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Papierslag - zaterdag 6 december
Het is niet zeker dat zwarte Piet zal komen helpen die dag. Kwb zal echter wel met een 20-tal helpers
paraat staan, met het nodige vervoermateriaal, om oud papier en karton in Achterbos op te halen!

Legobouwnamiddag - woe 17 dec - 14u
Op woensdag 17 december organiseert kwb Achterbos voor de 2de
keer een LEGO BOUW NAMIDDAG van 14u tot 16u in de parochiezaal van Achterbos.
Meer dan 20.000 lego blokjes zitten op creatieve kinderen te wachten om de mooiste lego-creaties te maken. Ook (groot)ouders zijn
welkom om samen met hun kinderen mee te komen bouwen … of
om gewoonweg iets te komen drinken aan democratische prijzen.
Per leeftijdscategorie houden
we een kleine, ludieke bouwwedstrijd.
Deelname is gratis voor (klein)kinderen van leden van kwb Achterbos, niet-leden betalen ter plaatse 2 euro.

Inschrijven: per mail: wim_caeyers@yahoo.com of telefonisch
(014/31 61 83 of 0473/86 21 43)

Kwb-Bierproefavond met Joris Thomas - Vrij 19 dec - 20u
" 't Zwien deur de bjèten joagen " (verkozen tot populairste West-Vlaamse uitdrukking: ‘Uit de
bol gaan’) - Westvloamse Bierpruufavond
Bierkenner en brouwer Joris Thomas was eerder al eens gastspreker over ‘Duivelse bieren’.
Je bent welkom vanaf 19u45 – degustatie start stipt om 20u. Einde omstreeks 23u30.
Om een ‘delirium tremens’ te vermijden zijn er tijdens de voorstelling ruim water, brood en kazen voorzien. Ook een hartig warme hap zal u opkikkeren.
België is het bierland bij uitstek! Ook in West-Vlaanderen zit het aantal brouwerijen opnieuw in de lift (van 19 in 1983 tot weer 28 brouwerijen vandaag ) en stijgt
de bierproductie. De verklaring voor die groei van de West-Vlaamse productie is
de stijgende verkoop in het buitenland. Belgische bieren worden er heel hoog geprezen, denk maar aan de hype rond Sixtus Westvleteren 12, meermaals verkozen tot beste bier ter wereld.
Maar ken je ‘De Dolle Brouwers, De Plukker, De Halve Maan, De Struise Brouwers’? Op de website Ratebeer.com, voerden De Struise Brouwers in 2008 de
ranglijst van beste brouwers ter wereld aan!. We zullen een uitgelezen selectie van zeldzame, mindere bekende maar verrassend lekkere biertjes op uw smaakpapillen loslaten waaronder ook een exclu-

sief, prijzig, maar heerlijk brouwsel van De Struise Brouwers. We lichten een
tipje van de sluier:
Ypres is een bier, type oud bruin van De Struise Brouwers. Dit is een hooggistend bier dat door een rijping op vat of in een open kuip zijn zure karakter meekrijgt. In de natuur of in het vat aanwezige microflora spelen hier een actieve rol,
zij zorgen voor een melkzuurverzuring. Men spreekt dan eigenlijk van een gemengde gisting. Deze Ypres werd eerst nog op Bourgogne vaten gerijpt waarna
nog een rijping op Wild Turkey Bourbon vaten volgde. ‘Double barrel aging’ dus.
Neus: toetsen van Madeira en jonge Porto. Veel houttoetsen en lichtjes wat vanille. (www.belgianbeergeek.be).
Dat beloofd! Benieuwd?
Water in de mond gekregen? Schrijf je nu in, liefst per mail, uiterlijk tot en met 15/12/2014.

Bij wie? luc.sannen@scarlet.be , Sint-Apollonialaan 106 , tel. 014/316006
Prijs? slechts 8 euro voor leden van kwb-Achterbos, 11 euro voor niet-leden.
De afrekening gebeurt contant ter plekke; bij annulatie: verwittigen a.u.b.!

Kwb-verenigingenkwis - Zat 27 dec - 20u
Noteer deze datum alvast in je agenda !
Het wordt weer reuzegezellig met ploegen die worden gevormd door mensen van Achterbos of
mensen met een band met Achterbos.
Een ploeg bestaat uit 4 tot max. 6 personen.
Zoals steeds gaat de kwis door in de parochiezaal en starten we om 20u.
Bier en andere drank aan democratische prijzen. De winnaar gaat lopen met de eer!

Als kwb zorgen wij ieder jaar ook voor een ploeg van 6 personen. Leden die willen meespelen in onze
kwb-ploeg contacteren Guy Vreys via telefoonnummer 014 31 17 06 of via mail vreysguy@hotmail.com.

Inschrijven: bij Theo Drooghmans, Achterbos 115, tel (014)31 43 62, theo.drooghmans@telenet.be

Doe dit voor 20 december!

Kookavond - vrijdag 30 januari 2015
Naar jaarlijkse gewoonte richt de kwb ook dit werkjaar een kookles in. Het wordt geen menu deze keer, maar
een les over het maken van garnalenkroketten en kaaskroketten.
We krijgen tijdens de les een deskundige uitleg van Lisette Gastmans. Zij is al jaren gespecialiseerd in het maken van lekkere garnalen- en kaaskroketten.
Als datum voor de les kozen we vrijdag 30 januari 2015. We starten om 19.30 uur in de keuken van de parochiezaal. We stellen dat de groep deelnemers niet groter mag zijn dan 12 personen. Daarom hebben we ook
een reservedatum voorzien, namelijk 6 februari 2015. Deze datum wordt enkel gebruikt als het aantal inschrijvingen te groot is.
Het bedrag dat door de deelnemers dient betaald te worden zal bepaald worden op basis van de onkosten
voor de gekochte ingrediënten. De betaling gebeurt op het einde van de les.
Inschrijven voor het deelnemen kan bij Guy Vreys via telefoon (014 31 17 06) of via mail
(vreysguy@hotmail.com) en dit tot 23 januari 2015.
De deelnemers brengen best een keukenschort mee naar de kookles.

Wandelweekend 2 - 4 oktober 2015: laatste kans!
Vorige maand is de informatie over ons volgende wandelweekend in Massembre te Heer-sur-Meuse
bezorgd aan de leden. Wie nog wenst in te schrijven moet zich haasten want op 8 december worden de inschrijvingen doorgestuurd naar Massembre.
Voor de inschrijving kan je terecht bij Guy Vreys via telefoonnummer 014 31 17 06 of via mail vreysguy@hotmail.com.

Adventure Weekend, Part II – vrij 22 – zo 24 mei 2015
Kwb Achterbos organiseert dit werkjaar een adventure-weekend, part II. Net als vorig jaar zakken we
terug af richting de Ardennen om een aantal leuke, sportieve activiteiten te ondernemen.
Dit weekend gaat door van vrijdagavond 22 mei tot zondag 24 mei 2015.
De kostprijs is afhankelijk van de gekozen activiteiten en zal max. 175 euro bedragen. Ga je graag
mee op dit avontuurlijk weekend? Schrijf je snel in, uiterlijk op 31/12/2014. Max. 20 personen.
Je kan je inschrijven door een mailtje te sturen aan kriscaeyers@yahoo.com EN een voorschot te
storten van 50 euro op rek nr BE 38 9795
4059 7472. Je kan voor meer info ook bij
Kris terecht.

Voorbije activiteiten
Casino-avond - vrijdag 14 november - 20u
Op 14 november toverden we de parochiezaal weer om tot een casino. Een 20-tal ‘gokkers’ beleefden een amusante avond met roulette, poker, craps, … Dank aan de croupiers en de andere helpers
van dienst.

Top 3 van deze casino-avond:
1ste plaats: Johan Schoonis
2de plaats: Paul Verstappen
3de plaats: Bob Verkoyen

Aan deze foto kan je merken
dat gokken soms in duistere
omstandigheden wordt gedaan...

Dit werkjaar zullen nog volgende activiteiten worden georganiseerd:
Vrij 30 jan: Kookles
Vrij 27 mrt: Kwb Kaffee
Vrij 6 feb: reservedatum kookles
Do 1 mei: bestuursuitstap
Zo 8 feb: Natuurwandeling Rauw
22 - 24 mei: adventure Weekend, part II
Za 20 juni: BBQ Kwb: afsluiting van het werkjaar
Let op: data kunnen nog worden aangepast! De juiste data komen op de maandelijkse folder.

ACTIVITEITEN VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN:

Woensdag 18 februari 2015: Bowling
Woensdag 15 april 2015: optreden Clown Charel - 14u - PZ Achterbos

