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Kwb Kaffee: Vrij 22 maart, PZ - 19u30 - 00u00: Schrijf nu in! 

Een gezellige avond voor kwb-leden en hun partners. Enkele sfeerbeelden van een vroegere editie: 

 

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/

p ! 

In deze prijs is de muzikale bingo met Lady Hill inbe-

grepen: 

www.ladyhill.be  

Stort voor 15 maart € 17/p 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.  

Wij rekenen op veel volk! 

 

Ronde van Vlaanderen op groot scherm: zo 7 april 

Meer info later via Facebook, mail, kwb Kaffee en affiches! 

Maandelijkse wandeling: woe 20 mrt 

Wat stilaan een goede gewoonte aan het worden is blijven we natuurlijk herhalen. Om 19u starten we 
aan de parochiezaal voor alweer een 10-tal km. 
 
Tot woensdag! 
 

Voorbije activiteiten: 

Afhalen potgrond en meststoffen: za 9 febr. 

Alle bestelde zakken potgrond en meststoffen zijn afgehaald. Laat de lente maar komen. 

 

Wandeling kwb: woe 20 febr.  

De groep deelnemers was deze keer niet zo groot. Terwijl het schitterend wandelweer was! Met acht 

gingen we op pad richting Galbergen en Ginderbuiten. De tussenstop in de Krophoek was welgeko-

men. Omdat het Kafeeke al gesloten was toen we terug in Achterbos kwamen gingen we de avond 

afsluiten bij Guido in Café Welkom. 

“50 mythes rond gezonde voeding”: do 21 febr. 

Een 30-tal personen kwamen opdagen op de infosessie over gezonde voeding in ‘ten Hove’, georga-

niseerd door kwb Mol-Centrum. Iedereen kreeg een groene en een rode kaart om een stelling als juist 

of fout te beoordelen.   Een heel leerrijke avond! 

Volgend jaar zal kwb-Achterbos ook een dergelijke avond organiseren. Hieronder een greep uit de 

mythes. Onderaan vind je de antwoorden. F=Fout; J=Juist 

1. Kokosolie is gezonder dan olijfolie 

2. De slaatjes van MC Donalds bevatten meer vet dan hamburgers 

3. Als je alcohol door een rietje drinkt word je sneller dronken 

4. Lightproducten zijn beter voor de lijn 

5. Je mag niet meer dan drie eieren per week eten 

6. Aardappelen en pasta zijn dikmakers 
 
1F 2J 3J 4F 5F 6F 

 

5de Grote Zandloperquiz: vrij 22 febr. 

Op vrijdagavond gingen we ons brein testen tegen 30 ploegen. De kwis stond dit jaar in het teken van 
20 jaar Zandloper. Starten deden we met 5 en eindigen met zen 6’en. De muziek- en puzzelronde 
hebben ons wat in punten doen achteruitlopen maar na de finale hadden we toch nog een 22ste plaats 
met 140 punten. Op naar volgende editie! 

 

Kwb wandelweekend: 4-6 oktober 2019 

De bestemming van het wandelweekend is gekend. We zullen aan het zeetje 
een weekend doorbrengen. Alle leden zullen bij de ledenfolder van maart een 
apart blad ontvangen met alle info i.v.m. locatie, prijs en inschrijving! 

Activiteiten en foto’s kwb steeds te vinden via  

http://www.kwbachterbos.be/ 



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 vrij-
dag 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 (vreysguido@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) + onkos-
ten. 
Niet-leden kunnen inschrijven maar betalen een deelna-
meprijs 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 ge-
dane aankopen. Daarom wordt het bedrag van alle on-
kosten berekend tijdens de kookles en verdeeld over alle 
deelnemers. De betaling gebeurt dan op het einde van 
elke kookles.  
Smakelijk! 

 

Papierslag: za 16 mrt  

Zaterdagmorgen 16 maart 

vanaf 9u gaat de eerste pa-

pierslag van dit jaar door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helpers zijn welkom: melden bij Stephan Sannen, sannenvanhoof@gmail.com,  0498 495 484 

 

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

 

 

 

Hoewel ze zelf tegen een Brexit gestemd 
heeft is Theresa May de politica die nu 
de kastanjes uit het vuur moet halen om 
‘de beslissing van het volk’ uit te voeren! 

De hevige voorstanders van de Brexit 
zoals Boris Johnson kijken geamuseerd 
toe… .Nigel Farage raapt in het Euro-
pees parlement zelfs nog wat centen 
op... 

 

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

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. 

De landen van de Europese Unie hebben onderling een open markt waarin bedrijven relatief eenvou-
dig 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 Konink-
rijk 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-Brittannië worden goedkoper door de daling van het Britse pond. 

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) 

 

mailto:vreysguy@hotmail.com

