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Kwb-Kaffee met optreden ‘de Nootoplossing’ - vrij 2 1 mrt 
 
In 2014 staan er nog maar eens mosselen met friet op het 
menu.  Ook de plezante muzikale noot zal niet ontbreken. 
Hiervoor zal de groep ‘De nootoplossing’ zorgen. Nadien 
blijft er nog voldoende tijd over om tussen pot en pint bij te 
praten.  
 

Dit jaar gaan we extra vroeg van start. De deuren gaan open 
om 19.15 en de eerste mosselen zullen reeds om 19.30 uit-
geserveerd worden. Om  00.30 sluiten we de avond af. Alle 
leden zijn welkom en dit voor de zeer democratische prijs 
van 12,50 euro (tem zaterdag 15 maart). Na zaterdag dient 
15,00 euro betaald te worden. Indien je geen mosselen lust, dan kan je ook nog kiezen voor een kou-
de schotel. Gelieve dit (koude schotel gewenst) op het inschrijvingsformulier aan te geven. 
 
Inschrijvingen zijn te bezorgen aan Toon De Ceuster  Achterbos 190 (toon.deceuster@telenet.be) 
(contante betaling of overschrijving op rekeningnr.  IBAN BE38 9795 4059 7472) 
 
Gelieve de namen van de deelnemers te vermelden en het bedrag dat moet betaald worden. 
 

Circusschool - woensdag 5 maart 
 

Op het moment dat je deze folder ontvangt zal deze activiteit al zijn doorgegaan. Minstens 16 kin-
deren hebben hieraan deelgenomen. Op de folder van april een kort verslag met een foto. Meer info 
en foto’s op onze website! 
 

Onderhoud van de koersfiets - donderdag 27 maart  
 

Gezien de grote belangstelling voor het wielertoerisme richten wij nogmaals een avond ‘onderhoud 
van de koersfiets’ in. 
Deze avond gaat door in de Parochiezaal van Achterbos, met start om 19u30. Het einde is voorzien 
om 22u. 
De les wordt gegeven door Fik Peeters en zijn collega (ploegleiders bij de Balen BC). Zij hebben ja-
renlange ervaring als mecanicien en zijn volledig op de hoogte van de werking van Shimano en Cam-
pagnolo onderdelen. 
Zij zullen ons wegwijs maken in de basis van het fietsonderhoud en andere technieken. Koersfietsen 
en onderdelen zijn aanwezig ter demonstratie. Ook niet-leden van Kwb zijn welkom. 
Voor verdere info: theo.drooghmans@telenet.be, of telefonisch 014/31 43 62  
 

Voorbije activiteiten 
Kookles - vrijdag 14 februari 
 
Er is opnieuw prima gekookt tijdens de voorbije kookles van 14 februari. Rond het thema 'vergeten 
groenten' werden volgende gerechten gemaakt: 
- scampi's met rammenasslaatje - soepje van pastinaak en knolselder met kruidencoulis - hoevekip 
met aardperenstoemp en schorseneren 'meunière' - rode bessen met crumble en violetsnoep. 
 

Het was lekker dankzij de inzet van alle aanwezigen en de steun van onze kok Guy Caeyers. Bedankt 
Guy! Volgend werkjaar gaan we kaas- en garnalenkroketten maken. Dat is dan weer iets anders dan 
onze gewone kooklessen, maar er zal opnieuw gesmuld worden. 



Culinaire poker(initiatie)- en kaartavond - vrijdag  21 februari 
 
De culinaire poker- en kaartavond was een gezellige 
bedoening. 35 kaart- en pokerliefhebbers hebben zich 
goed geamuseerd. De professionele pokertafel (merci 
Bram!) heeft de ganse avond flink dienst gedaan.  

Heel wat  lekkere croques  - op verschillende 
wijzen (Noors-Italiaans-Vlaams)  - zijn smakelijk 
verorberd. 

In het najaar organiseren we alvast weer de enige 
echte CASINOAVOND. 
 
Naast poker staan er dan ook roulette, paardenra-
ce, 21’en, … op het programma.  
 
 
 
 
 
 
Meer foto’s op onze website! 
 

Papierslag - zaterdag 1 maart 
 
Opnieuw werden containers gevuld met oud papier. Onze Kwb-kas kan hierdoor weer een aantal ac-
tiviteiten aan ‘voordelige voorwaarden’ organiseren voor onze leden. 
Dank aan alle helpers die op de ‘Dag van de vrijwil liger’ weer de handen (letterlijk) uit de mou-
wen hebben gestoken. 
 
 
 

Te onthouden datum: 
 
Za 28 juni - Daguitstap Ieper 
 

De reeks ‘In Vlaamse Velden’ op zondagavond met regie van Jan Matthys wordt druk bekeken. Maar 
je kan met Kwb ook ter plaatse een kijkje gaan nemen! 
Met bezoek aan Flanders Fields en de stad Ieper ! 
 

Maximaal 50 personen kunnen deelnemen.  
 
Inschrijvingen starten volgende maand. Dan kan je ook meer info vinden 
op deze folder. 
 

 
 

 
 


