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Bierproefavond - 21 december - 20u
“Trappist”, de zeven hemelse bieren
Lezing en degustatieavond door Jef Van den Steen
Jef Van den Steen (°1949) is afkomstig uit het Oost-Vlaamse Mere. Hij is
bestuurslid van de nationale biervereniging Zythos. We zijn bijzonder blij
dat we Jef konden overtuigen om naar Achterbos te komen. Jef Van den
Steen geldt algemeen als dé bierexpert in Vlaanderen en Nederland. Hij
staat al jaren op de bierbarricaden en hij is auteur van een indrukwekkende
reeks bierboeken. Onlangs was hij te zien in de reeks Tournee Générale,
uitgezonden op Canvas en daarna op Eén, waar hij samen met Jean Blaute en Ray Cokes Belgische bieren proefde. Jef Van den Steen is zonder
meer dé autoriteit bij uitstek wanneer we in Vlaanderen bieren beginnen
proeven. Zijn uitleg is een optreden op zich.
In deze smakelijke lezing doet Jef Van den Steen de geschiedenis van de
trappisten uit de doeken. Achel, Chimay, La Trappe, Orval, Rochefort, Westvleteren en Westmalle… .
Ikonen die de bierliefhebber doen buigen voor zoveel schuimende schoonheid.
Hoe kwamen de trappisten op het idee om alcoholische dranken te produceren? En hoe is dat tafelbier, dat ze bij aanvang brouwden, uitgegroeid tot de dubbels en tripels van nu?
Bier ging in de abdijen van nevenproduct naar de hoofdbron van inkomsten. Bent u niet nieuwsgierig
naar wat er met de winst gebeurt?
We bieden u een unieke gelegenheid om kennis te maken met de geheimen van het heerlijke trappistenbier. We kunnen ze meteen ook proeven. Voor de hongerige magen zijn er lekkere streekproducten. Om zeker te zijn voldoende drank en eten voorradig te hebben is tijdig inschrijven vooraf noodzakelijk.
Je bent welkom vanaf 19u45, de degustatie start om 20u, einde omstreeks 23u30.
Nadien kan je nog even nablijven om te genieten van je favoriete bier.
Inschrijvingen per email: luc.sannen@scarlet.be , Sint-Apollonialaan, 106, tel 014 31 60 06.
Bijdrage vooraf storten op rekening BE38 9795 4059 7472: € 8 voor leden kwb Achterbos, € 13 anderen. Inschrijven en storten kan uiterlijk tot en met maandag 17/12/2012. Daarna betaal je € 10 of € 15.
Kan je onverwacht toch niet deelnemen: verwittigen aub!

30ste Verenigingenquiz - zaterdag 29 december - 20u
Kwb wil de 30e editie van de verenigingenquiz feestelijk vieren!
Leden die willen meespelen met onze Kwb - ploeg contacteren
Guy Vreys (014)31 17 06
Supporters zijn steeds welkom!
Ploegen die zich willen inschrijven kunnen dit reeds doen bij Jan
Puls, pulsjan@hotmail.com of telefonisch via (014)31 28 84 .

We maken er samen een leuke avond van!

Bovendien zijn er in december ook nog:
Ledenbijdrage 2013 - € 25
Ten laatste begin december komt uw bestuurslid langs voor het innen van
het lidgeld. Voor 2013 blijft dit € 25, net zoals in 2012, 2011 en 2010.
Leden met verminderderde bijdrage die nood hebben aan een financieel
duwtje in de rug betalen maar 50 % van het lidgeld of € 12,5. Partners en
thuiswonende meerderjarige kinderen zijn gratis lid.
Voor dit bedrag ben je een gans jaar kwb - lid en krijg je 11 maal het ledenblad Raak en een folder met het overzicht van onze activiteiten. Ook verzekering is inclusief.

Papierslag - 8 december
Zaterdag 8 december zal onze laatste papierslag van dit jaar doorgaan. Zoals iedereen wel weet is
deze driemaandelijkse papierslag een goede bron van inkomsten voor onze kwb - afdeling. Hierdoor kunnen we vele activiteiten aan zeer democratische prijzen blijven organiseren voor onze leden.
Helpers zijn steeds welkom tussen 9u en 12u! We verzamelen om 8u50 aan het gidsenlokaal.

Vakantie-idee: beurs Pasar/Govaka - 8 en 9 december
- 8 dec. in Broechem-Ranst: Gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57
- 9 dec. in Sint-Lievens-Houtem: CC De Fabriek, Fabrieksstraat 19
‘Vakantie-idee’ is zowel op zaterdag als zondag gratis toegankelijk van 13 tot 17u.
Meer info: www.govaka.be

UIT DE OUDE DOOS, Nieuwe rubriek
Onze kwb bestaat al vele jaren. We zijn een keer in het archief gedoken en hebben een aantal oude
documenten terug van onder het stof gehaald. In onze ledenfolder zullen we elke maand een of andere wetenswaardigheid, een merkwaardige gebeurtenis of bijzondere activiteit ‘in de spotlight’ zetten.
Reacties zijn altijd welkom. Heb je nog oude foto’s of andere zaken die een licht kunnen werpen op
de geschiedenis van Kwb Achterbos?
Neem contact met Jef Vanhoof: jef_vanhoof@hotmail.com of 0479 27 57 02.
Begin de jaren ‘60 werden de plannen voor de parochiezaal concreet. Er werd oa een Vlaamse kermis georganiseerd om alles te financieren. De KWB van Achterbos heeft zich ook hiervoor sterk ingezet. Het
‘geestelijk woord’ bij het begin van de bestuursvergadering van november 1963 ging over de verbouwingswerken aan de parochiezaal. Even later kunnen we zelfs lezen dat er ‘de laatste maand geen wijkmeestersvergadering is geweest omdat de KWB flink helpt bouwen aan ‘t nieuwe stuk parochiezaal.
Ook het onderwijs in Achterbos was een aandachtspunt tijdens deze vergadering. In november 1963 was
een van de besluiten van de vergadering: “er zal contact genomen worden met het onderwijzend personeel van de jongensschool om te onderzoeken wat er kan gedaan worden om de jongeren plaatselijk onderwijs te geven. Nu is het zo dat er na het 3e leerjaar geen leerlingen meer zijn!”
Ook was er tijdens de vergadering een lange en interessante discussie waarom er nog geen vrouwengilde
in Achterbos is en nog geen VKAJ. Over de VKAJ zegde de proost dat hij geprobeerd heeft om er mee
te beginnen, maar dat hij moeten zwichten is voor tegenkantingen.

Van wie of waar de tegenkantingen kwamen is niet vermeld...

Voorbije activiteiten:
Kaartavond - 23 november
Vier vrouwen en 17 mannen gingen tijdens de kaartavond de strijd aan. Uiteindelijk won iedereen! Het
was weer een gezellige bedoening in de parochiezaal.

Casino - avond - vrijdag 30 november - 20u
Onder deskundige leiding van Bram Hannes & co
waagden ook dit jaar weer een dertigtal personen
zich aan een gokje op de casinoavond. Velen hebben weeral ontdekt dat de banken niet veel cadeautjes geven. Toch hebben een aantal flink hun
'mannetje' gestaan.
De eerste plaats ging naar Frederik Vaes (dé specialist paardenrennen), de tweede plaats naar Pieter Sannen en de derde plaats naar Peter Vandewatering. Mieke Spaepen eindige vierde. De
troostprijs ging naar Paul Verstappen. Proficiat
allemaal en hopelijk tot volgend jaar.

Noteer ook al in je agenda:
Woensdag 9 januari: Jef Van Hecken vertelt met sprekend beeldmateriaal over zijn werk voor
Wereldsolidariteit in Dhaka, Bangladesh. Parochiezaal Achterbos.
Zondag 20 januari: kwb zwemmen van 15 tot 16 uur in het zwembad Den Uyt te Mol.
Alle kwb leden zijn hier van harte welkom. Er is dat uur ook een redder aanwezig en er zal een verzekering worden afgesloten voor de deelnemers.

Vrijdag 15 maart : film "Groenten uit Balen" - 20 uur - 't Getouw
Kwb zal proberen om Eveline Bosmans (hoofdrolspeelster) en/of Jef Sleeckx en/of Wieter Mariën van
ACV als inleiders voor deze film te vragen. De inkomprijs van de film zal zeer democratisch gehouden
worden. Er zijn 220 plaatsen voorzien. Later volgt meer info over reserveringen.
Eventuele winst zal worden besteed aan het goed doel ‘Ons Huis’. Dit is een Mols-Balense organisatie die armen het woord geeft.

