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Spelvoormiddag Paasmaandag - 1 april - 9u30 
 

Op Paasmaandag 1 april organiseerde Kwb een reuze Paasmaandag Spelvoormiddag. Niet aan de Galber-
gen, zoals eerst gepland, maar in de parochiezaal, omdat wegens het lange winterweer de werken aan de zorg-
boerderij meer tijd vroegen dan gepland. 
Foto’s kortelings te bekijken via de website!  
 

Lentewandeling - vrijdag 19 april - 19u 
 

Vrijdag 19 april organiseert KWB Achterbos een lente-avondwandeling. De wandeltocht bedraagt maximum 10 
km. Er wordt een tussenstop voorzien op Sas VI om de inwendige mens te versterken. 
Bijeenkomst om 19u aan de parochiezaal van Achterbos. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. 
 
Voorbije activiteiten: 
 

Kwb - Daguitstap naar Luik - zondag 10 maart 
 

Met praktisch een volle bus vertrokken we via een kleine 
omweg(?) naar de autostrade richting Luik. Weet die 
chauffeur van “Meret” = Meerhout?-Cars” dan de weg in 
zijn werkgeversgemeente niet? 
De weerman/vrouw had de bevolking al gewaarschuwd: 

sneeuwbuien in de voormiddag en ijzige temperaturen; 
dus slechts enkele warmbloedigen hadden geen muts, 
handschoenen en paraplu bij; zij zouden het rap met 
schade en schande ondervinden. Met dikke winterfrak 
en opengetrokken paraplu hebben we La Batte, de 
grootste markt van België, langs de Maasoevers doorge-
wandeld, niet geslenterd. De gezellige cafeetjes lokten al 
gauw zodat we even konden opwarmen om daarna een 

kabas Luikse specialiteiten te kopen. Opvallend veel zakjes met saucissen gezien! 
‘s Middags Luikse specialiteitenschotel in een heel gezellig oud restaurant. Lekker en veel! Namiddag wandeling 



door de stad naar het moderne Station Guillemins (2009) van de bekende Spaanse architect Santiago Calatra-
va. Ruim, licht, mooi, en … duur! Hoeveel wou Lea weten, maar de gids liet ons bijna 2 u wachten op zijn ant-
woord: € 360 miljoen . Slik! pfff… Helemaal verkleumd van de kou durfden niet meer vragen wie dit allemaal 
betaald had, de gids was o zo fier op ‘hun’ stationneke. 
‘Ik was 20 in de jaren ’60 tentoonstelling’ Heerlijke nostalgie van de gouden jaren 60: Beatles, Stones, minirok, 
Twiggy, flower-power, hippies. We bleven maar al te graag luisteren naar die heerlijke bekende melodietjes en 
vergaapten ons aan de knappe decors. Maar ook: de Cuba-raketten crisis, moord op Kennedy, rassenrellen, 
mei’68 en zoveel meer. Graag meer tijd doorgebracht hier! Schitterende evocatie van een trendsettend decen-
nium! 
Met dank aan de prima organisatie door Herman Vreys!  
 

Meer foto’s op onze website! 
 

"Groenten uit Balen", vrijdag 15 maart, 20u - 't Getouw    
Yves Van Hulsel, medewerker van ACV-nationaal, gaf een boeiende inleiding bij deze film. Met 66  deelnemers 
was de opkomst nog behoorlijk goed omdat de film toch al vele malen te zien was in Mol en directe omgeving. 
Na de film werd er nog  nagekaart, waarbij de opbrengst van de drank naar ‘Ons Huis - Actie Min’ zal gaan. 

Info-avond onderhoud koersfiets - donderdag 21 maart 
 

Dat fietsen in de lift zit werd duidelijk door de grote aanwezigheid op deze avond. In de keuken van de paro-
chiezaal waren 35 geïnteresseerden aanwezig. Niet om te leren koken, maar om  te leren hoe de koersfiets 
best onderhouden kan worden. Vic Peeters en zijn kompaan van de Balense Bicycle Club  konden makkelijk 
een avond vullen om alle onderdelen van het poetsen onder de knie te krijgen. 
 

Kwb Kaffee - vrijdag 22 maart 
 

De mosselen waren groot en lekker. Het cabaretprogramma ‘Lief, liever, liefst!’ met Koen Cools en het Marc 
Janssen-combo werd net als de mosselen gesmaakt. Inspiratie was duidelijk gehaald bij Toon Hermans en 
andere kunstenaars. Tussen pot en pint werd er door de talrijk aanwezige leden nog verder bijgepraat.  

Meer foto’s van kwb kaf-
fee op de website! 
 

Kookles 28 maart  
 

Onze kok Guy Caeyers verzorgde 
op 28 maart een kookles met 
Spaanse gerechten op het menu. 
 

Verslagje volgende maand op de 
folder. Voor foto’s kan je al vroeger 
op onze website terecht.  


