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29e Verenigingenquiz - zaterdag 18 december - 20u
Wie wordt dit jaar de winnaar?
Wordt het een strijd tussen de Scouts oudleiding en de Faap Fupers Veteranen of
neemt een derde de trofee mee naar huis?
Leden die willen meespelen met onze Kwb ploeg contacteren Guy Vreys 014/311706
Supporters zijn steeds welkom!

Leden die wensen te helpen tijdens de quiz
contacteren best Jan Puls: (014)31 28 84
We maken er samen een leuke avond van!

Papierslag - zaterdag 11 december 2010
Op zaterdag 11 december 2010 komen we je oud papier nog eens ophalen. Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom, als je kan, 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 thuis. De start wordt gegeven om 9 uur. Tot dan!

‘Erfenis zonder bekommernis’ - donderdag 6 januari 2011
Een boeiende infoavond over erfenis en successierechten.
Iedereen krijgt er ooit in zijn leven mee te maken.
Het is goed om op voorhand te weten hoe de zaken in elkaar zitten, want het is niet gemakkelijk.
Deze infoavond begint om 19u30, boven in de parochiezaal van Achterbos. Ingang langs Kafeeke.
Inkom is gratis. Deze infoavond is bedoeld voor iedereen. Zowel jongeren, ouders en grootouders
kunnen hier de nodige informatie krijgen.

Kooklessen in januari en februari 2011 - start 7 januari !
We gaan 2011 goed beginnen door in januari en februari een reeks kooklessen op het programma
te zetten. Al enkele jaren organiseert kwb losstaande kooklessen waarbij voor elke les afzonderlijk
kon ingeschreven worden. In 2011 proberen we een lessenreeks te organiseren. We voorzien 3 lessen en een afsluitende les (eventueel met partner) als
laatste les.
Onze kok Guy Caeyers heeft al een aantal gerechten die
op de kooklessen aan bod kunnen komen. Wat mag je
verwachten:
- hapjes of een voorgerecht.
- voor de soepen: witloof, pompoen, ....
- bij de hoofdgerechten zit zeker iets met vis, vlees en
een wildgerecht.
- nagerechten: bavarois, panna cotta , ....
De data liggen vast: - 7 januari 2011
- 4 / 18 / 25 februari 2011
We starten de les telkens 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.
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 4 januari 2011. Wie op 7
januari 2011 mee wil starten moet dit telefonisch melden aan
Guy Vreys (tel.: 014 31 17 06) of via e-mail
(vreysguy@hotmail.com). Wie de eerste les niet aanwezig kan
zijn en de tweede les wil aansluiten, kan dit melden bij inschrijving.
Elke les bekijken we de inschrijvingen van de volgende les.
Het te betalen bedrag wordt berekend op basis van de gemaakte onkosten en wordt betaald op het einde van de
kookles.

KWB-Bierproefavond - Vrijdag 28 januari 2011 - 20u
“met bieren van de Belgian Family Brewers“
Spreker: John Verbraeken (presenteerde in 2008 de Trappistenbieren)
De leden van de vzw Belgian Family Brewers behoren tot de Belgische
brouwerijen en brouwen minstens 50 jaar ononderbroken bier in België. Samen vertegenwoordigen zij 15 % van de Belgische bierbrouwers, met in totaal meer dan 1500 jaar ervaring in het brouwen van bier op een traditionele
wijze. Er zijn momenteel 13 brouwerijen aangesloten : Bavik, Bosteels, De
Koninck, De Halve Maan, Dubuisson, Dupont, Het Anker, Roman, Sint Bernardus, Silly, Van Eecke, Van Honsebrouck, Verhaeghe
Tijdens deze avond kan je een selectie van zeven bieren beoordelen en degusteren. Tussendoor zullen er ook twee traditionele Belgische kazen worden geproefd : Echte Loo en Brugge Belegen. John zal je boeiend onderhouden over de geschiedenis, brouwproces, grondstoffen,... !
Meer precieze informatie krijg je in de folder van januari. Inschrijven kan vanaf 3 januari 2010 bij
luc.sannen@scarlet.be . Deelnameprijs leden: € 7, niet leden: € 11 .
Max. 50 personen kunnen deelnemen.

Geslaagde casinoavond, 50 deelnemers! Dank Bram Hannes!

Overzicht activiteiten de komende maanden:
11/12/2010

zaterdag

papierslag

18/12/2010

zaterdag

Kwb-quiz

06/01/2011

donderdag

Infoavond erfenisrechten

07/01/2011

vrijdag

Kookles

28/01/2011

vrijdag

Bierproefavond

03/02/2011

donderdag

‘Je kind is wat het eet’

04/02/2011

vrijdag

Kookles

18/02/2011

vrijdag

Kookles

25/02/2011

vrijdag

Kookles

Met dank aan
Ivo Geerts
voor de foto’s
van de casinoavond !

