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De ledenbijdrage 2019 
 

Tijdens de maanden oktober of november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld. 
Voor 2019 is dit 30 euro. Leden met verminderderde bijdrage die nood hebben aan een financieel 
duwtje in de rug betalen 20 euro. Partners en thuiswonende meerderjarige kinderen zijn gratis lid.  
 

De volledige verzekering tijdens kwb-activiteiten is gratis voor alle leden, partners en kinderen. Wij 
hebben gekozen voor contante inning. Voor dit bedrag ben je een gans jaar kwb-lid en krijg je 10 maal 
het ledenblad Raak en 11 maal de maandfolder van onze afdeling met een overzicht van onze activi-
teiten. 
 
Hierbij wordt ook je lidkaart overhandigd welke je goed bijhoudt. De kwb-lidkaart (en het lidnummer) is 
de toegangssleutel voor talrijke ledenvoordelen. Bij Raak januari krijgen alle leden een bonnenboekje 
met een pak voordelen. Ook op de website www.kwb.be  zullen het hele jaar door aanbiedingen terug 
te vinden zijn. 
 
Het bezoekje van je bestuurslid is ook de ideale gelegenheid om je ledengegevens te actualiseren: 
adresveranderingen, telefoon of gsm-nummer, email, …! 
 

Kwb - wandelweekend - Epen, Hotel Berg en Dal - 5-7 okt 

Het weekend en de wandelingen zijn ondertussen voorbereid zodat we tijdens het weekend niet voor 

verrassingen komen te staan. Alle deelnemers kregen een brief met de laatste mededelingen. Hierbij 

alvast enkele sfeerbeelden gemaakt tijdens de verkenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn in Zuid-Limburg in Nederland. 

Met prachtige vergezichten en vakwerkhuizen. 

En uiteraard een molen...  

 

 

 

 

Maandelijkse wandeling - woe 19 sept 

Met 14 deelnemers wandelden we een tiental km richting Ginderbuiten. Een stop werd gehouden in 

‘De Krophoek’. Nadien werd in ‘t Kafeeke nog nagekaart. 

Papierslag - za 22 sept 

20 helpers waren er om die zaterdagmorgen te helpen. Drie containers werden gevuld met oud pa-

pier en karton. Om 11u waren we klaar met de ophaling.  

Plannen voor kwb-werkjaar 2018 - 2019: 

We herhalen hier nog eens de plannen voor dit werkjaar.  

Maandelijks wandelen op nog volgende woensdagavonden: 17/10, 21/11, 19/12, 16/1, 20/2, 

20/3, 17/4, 15/5 en 19/6.  

Papierslagen zullen doorgaan op zaterdagmorgen op  15/12/’18 en in maart en juni 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Bowling: za 2/3/’19 

 

 

 

 

 

 

 

Kwb avonturenweekend 

24 tot 26 mei 2019 

Casino - avond 

11 januari 2019 

Bierproefavond: vrij 7/12/’18 

Kwb quiz: za 29/12/’18 

Kwb Kaffee: vrij 22/03/’19 

Ronde van Vlaanderen: zo 7/4/’19 

Afsluiting werkjaar: za 1/6/’19 

Vissersprijskamp: zo 7/7/’19 

Kinderactiviteiten mogen niet ontbreken: 

Vrij 4/1/’19: kinderbowling 

Zo 19/5/’19: activiteit nog af te spreken 

Activiteiten kwb steeds te vinden via  

http://www.kwbachterbos.be/ 

http://www.kwb.be


Kwb kooklessen - vrij 23 nov – 19u 
 

Na het succes van de vorige jaren wil de kwb ook dit werkjaar kooklessen aanbieden. De eerste hier-
van valt op 23 november. Onze koks zijn opnieuw Bram Hannes en zijn broer Koen. Zij zullen ons 
heerlijke gerechten leren maken. 
Het thema voor november is een culinaire reis doorheen Italië. We gaan op zoek naar de oorsprong 
van enkele klassiekers uit de  
Italiaanse keuken.  
Let op voor het beginuur: we 
starten de lessen reeds om 
19u in de keuken van de pa-
rochiezaal. We raden aan een 
keukenschort en een mesje 
mee te brengen. 
Wie interesse heeft, schrijft 
best zo snel mogelijk in bij 
Guy Vreys 
(vreysguy@hotmail.com  of 
014 31 17 06). Het inschrij-
ven voor de eerste les moet 
gebeuren ten laatste op 15 
november. Je kan dan even-
tueel ook al inschrijven voor 
de tweede les. Het maximale 
aantal deelnemers stellen we 
op 25 personen. Er wordt 
voorrang gegeven aan leden 
(en/of partner). Niet-leden 
kunnen inschrijven maar beta-
len een deelnameprijs van € 5 per les + onkosten. Het te betalen bedrag van de onkosten van de ge-
bruikte ingrediënten wordt per les berekend op basis van de gedane aankopen. Daarom wordt het be-
drag van alle onkosten berekend tijdens de kookles en verdeeld over alle deelnemers. De betaling ge-
beurt dan op het einde van elke kookles. Smakelijk! 
 

Voorbije activiteiten: 

Molenwandeling - vrij 14 sept 

Op vrijdag 14 september zijn we met achten ver-
trokken voor een wandeling van 10km langs waar 
vroeger, en nu nog, enkele molens hebben gestaan. 
Onder begeleiding van Ivo Hooyberghs zijn we te 
weten gekomen dat de molen van Achterbos niet 
aan de Postelarenweg heeft gestaan maar wel 

schuin tegenover het 
kruispunt St. There-
siastraat-Boshoek. 
 
Voor we een korte 
pauze hielden in het 
Meulenhof zijn we 
nog bij de molen te 
Ezaart gestopt. Hier hebben we de oven en bakhuis in opbouw be-
zocht. 
 
Na het welverdiende drankje zijn we verder gegaan richting Millegem 

en door de bossen terug naar Achterbos. Bij aankomst was er nog een 

lekkere boterham voorzien in ’t Kafeeke en konden we nog bijpraten bij 

een frisse pint. Schol!  

Avondwandeling - woe 17 okt - 19u 

We starten aan de parochiezaal. Een fluovestje is aangewezen omdat het steeds vroeger donker 

wordt. De wandeling zal ongeveer 10km ver zijn met onderweg een stop in een plaatselijke drankge-

legenheid. Vorige maand waren we met 14. Deze maand met meer??? 

Kaart– en spelletjesavond - vrij 19 okt - 20u  

De dagen zijn aan het korten. Het is ’s avonds al gevoelig sneller donker. Dus komen de kaartavon-

den er weer aan. We starten om 20u en eindigen omstreeks 24u.  

Voor meer info en inschrijving: Lisette Gastmans, tel  0473 457613 of lisettegastmans@telenet.be  

Park– en bosloop - Westerlo - za 27 okt 

Er kan niet alleen gelopen worden over verschillende afstanden in het prachtige natuurpark De Beel-

tjens, er kan ook gewandeld worden.  

Er is zelfs een 

wandeling voor-

zien van de abdij 

van Postel naar de 

abdij van Tonger-

lo: een stevige 

wandeling van 

46km. Er is een 

mogelijkheid om 

halfweg in Balen-

Hulsen te starten 

voor diegenen die het niet zien zitten om de volledige afstand te doen. Deze zullen toch ook nog 24,4 

km moeten afleggen!  

Voor meer info en inschrijving: www.loopkalender.be/nl/wedstrijd/park-en-bosloop  

Doe je mee? Laat het ons weten en stuur ons een foto en kort verslag om in onze folder van novem-

ber te plaatsen.  

Kinderkookactiviteit – zo 18 nov – 10u 
 

We zijn op zoek naar jonge super-
koks in spé voor onze grote koek-
jesbak! Op zondag  18 november 
worden jullie verwacht om 10u in de 
keuken van de parochiezaal om de 
lekkerste koekjes, muffins en ande-
re lekkere knabbeltjes te maken. 
Tussendoor doen we nog wat spel-
letjes, en we sluiten af om 12u.  
Max. 20 kinderen kunnen deelne-
men. (Klein-) kinderen van kwb-
leden hebben voorrang tot 10 no-
vember 2018. 
Kwb leden betalen € 4, niet leden 
betalen € 7. Graag snel inschrij-
ven. Vol = vol 
Inschrijven bij Wim Caeyers, 
wim_caeyers@yahoo.com ,  
0473 862143 
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