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Drie gelukkige winnaars!
De opkomst was niet zo groot.

Afhalen potgrond en meststoffen: za 9 febr
Deze samenaankoop was weer een succes: 70 zakken potgrond en 20 zakken meststoffen werden
gekocht aan een voordelige prijs. De bestellers kunnen hun bestelling zaterdag 9 februari ophalen op
het afgesproken adres: Peperstraat 57, tussen 9u30 en 11u.
Kan je op dat moment je bestelling niet gaan halen: contacteer dan tijdig Herman Vreys, Kruisberg 14,
GSM 0473 98 49 45

Wandeling kwb: woe 20 febr - 19u - PZ
Met dank aan Bram voor de organisatie!

Om 19u starten we op woensdag voor onze maandelijkse wandeling aan de parochiezaal.
Na 10km zullen we weten of de kermis al volledig uit de benen is.

“50 mythes rond gezonde voeding” - do 21 febr - 19u30 Nieuwjaarswandeling: woe 16 jan

lokaal dienstencentrum Ten Hove - org: Kwb Mol - Centrum
Deze informatieavond leert je alle misvattingen en waarheden rond eten kennen.

Met een 15-tal wandelaars trokken we onder leiding van Theo Drooghmans richting Galbergen. Hier
werden wat paadjes van de mountainbikers gevolgd waardoor velen niet meer wisten waar ze waren!
En dan hadden ze nog niet gedronken! Dank aan Theo Drooghmans voor de route!

Kostprijs € 2, ter plaatse te betalen. Inschrijven voor 19 februari via de website
www.kwbmolcentrum.be

Halfweg werd er een paprikaroomsoep, jenever of pintje aangeboden bij Wim H. Merci hiervoor Wim!.

5de Grote Zandloperquiz - vrij 22 feb - 20u, PZ Achterbos

Na nog een tochtje van 5 km langs de Miramar kwamen we terug in Achterbos aan waar we in ‘t Kafeeke nog een evaluatie hielden.

Aantal deelnemers per ploeg: 6 ; deelnamekost per ploeg: € 15
Dit is een quiz t.v.v. 'De Zandloper', leefgroep van Dienstencentrum De Witte Mol.
Contactpersoon: Monique van Hoolst, telefoon: 014/346371
Ook kwb wil met een ploeg deelnemen: kwb - leden die willen meespelen met onze ploeg kunnen hiervoor contact nemen met Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be of gsm 0473 45 76 13

Bloedgeven Rode Kruis: ma 25 febr - 17u30 - PZ
Vorig jaar deden we een oproep om ook als lid van kwb te gaan bloedgeven. Maandag 25 februari kan
je weer terecht in onze parochiezaal! Denk eraan: 70% van de Vlamingen heeft in de loop van zijn leven ooit bloed nodig.

Kwb bowling - za 2 mrt - Zaal Eden - 20u
Activiteiten en foto’s kwb steeds te vinden via
http://www.kwbachterbos.be/

Samen een leuke avond bowlen kan wanneer je voor vrijdag 22 februari bent ingeschreven. Inschrijven
doe je bij Ronny Van Decraen, tel 0494 89 72 93, mail: ronnyvandecraen@outlook.be of gewoon via je
bestuurslid.

Info - avond Brexit - do 12 mrt - 19u30 - PZ - i.s.m. ACV

Papierslag 16 maart 2019

Wat als de Brexit doorgaat? Wat zijn de gevolgen voor ons en onze economie?

Zaterdagmorgen vanaf 9u gaat de eerste papierslag van dit jaar door. Helpers zijn welkom: melden bij
Stephan Sannen, sannenvanhoof@gmail.com, 0498 495 484

Groot — Brittannië gaat voor de harde Brexit.
Maar wat betekent dat nu concreet en hoe zullen wij dat voelen? Voorlopig blijven heel wat
vragen onbeantwoord. Op 12 maart organiseert ACV zone Noord-Oost samen met KWB
Achterbos een infoavond over de Brexit. Doel
is om een beeld te schetsen van de gevolgen
ervan voor consumenten en inwoners van de
Europese Unie.

Kwb Kaffee - Vrij 22 maart, PZ - 19u30 - 00u00: Save the date!
Een gezellige avond voor alle kwb-leden en hun partners. Met een muzikale bingo onder leiding van
Lady Hill. www.ladyhill.be
Voor iedereen zal mosselen - friet geserveerd worden,
tenzij je vooraf een koude schotel bestelt! Tradities zijn
er om in ere gehouden te worden: aperitief, mosselen,
muzikale bingo, en dan nog samen een pint drinken! En
dat voor de prijs van € 17!

De landen van de Europese Unie hebben onderling een open markt waarin bedrijven relatief eenvoudig met elkaar kunnen handelen.
Vanaf 29 maart 2019 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de EU en valt
die open markt en het vrij handelen weg.
Volgens het Britse Ministerie van Financiën zal de Brexit in het Verenigd Koninkrijk 500.000 banen
kosten. Daarnaast is de kans ook groot dat ook de Britse lonen en de koers van het Britse pond dalen.
Ook bij ons heeft de Brexit gevolgen. Hoe zullen wij als consument de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voelen in onze portemonnee? Op dit moment zijn de exacte gevolgen moeilijk
te voorspellen. Mogelijke gevolgen kunnen zijn:


Studeren en werken in Groot-Brittannië worden moeilijker.



Jobs in bedrijven die veel exporteren naar het Verenigd Koninkrijk komen onder druk.



Pensioen en beleggingen worden onzeker. De pensioenfondsen zijn immers sterk afhankelijk
van de effectenbeurzen.



Vakanties in Groot-Brittanië worden goedkoper door de daling van het Britse pond.

In deze prijs is de muzikale bingo inbegrepen.

Stort voor 15 maart op rekening van kwb BE38 9795 4059
7472 en laat via mail aan: alex.van.decraen@telenet.be weten of je mosselen of koude schotel zal eten!
De deuren gaan open vanaf 19u30. Als aperitief voorzien we
cava of een gewoon pintje!
De laatste pint wordt getapt om 23u45 en de deuren sluiten
om 00u00.

Tijdens deze infoavond proberen we een kader te schetsen van de Brexit en de gevolgen. Praktisch:
Wat als de Brexit doorgaat? Wat zijn de gevolgen voor ons?
Gastspreker is Pascal Paepen (docent Thomas More)

Kwb kookles – vrij 15 mrt – 19u – Keuken Rozenberg
Na onze culinaire reis naar het zuiden is deze keer de Oosterse keuken aan de beurt. Op vrijdag 15 maart scherpen
we onze messen in de keuken van de Rozenberg. Dit onder leiding van Koen en Bram Hannes.
Wie interesse heeft, schrijft best zo snel mogelijk in bij Guy
Vreys (vreysguy@hotmail.com of 014/31.17.06).
Het inschrijven voor de kookles moet gebeuren ten laatste
op 10 maart. Het maximale aantal deelnemers stellen we
op 20 personen. Er wordt voorrang gegeven aan leden (en/
of partner).
Leden betalen € 5 (voor de huur van de keuken) + onkosten.
Niet-leden kunnen inschrijven maar betalen een deelnameprijs van € 10 (huur + inschrijving) per les +
onkosten.
Het te betalen bedrag van de onkosten van de gebruikte ingrediënten wordt per les berekend op basis
van de gedane aankopen. Daarom wordt het bedrag van alle onkosten berekend tijdens de kookles en
verdeeld over alle deelnemers. De betaling gebeurt dan op het einde van elke kookles.

Smakelijk!

Voorbije activiteiten:
Casino - avond: vrij 11 jan
Een iets mindere opkomst voor de casinoavond dit jaar, maar dit kon de pret niet bederven.
Er werd lustig gespeeld op de black-jack, poker, craps en roulette.
De paardjes hebben ook nog eens gelopen en
dat heeft gezorgd voor volgende rangschikking:

1. Moons Pieter
2. Vaes Frederic
3. Meynen Guy

