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Koken met Kwb - 5 februari 2010 
 

Voor onze volgende kookles heeft onze kok Guy Caeyers  het menu volledig in orde. 
 Gebonden kerriesoep 
 Gegrilde brochette van vis en zeevruchten 
 Kippenrolletjes met graanmosterd en bearnaisesaus 
 Bedekte appeltaart met vanille-ijs 
De start wordt gegeven om 19.30 uur in de keuken van de parochiezaal. 
Een keukenshort  en een aardappelmesje meebrengen is aan te raden. 

Graag kennen we vooraf het aantal geïnteresseerden. Inschrijven is dus noodzakelijk en kan tot 3 
februari. Dat kan je telefonisch bij Guy Vreys (014 31 17 06) of via email: 

  vreysguy@hotmail.com 
Te betalen bedrag wordt bepaald tijdens de kookles en berekend op basis van gemaakte onkosten. 

Kaartavond - vrijdag 26 februari 
 

Onze jaarlijks terugkerende kaartavonden, ze blijven een succes. 
Zoals altijd is er keuze tot het spelen van verschillende kaartspelen. Er is sinds kort ook een groep 
gestart met het spelen van 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 23 februari bij Wim Caeyers, Bruggeske 56 
 tel: 014 31 61 83. Of via e-mail:wim_caeyers@yahoo.com, of via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 
 

Papierslag - zaterdag 6 maart 
 

Op zaterdag 6 maart 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@gmail.com 
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis. Daar streven we naar. 
De start wordt gegeven om 9 uur.  Tot dan! 
 
 

Kwb Kaffee - vrijdag 26 maart - 19u  
Onze jaarlijkse ledenbijeenkomst zal ook dit jaar in maart doorgaan. Aan de klassieke ingrediënten 
hebben we niets gewijzigd! 

Je kan dus rekenen op: 

• een alcoholhoudende of een alcoholvrije drank tijdens het binnenkomen, vanaf 19u 



• 19u15: Lekker eten: dit jaar zijn het weer de klassieke mosselen - friet (of brood), zodat ieder-
een zijn buikje nog eens goed kan rond eten. Voor diegenen die mosselen maar niks vinden: 
er zal een alternatief voorzien worden: koude schotel met hesp. 

• Lekkere drank: de drank is de ganse avond inbegrepen in de prijs. 

• Hoe zou het met Haïti zijn, 2 maanden na de aardbeving die meer dan 150.000 doden eiste? 
Ellen Verryt van Wereldsolidariteit coördineert de acties van WS ten voordele van Haïti. De 
partnerorganisaties uit de Dominicaanse Republiek zijn onmiddellijk noodhulp gaan brengen 
na de aardbeving. Meer dan twee maanden na de ramp moet er al een idee zijn van het be-
drag waarover men kan beschikken voor de heropbouw en hoe die wederopbouw zal aange-
pakt worden. Wij hopen er meer over te vernemen van Ellen Verryt. 

 Uiteraard krijgt u nadien de kans om de werking van WS financieel te steunen. 

• Na het ernstige werk: De Heibatsers, ze zijn nog “alive and kicking”. Zij verzorgen het muzikaal 
slot van ons Kwb - Kaffee. 

• Nakaarten tussen pot en pint… 

• Om 01.00u sluiten we de deuren. 

Je deelname kan je via het onderstaande inschrijvingsformulier bevestigen. 

Deelnameprijs: € 12,5 indien voor 21 maart ingeschreven, nadien betaalt u € 15. 

 

 

 
 
Inschrijvingsstroken Kwb - Kaffee: 
 
Naam: …………………………………………………………………………... 

Bij deze wil ik graag mijn deelname bevestigen aan het Kwb - Kaffee van 26 maart. Ik wens (*)
mosselen met friet / brood  of koude schotel met hesp te eten. Ik betaal hiervoor ….  
(*) doorhalen wat niet van toepassing is 

Naam: …………………………………………………………………………... 

Bij deze wil ik graag mijn deelname bevestigen aan het Kwb - Kaffee van 26 maart. Ik wens (*)
mosselen met friet / brood  of koude schotel met hesp te eten. Ik betaal hiervoor ….  
(*) doorhalen wat niet van toepassing is            
 

Inschrijvingen bezorgen voor zondag 21 maart! 
 

Kaartavond 26 februari: 

Inschrijven: voor 23 februari bij Wim Caeyers, Bruggeske 56 
 tel: 014 31 61 83. Of via e-mail: wim_caeyers@yahoo.com  

Naam + Voornaam kwb – lid: 4 euro NIET - lid: 6 euro 
      
      


