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Zwemnamiddag en koffietafel - woensdag 11 november
Wie vindt dit niet leuk, zwemmen !!! Woensdagnamiddag 11 november van 15 u tot 16u is het zwembad “Den Uyt” volledig ter beschikking voor onze kinderen, mama’s, papa’s en actieve Kwb-leden.
De kinderen kunnen zich amuseren met de beschikbare drijfmaterialen. Voor de iets meer sportieve
mama’s en papa’s is er voorzien dat ze “baantjes” kunnen trekken. Er zal voor ieders wat leuks zijn.
Na het zwemmen wordt iedereen in de parochiezaal van Achterbos verwacht waar een koffiemaaltijd
wordt voorzien om zo de opgedane energie terug aan te vullen.
Inschrijven kan bij Guy Vanhoof (guy.van.hoof1@telenet.be) of bij één van onze bestuursleden en
dit t.e.m. 30 oktober. Kinderen onder de 3 jaar mogen GRATIS deelnemen , kinderen van 3 – 16 jaar
betalen 2.5 euro en de volwassen 5 euro. Iedere deelnemer wordt verwacht om 14u45 aan het
zwembad “Den Uyt”.

GPS wandelen onder satellieten en oriëntatiewandeling vrijdag 20 november
Gps wandelen onder satellieten, het is eens iets anders, iets onbekend, we proberen met onze tijd
mee te gaan. Via enkele satellieten die speciaal voor ons zijn gelanceerd door Frank de Winne, kunnen wij een wandeling organiseren die we gaan doen met behulp van gps toestellen. Er wordt één
gps toestel meegegeven met een groepje (min 6 en max 10 personen) en met op voorhand ingestelde coördinaten (waypoints) wordt er dan een bepaalde toer gewandeld.
Men moet verplicht op voorhand inschrijven. Er zijn 8 gps - toestellen ter beschikking. Eerste vertrek
om 18.40 h, daarna om de tien minuten een volgende groep.
De mensen die liever niet via gps wandelen, maar met de kaart zoals vroeger, geen probleem. Ook
zij komen aan hun trekken. Ze bepalen zelf de weg aan de hand van enkele punten die op kaart
staan. Het wordt dus een combinatie van een avondwandeling en een dropping.
Bij de start krijgt men een kopie van een stafkaart met daarop enkele punten die aangeduid zijn en
waar men verplicht is van te komen. Hoe men van het ene punt naar het andere punt loopt, daar is
men vrij in, men mag zelf de weg kiezen. Vrije start tussen 18.30 h en 20.00 h.
Het laatste punt waar je moet komen, zowel gps als oriëntatie, is de frituur in Achterbos, daar krijgt
iederéén één gratis fritje, u aangeboden door KWB-Achterbos. Daarna kan je nog gezellig iets drinken in de parochiezaal.
Zowel voor de gps wandeling als voor de oriëntatiewandeling is de deelname prijs 1 euro voor kwb –
leden en 3 euro voor niet kwb - leden.
Meer info: Guido Frederickx 0473-771613

Kookavond - vrijdag 27 november
Voor onze volgende kookles heeft onze kok Guy Caeyers iets Italiaans op het menu staan. Hier
volgt zijn voorstel.
Aperitiefhapjes: crossini met gerookte ham en mozzarella broodjes.
Tussengerecht: kip macaronischotel.
Hoofdgerecht: vis met paprika en broccolipuree.
Nagerecht: tiramisu.
De start wordt gegeven om 19.30 uur in de keuken van de parochiezaal.
Een keukenshort en een aardappelmesje meebrengen is aan te raden.
Inschrijven is dus noodzakelijk. Dat kan je doen door bijgevoegde inschrijvingsstrook te bezorgen bij
je wijkmeester of telefonisch bij Guy Vreys (014 31 17 06) tot en met 22 november 2009.
De onkosten worden berekend tijdens de kookles. De afrekening gebeurt op basis van de kostprijs
van de gebruikte ingrediënten tijdens de kookles.

Zangavond / cantus - vrijdag 4 december
Ondertussen gekend door iedereen. Er werd door mensen van 17 tot 77 jaar meegezongen, de hele
avond lang. Studentenliederen, Nederlandstalige liederen, Duits, Frans, alles komt aan bod. En belangrijk, iederéén kan mee doen. Als je maar tegen lachen en plezier kunt.
Onze twee seniors, Geert van Olmen en Luc Geuens zullen ons begeleiden.
Dranken kosten slechts één euro, voor een gratis boterham tussendoor zorgt KWB Achterbos.
Inschrijven op voorhand aub.
Waar:
Parochiezaal Achterbos
Inschrijven:
Guido Frederickx 0473-771613 of guido.frederickx@skynet.be
Toon de Ceuster; 014-321647 of toon.deceuster@telenet.be
Inkom:

1 euro Kwb leden
2 euro niet Kwb leden

Papierslag - zaterdag 12 december
Op zaterdag 12 december komen we je oud papier nog eens ophalen.
Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom vlug even helpen aan het gidsenlokaal.
Iedere helper is verzekerd én wordt getrakteerd op een frisdrank of koffie én een koffiekoek!
De helpers met vervoer (aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding.
Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel mailadres doorgeven aan:
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of via e-mail: dirkmannaerts@skynet.be
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis. Daar streven we naar.
De start wordt gegeven om 9 uur. Tot dan!

Kaartavond - vrijdag 18 december
Onze jaarlijks terugkerende kaartavonden, ze blijven een succes.
Zoals altijd is er keuze tot het spelen van verschillende kaartspelen. Sinds de vorige keer is er ook
een groep gestart met poker.
De start wordt gegeven om 20u, boven in de parochiezaal. Einde voorzien omstreeks 24u.
Inkom: Kwb - leden: € 4
niet Kwb - leden: € 6
Dranken en versnapering inbegrepen.
Inschrijven: voor 15 december bij Wim Caeyers, Bruggeske 56
tel: 014 31 61 83. Of via e-mail:wim_caeyers@yahoo.com
of via bijgevoegde inschrijvingsstrook.

Voetbalavond - zaterdag 19 december
Op zaterdag 19 december speelt KRC Genk tegen Zulte-Waregem. KRC Genk biedt ons de mogelijkheid om voor 6 euro per persoon (inclusief 1 gratis consumptiebon) naar deze wedstrijd te gaan
kijken. Voorwaarde is evenwel dat we met minimaal 15 personen naar de wedstrijd gaan kijken.
We vertrekken zaterdag om 18.00 aan de parochiezaal in Achterbos. KWB'ers, maar ook andere
geïnteresseerden, kunnen zich inschrijven bij Toon De Ceuster tot 30 november. Het inschrijvingsgeld dient bij de inschrijving betaald te worden of mag overgeschreven worden op het rekeningnummer : 979-5405974-72. Indien de kalendercommissie de wedstrijd naar zondagavond verschuift,
dan zal de uitstap afgelast worden en zullen we iedereen hiervan tijdig op de hoogte brengen.
Meer informatie: T. De Ceuster, Achterbos 190, toon.deceuster@telenet.be

Breughelfeesten - 7 en 8 november
Op zaterdag 7 en zondag 8 november 2009 en dinsdag 10 november 2009 vinden de Breughelfeesten weer plaats in onze Parochiezaal “ Ten Aerenkorf” van Achterbos.
Op het programma:
Zaterdag: 14u: Zettersprijskamp
16u - 20u: Restaurant
Zondag: 11u30 - 18u:
Restaurant
18u: Tombola trekking
Dinsdag 10/11: 20u
Jazzavond met The Cotton City Jazzband
VVK 10Euro kassa 12Euro
Bankrekening : 733-3292698-63
Gelieve uw volledig adres op de overschrijving te vermelden
Betaalde kaarten liggen klaar aan de kassa
Uw steun is onmisbaar is om onze parochiezaal in stand te houden.
Bekijk ook even onze website: http://users.skynet.be/parochiezaalachterbos.net/
Het Breugelcomité

Dakisolatie
Mensen die hun dak nog niet geïsoleerd hebben kunnen dit nog altijd doen aan voordelige prijzen.
Een infoavond is gepland op dinsdag 1 december 2009 en de verkoopsavond is gepland op dinsdag
15 december 2009, telkens om 20.00u in de parochiezaal van Rosselaar.
Om van de voordelige prijs te kunnen genieten moet men wel lid zijn of worden van kwb.
Meer info bij Jef Nuyts 014 312450 (kwb Rosselaar)

Kwb kwist weer op zaterdag 26 december!
Wees paraat !

Inschrijvingsstroken:
Gps wandelen onder satelietten en oriëntatiewandeling - vrijdag 20 november
Naam + Voornaam

KWB - lid : € 1
Niet - lid: € 3

Gps of oriëntatiewandeling?

Vertrekuur indien gps

Meer info: Guido Frederickx 0473 771613

Inschrijvingsstrook kookles - vrijdag 27 november
Naam + Voornaam

Adres

Telefoon

Inschrijven kan tot en met 22 november 2009 bij Guy Vreys (014 31 17 06).

Inschrijvingsstrook kaartavond - vrijdag 18 december
Naam + Voornaam

Adres

Kwb - lid: € 4
Niet - lid: € 6

Inschrijven: voor 15/12: Wim Caeyers, Bruggeske 56, 014 31 61 83 of wim_caeyers@yahoo.com

Voetbalavond - zaterdag 19 december
Inschrijvingsformulier (T. De Ceuster, Achterbos 190, toon.deceuster@telenet.be)
(rekeningnummer : 979-5405974-72)
Naam : ...........................................
Adres : ...........................................
Telefoonnr. : ..................................
E-mail : ..........................................
gaat met ....... personen mee naar de wedstrijd KRC-Genk - Zulte-Waregem en
betaalt hiervoor ........

(# personen) x 6 euro = ..............euro

