend momument van de natuur kwamen we 
wat verder tegen. Met een omtrek van 4 meter en 20cm is 
het een geweldige getuige van de geschiedenis van de 
laatste eeuwen. 
Spijtig genoeg hebben in de loop der jaren velen het nodig 
gevonden om hun naam en andere zaken in de schors 
van deze geweldige Lindeboom te kerven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommigen hebben de wandeling afgesloten in 
meerdere Belse gelegenheden. Het was die dag 
ook de dag van Toontje, de patroonheilige, zodat 
in gans Bel heel wat activiteiten doorgingen. 
 
 
Is het misschien een goed idee om volgend jaar 
een ander deel van Bel te bezoeken op die dag? 


