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Kwb - Daguitstap naar Luik - zondag 10 maart 
 

Tot en met 8 maart kan je nog inschrijven voor deelname via mail aan daguitstap_luik@hotmail.com of telefo-
nisch bij Herman Vreys, 0473 98 49 45 ! Stort € 15 per persoon op rekening van de Kwb.  
Zondag 10 maart vertrekken om 8u30 de nu al meer dan 30 ingeschreven kwb-ers en partners met de bus aan 
de parochiezaal te Achterbos. Het bezoek aan Luik start ‘s morgens met een bezoek aan de markt ‘La Batte’ . 
Een bezoek aan Station Guillemins en de tentoonstelling ‘de golden sixties’ zal niet ontbreken. Volgende maand 
een verslag met enkele foto’s op deze folder, maar je kan via de website al vroeger de foto’s gaan bekijken. 
 

"Groenten uit Balen", vrijdag 15 maart, 20u - 't Getouw    
Kwb heeft Yves Van Hulsel, medewer-
ker van ACV-nationaal, als inleider voor 
deze film kunnen vastleggen. De inkom-
prijs van de film is zeer democratisch 
gehouden op € 3. Er zijn 220 plaatsen 
voorzien. Gelieve tijdig aanwezig te zijn 
want reserveringen vooraf zijn niet mo-
gelijk. Na de film is er nog mogelijkheid 
om in de foyer iets te drinken en na te 
praten over de film. 

 

De winst van deze voorstelling zal worden besteed aan het goed doel ‘Ons Huis - Actie Min’. Dit is een Mols - 
Balense organisatie die armen het woord geeft. 

Kwb Kaffee - vrijdag 22 maart 
 

Net zoals de voorgaande jaren staat er mosselen met friet op het menu.  Daarna pakt het Kwb-kaffee uit met het 
cabaretprogramma Lief, liever, liefst! door Koen Cools en het Marc Janssen-combo met Frans Vanuytven (bas), 
Paul Janssen (drums), Marc Janssen (piano en accordeon) en Koen Dries (saxofoon). Nadien blijft er nog vol-
doende tijd over om tussen pot en pint bij te praten.  
 

Dit jaar gaan we extra vroeg van start. De deuren gaan open om 19u15 en de eerste mosselen zullen reeds 
om 19u30 uitgeserveerd worden. Om  00u30 sluiten we de avond af. Alle leden zijn welkom en dit voor de zeer 
democratische prijs van 12,50 euro (tem maandag 18 maart). 
Na maandag dient 15 euro betaald te worden. Indien je geen mosselen lust, dan kan je ook nog kiezen voor een 
koude schotel. Gelieve dit (koude schotel gewenst) op het inschrijvingsformulier aan te geven. 
 

Inschrijvingen te bezorgen aan Toon De Ceuster Achterbos 190 (toon.deceuster@telenet.be) (contante 
betaling of overschrijving op rekeningnr.  IBAN BE38 9795 4059 7472) 
 

Kookles 28 maart 2013 
 

Onze kok Guy Caeyers verzorgt op 28 maart een kookles met Spaanse gerechten op het menu. 
We starten de les om 19.30 uur in de keuken van de parochiezaal. Een keukenschort en een aardappelmesje 
meebrengen is aan te raden. Graag kennen we vooraf het aantal geïnteresseerden. Maximaal 20 deelnemers 
worden toegelaten. Inschrijven is dus noodzakelijk en kan tot 25 maart 2013. Wie op 28 maart mee wil doen 
moet dit telefonisch melden aan Guy Vreys (tel.: 014 31 17 06) of via e-mail (vreysguy@hotmail.com). Het te 
betalen bedrag wordt berekend op basis van de gemaakte onkosten. Te betalen op het einde van de kookles. 



Onze kok heeft volgende schotels in gedachten: Sangria de vino tinto (sangria van rode wijn); Tortilla Espanola 
(Spaanse omelet); Albondigas (gehaktballetjes met koriander); Paella de mariscos (paella van zeevruchten) en 
Crema Catalana (Catalaanse crème). Klinkt veelbelovend!  
 

Info-avond onderhoud koersfiets - donderdag 21 maart 
 

Om 19u30 in de Parochiezaal, einde voorzien  om 22.00u. 
Gezien de grote belangstelling voor het wielertoerisme richten wij een avond ‘onderhoud van de koersfiets’ in. 
De les wordt gegeven door Fik Peeters en zijn collega (ploegleiders bij de Balen BC).  Zij hebben jarenlange 
ervaring als mecanicien en zijn volledig op de hoogte van de werking van Shimano en Campagnolo onderde-
len. Zij zullen ons wegwijs maken in de basis van het fietsonderhoud en andere technieken.  Koersfietsen en 
onderdelen zijn aanwezig ter demonstratie. Ook niet-leden van Kwb zijn welkom. 
Voor verdere info: theo.drooghmans@telenet.be, of telefonisch 014/31 43 62 
 

Spelvoormiddag Paasmaandag - 1 april - 9u30 
 

Op Paasmaandag 1 april organiseren we een reuze Paasmaan-
dag Spelvoormiddag aan de Galbergen. Om 9u30 STIPT starten 
we met een PAASEIERENZOEKTOCHT in en rond de arbeids-
zorgboerderij van vzw De Sprong (voormalige café aan de speel-
tuin van de Galbergen). Na het rapen van de paaseieren krijgen 
we een korte rondleiding in de (kleine) arbeidszorgboerderij en 
kunnen we de dieren bekijken en voederen. Ook overhandigen we 
dan de cheque van KWB Achterbos (goed doel van KWB voor 
2012). Met deze middelen heeft vzw De Sprong de ezel Isabelle 
gekocht. Nadien kunnen de kindjes naar hartenlust buiten in de 
speeltuin van de Galbergen ravotten. Ook binnen wordt er speel-
materiaal voorzien. 
Inschrijven vóór zaterdag 30 maart 2013 bij Wim Caeyers, 
wim_caeyers@yahoo.com of 014 31 61 83.  Kostprijs voor (klein)kinderen van KWB-leden bedraagt 1 euro, 
kinderen van niet-leden betalen 2 euro. Ter plaatse kan je drank verkrijgen aan democratische prijzen. 
 

Voorbije activiteiten: 
 

Kwb werkte mee aan Achterbos kermis 
 

Het was een goede beslissing om de parochiezaal ter beschikking te stellen van de verenigingen om leven in 
de brouwerij te brengen tijdens het weekend van de kermis. Velen hebben zich geëngageerd om al de geplan-
de activiteiten tot een succes te maken. Ook vanuit de Kwb van Achterbos hebben leden en bestuursleden 
hieraan meegewerkt. 
Een actie die voor herhaling vatbaar is! 
Op deze manier blijft de kermis in Achterbos voor iedereen een gebeuren om naar uit te kijken! 
 

Kaartavond - vrijdag 22 februari 
Op vrijdag 22 februari kwamen 16 kaarters opdagen in de parochiezaal.  
 

Papierslag en etentje met helpers - zaterdag 2 maart 
 

Op het moment dat u deze folder in handen krijgt is de eerste papierslag van dit jaar al doorgaan. 24 personen 
meldden zich aan om te helpen! Waarvoor dank! 
De Kwb- leden en –bestuursleden die in 2012 hielpen bij minstens 2 van de vier papierslagen in 2012 konden 
‘s avonds mee uit eten bij Piccolo in Mol Sluis. Ook partners mochten mee, zodat 32 personen inschreven! Ho-
pelijk heeft het hen allen gesmaakt en kunnen we ook de volgende papierslagen op hun hulp rekenen! 
 
 

Inschrijvingsstrook Kwb - Kaffee 
Aantal personen : ………..  
 

Betaald bedrag :   € …...… 
 

Na(a)m(en): 1. …………………………………………………………………….. 

   2. …………………………………………………………………….. 


