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ZATERDAG 10 december - 9u - papierslag ! Helpers welkom! 
 

29e Verenigingenquiz (bis) - vrijdag 30 december - 20u 
 

Nadat we in 2010 (voor het eerst in de geschiedenis) 
onze quiz moesten afgelasten omwille van te weinig 
inschrijvingen, doen we dit jaar een nieuwe poging 
om onze 29e editie te laten doorgaan. Zo kunnen we 
in 2012 onze 30e editie feestelijk vieren! 
 

Wie wordt dit jaar de winnaar?  
 

Wordt het een strijd tussen de Scouts oud-leiding 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)31 17 06 
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! 
 

Inschrijvingen wandelweekend La Roche-en-Ardenne 2012 
 

Vorige maand kreeg je een folder met alle informatie over dit wandelweekend. 
Verblijven doen we in de Floréal Club van vrijdag 28 tot zondag 30 september. 
Voor de prijs moet je het niet laten: 141 euro voor 2 dagen volpension. 
 
Inschrijven: ten laatste op 10 december bij Jan Puls: (014)31 28 84 of via 
pulsjan@hotmail.com 
 
Voorbije activiteiten: 
 

Casinoavond: vrijdag 18 november: merci Bram! 
 

Op vrijdag 18 november was de parochiezaal omgetoverd tot een heus casino. Een veertigtal gele-
genheidsgokkers hebben geleerd dat 'geluk aan 'n zijden draadje hangt' en  dat 'the winner takes it all' 
echt van toepassing is. 
  

Zelden maakte een 5 of een 6 zo veel verschil uit en voor deze ene keer hoopten alle aanwezigen op 
het bankroet van de bank. 
 

Ook de paardenrennen waren een succes, de paarden werden luidruchtig aangemoedigd door de 
aanwezigen in ware Ascot-stijl met de mooie hoeden. 
  

Alvast een grote merci aan de organisator Bram Hannes en zijn croupiers voor deze meer dan ge-
slaagde avond.  Zeker voor herhaling vatbaar. 



Uiterste concentratie bij de ene, 
ontspannen een Duveltje bij de andere... 
 

De ledenbijdrage 2012 
 

De meeste leden hebben hun ledenbijdrage voor 2012 ondertussen betaald. Dank voor het ver-
trouwen alvast. Elf keer zal de Raak en onze plaatselijke folder in 2012 in je brievenbus vallen of 
door je bestuurslid persoonlijk  worden gebracht. We hopen jullie regelmatig te zien op één van 
onze talrijke activiteiten. 

Je Kwb - lidkaart (en het lidnummer) is ook 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. 
 

Breughelfeesten 2011 
 

Dank aan de Kwb-ers die een handje toestaken om ook deze feesten weer vlot te laten verlopen. 
De huur die we voor onze activiteiten moeten betalen zal ook het volgende jaar betaalbaar kunnen 
blijven, zodat de kostprijs om deel te nemen aan onze activiteiten voor iedereen haalbaar blijven. 
 
Nog enkele belangrijke data voor de volgende maanden: 
 

• cantus/zangavond: zaterdag 27 januari 
• Kookavonden: donderdagen 19/01; 02/02 en 16/02 en vrijdag 24/02 
• Bierproefavond: vrijdag 03/02 
 
Inschrijvingsstrook kookavonden: 
 
Ik, ……………………………….., wil me inschrijven voor de kookavonden van Kwb. Ik be-
taal bij deelname tijdens de avonden zelf.  Handtekening, 
Bezorgen aan: Guy Vreys, Zelm 61 of telefonisch: (014)311706 of vreysguy@hotmail.com  


