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Culinaire ontdekkingstocht in Beringen – Za 12 maart  
 

Op vraag van een aantal deelnemers maken we de uitstap met de trein naar Beringen. Iedereen 
koopt zelf een ticket (weekendtarief = halve prijs). Uiteraard mag je ook zelf met de auto naar het 
mijnmuseum rijden, gelieve dat dan wel even te melden. 
 

De trein vertrekt om 13u07 aan het station in Mol, de deelnemers verzamelen om 12u55 aan de in-
komhal van het station, aankomst van de trein is voorzien om 13u27 in Beringen-station. De wande-
ling van het station naar het mijnmuseum duurt 45-tal minuten. 
 

Om 14u15 starten we aan het mijnmuseum in Beringen met een sprekende onthaalfilm en deguste-
ren een Koolputtersbier. Nadien zetten we onze tocht verder onder begeleiding van een gids.  
 

Typisch Turks gebak met een glaasje thee, 2 wodka’s en Poolse worst, een pizza, een glas wijn en 
een cappuccino staan alvast op het programma. Ook de bijzondere architectuur van de mijncité wordt 
uitgelegd door de gids. De treinreizigers kunnen de trein terug naar Mol nemen om 18u37 of 20u32. 
  

Door een tussenkomst van Kwb kost deelname € 23 voor volwassen leden en € 10 voor -12 jarigen.  
 

Ondertussen zijn er al een 12-tal personen ingeschreven, er zijn dus nog enkele plaatsen vrij!!  
 

Je kan inschrijven tem dinsdag 8 maart bij via wim_caeyers@yahoo.com ; inschrijving is pas defi-
nitief na het storten van de deelnameprijs op rek nr BE38 9795 4059 7472 van Kwb Achterbos. 
 

Kwb Kaffee - vrij 25 maart 
 

Vrijdag 25 maart is het weer zover! Ons jaarlijks Kwb - Kaffee zal starten om 19u30, je bent welkom 
voor een aperitief vanaf 19u15. 
 

Om 20u zullen de mosselen (of koude schotel) met frieten of brood geserveerd worden. 
 

Terwijl de afwas wordt gedaan zal je bondig geïnformeerd worden over de Lentecampagne van We-
reldsolidariteit waarbij je zal gevraagd worden om de petitie voor ‘leefbare pensioenen en betaalba-
re zorg, wereldwijd’ te ondertekenen. Meer info: http://www.wereldsolidariteit.be/ 

 
 
Daarna zullen we gedurende meer dan een uur 
kunnen genieten van de grappen van stand-up 
comedian Jan-Bart De Muelenaere. Wil je al eens 
een voorproefje? Neem een kijk op YouTube. 
 
Het programma tijdens ons Kaffee: 
 
Een absurde analyse naar de ware aard van de 
West-Vlaming 
 

In ‘Over Leven In De Westhoek’ gaat comedian 
Jan-Bart De Muelenaere dieper in op het concept 
'West-Vlaming'. Met behulp van foto's, videobeel-

den en persoonlijke anekdotes gaat hij op zoek naar de ware identiteit van de West-Vlaming. Wie zijn 
ze, wat doen ze, hoe spreken ze en wat drijft hen? Wonen er alleen maar hardwerkende onderne-
mers? Is de taal er echt zo onverstaanbaar? Is er meer dan alleen maar landbouw en varkensboe-
ren? Is de oorlog de enige bron van inkomsten in de Westhoek? Betekent de opwarming van de aarde 
het einde van deze provincie?. 



  
Enerzijds enthousiasmeert Jan-Bart het publiek voor het goede leven in de kustprovincie, maar an-
derzijds laat hij ook de minder fraaie kanten van zijn streek aan bod komen. Voor elk van die pijn-
punten heeft hij echter telkens een eigenzinnige oplossing en een humoristisch antwoord in de aan-
bieding. Jan-Bart spreekt uit ervaring. Hij is geboren in Roeselare, opgegroeid in Westrozebeke en 
woont ondertussen vijf jaar in Ieper. Een rasechte West-Vlaming, aangezien hij ook twaalf jaar lang 
in Gent gewoond heeft. Kortom: ‘Over Leven In De Westhoek’ is een humoristische en interactieve 
analyse naar het ware DNA van de West-Vlaming.  
 

Deelnemen aan ons Kwb-Kaffee kost u € 15, mosselen, drank en comedy inbegrepen.  
 

Inschrijven doe je door via mail te laten weten wat je wil eten. Mailen aan: 
bram.hannes@pandora.be . Bovendien schrijf je het te betalen bedrag voor 18 maart over 
op de rekening van Kwb.  
 

Papierslag za 19 maart - 9u 
 

Helpers van de papierslagen in 2015 gaan die avond uit eten bij wijze van bedanking voor de tijd 
en de energie die ze investeerden in deze activiteiten. Plaats van afspraak: Leto, 18u30. 
 

Heeft u zin om op 19 maart mee te helpen? Geef een seintje aan Stephan Sannen, Achterbos 198 
of  via sannenvanhoof@gmail.com of aan één van de bestuursleden van Kwb.  
Of kom gewoon zaterdag 19 maart iets voor 9u naar Zelm, gidsenlokaal! 
 

Paaskinderbingo - kinderkwis - kinderkubbactiviteit - zo 
10 april 2016 - 10u tot 12u - PZ Achterbos 
 

Zondag 10 april staat de 4de kinderactiviteit van het werkjaar op het programma.  Deze activiteit 
gaat door in de parochiezaal. Een leuk kwisje, een spelletje kubb en een bingospelletje vullen de 
voormiddag. 
 

Kinderen kunnen deelnemen vanaf de 3de  kleuterklas. Om 10u starten we met een leuke kwis. Na-
dien organiseren we een reuze-kinderbingo met prijsjes voor iedereen en een wedstrijdje kubb. 
 

Graag zo snel mogelijk inschrijven (vol = vol, max. 25-tal deelnemers), ten laatste op vrijdag 7 april, 
de activiteit kost € 1 voor (klein)kinderen van leden. Niet-leden betalen € 3.  Betaling kan ter plaat-
se. 
 

Inschrijven bij Wim Caeyers per mail ( wim_caeyers@yahoo.com ) of telefonisch (0473 86 21 43), 
uiterlijk op woensdag 5 april 2016. 
 

Kwb Adventure weekend - Destination X Part III  
Vrij 27 mei - zo 29 mei 
 

Binnenkort zakken we met de jonge Kwb-venten weer af naar de 
Ardennen. Na 2 edities die op dezelfde locatie doorgingen gaan we 
nu naar een nieuwe, nog geheime, bestemming op een 150 km 
van Mol, ergens in de Ardennen. 
 

Vertrek is voorzien op vrijdag omstreeks 18u, we zijn zondagmid-
dag terug in Mol.  
 

Momenteel zijn er al een 11-tal personen ingeschreven, er zijn nog enkele plaatsjes vrij.  
 

Inschrijving is pas definitief na mail aan Kris Caeyers (kriscaeyers@yahoo.com) en storting van het 
voorschot van € 50 op rek.nr. van Kwb Mol-Achterbos, uiterlijk op 21 maart 2016. 
 

Wandelweekend – 30 sept tot 2 okt – Kalterherberg 
 

Er zijn 30 inschrijvingen voor het wandelweekend van 30 september tot 2 oktober 2016. 
We zullen logeren in Hotel Hirsch te Monschau (Kalterherberg). We hopen voor die dagen op een 
zonnig weekend zodat we kunnen genieten van mooie wandelingen. 

 

Wie nog wil aansluiten bij de groep kan dat zolang er plaats beschikbaar is in het hotel. Neem hier-
voor contact op met Guy Vreys via telefoonnummer 014 31 17 06 of via mail 
(vreysguy@hotmail.com).  

mailto:sannenvanhoof@gmail.com


Voorbije activiteiten: 
 

Kermis - Kinderkookactiviteit - zo 7 febr - PZ 
 

Wegens te weinig inschrijvingen is deze activiteit spijtig genoeg niet kunnen doorgaan! 
 

BOWLING – vrij 19 febr 20u – Eden 
 

Met een 20-tal enthousiaste Kwb’ers heb-
ben we de banen van Bowling Eden in Mol 
onveilig gemaakt.  
De professionele ploegen die wedstrijd aan 
het spelen waren, zijn menigmaal vol onge-
loof naar de scoreborden van de Kwb’ers 
komen kijken. Er werd dan ook op een 
enorm hoog niveau gespeeld.  
Er werden 2 spelletjes gespeeld en daarna 
heeft Kwb er nog een spelletje bovenop ge-
daan. Voor sommige was dit echter nog niet 
genoeg en werd er een 4e spelletje ge-
speeld. 
De hoogste score van de avond was voor 
Frederick Vaes met 165 punten. Alweer een 
geslaagde avond. 
 

Verdeling potgrond en gazonmeststof  11/02/2016 
 

36 zakken potgrond en 17 zakken gazonmeststof werden verdeeld onder de leden. 
We zullen komende lente en zomer veel rijkelijk bloeiende potplantjes en immer groene gazonnetjes 
bewonderen. Grasmaaiers: denk aan de zondagrust! Ook volgend jaar zal Kwb deze samenaankoop 
weer organiseren! 
 

2de zandloperquiz t.v.v. ‘de witte mol’ - vrij 26/02/2016 
 

De pz zat afgeladen vol met 34 ploegen. Opvallend veel jonge quizzers. 
De kwb-quizploeg bestond uit Lisette Gastmans, Patrick Bervoets, Patrick Ooms, Staf Maes, Luc 
Sannen, Theo Drooghmans. Zij behaalden een verdienstelijke  9de plaats.  
De laatste vraag van elke ronde was een muziekfragment: daar hebben we veel bijgeleerd! Sommi-
ge groepen werden wel erg rumoerig naar het einde; een gevolg van (teveel) tripeltjes? Wij hielden 
het soberder met de wijze raad van Jan Vernelen: drink witte Hoegaarden: dat is goed voor grijze 
hersencellen! 
 

We hebben ons prima geamuseerd! . Proficiat voor opsteller Roger Sneyers (den Bol)  
 

Kooklessen 2016 
 
Op vrijdag 5 februari maakten we, 
opnieuw met meer dan 20 kooklustigen, 
pasta’s en vissoep klaar. 
 
De les was in de deskundige handen van 
Bram en Koen Hannes. 
 
 
 
 
 
Hierbij enkele foto’s die voor zich spre-
ken. 
 
 



De foto links getuigt van decennialange ervaring 
in het roeren in potten. 
 

 
 
 
 
 
 
Bram kijkt nog even het recept na, de generatie met jarenlange er-
varing maakt zich duidelijk niet druk... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serveren is teamwork! 
 
 
 
 
 

 
Een eenvoudige pasta, maar zo lekker! 
 

 
 
 
 
 
 
Weer een geslaagde 
kookavond! 
 
Bedankt Koen en Bram! 
 
Bedankt alle enthousi-
aste deelnemers! 


