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Kwb wenst alle 131 leden en hun familie een

Voorspoedig 2015
Receptie van de parochie - vrij 16 jan - 19u30 tot 20u
Alle Achterbossenaren die in 2014 op één of andere manier hun steentje hebben bijgedragen om het
parochiegebeuren te stimuleren zijn uitgenodigd om op vrijdag 16 januari aanwezig te zijn op de receptie aangeboden door de parochie. Het bestuur van Kwb zal in ieder geval een vertegenwoordiging
sturen.

Kaartavond - Vrijdag 23 januari - 20u
Onze tweede kaartavond zal ook doorgaan in de vernieuwde “bibliotheek” van onze parochiezaal.
Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen. Ook gezelschapsspelen zijn
toegelaten, indien je ze zelf meebrengt. Geen kosten om deel te nemen en drank aan democratische
prijzen.
Start: om 20u, ingang langs ‟t Kafeeke. Einde: 24u
Inschrijven bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89 .

Kookavond - vrijdag 30 januari - 19u30
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 garnaal- 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.
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.

Wandeling te Mol Rauw - zondag 8 februari - 9u
Zondagmorgen 8 februari gaan we met al diegenen die interesse hebben een natuurwandeling maken
in Mol - Rauw. We starten met een stevig ontbijt (Kiezelhof) gevolgd door een fikse wandeling rond de
„Put‟ van „t Rauw. Onder begeleiding van lokale gids Fons Geubelmans zullen we meer te weten komen over de geschiedenis van Mol-Rauw, de natuur, de evenwichten tussen economisch belangen
van de zandwinning en het cultuur-historische erfgoed, … .
Deelnemen kost € 15 voor een volwassene, € 8 voor kinderen onder de 12 jaar.
Inschrijven kan via mail: jef_vanhoof@hotmail.com of via telefoon: 0479 27 57 02

Kwb kocht een schaap...
Vanaf 1 januari is Kwb ook de trotse bezitter van een schaap. En niet zomaar een schaap … Schaap
nr. 196 van de nieuwe kudde van KEMP vzw is door ons aangekocht. KEMP vzw – met o.a. Maarten
en Tuur uit Achterbos – heeft beloofd zeer goed voor onze nieuwste aanwinst te zorgen en het in te
zetten voor natuur- en landschapsbeheer.
We wensen Kemp vzw nog een mooie werking in de toekomst toe.

Bowling - Woensdag 18 februari
Onze voorlaatste kinderactiviteit van dit werkjaar zal tijdens het Krokusverlof doorgaan. Noteer alvast
de datum in uw agenda. Meer details zal je vinden in de folder van februari.

Kwb neemt deel aan de 1e Grote Zandloper Quiz
Vrijdag 27 februari gaat in de parochiezaal van Achterbos de 1e Grote Zandloper Quiz door ten voordele van „De Zandloper‟, Leefgroep van dienstencentrum De Witte Mol. Kwb Achterbos gaat met een
ploeg deelnemen. Interesse? Inschrijven kan via zandloper@mol.stijn.be .

Kwb Kaffee - Vrijdag 27 maart
Noteer alvast deze datum in je agenda.
De traditionele mosselen met friet zullen
zeker op de menu staan.
Voor het luttele bedrag van € 12,5 kan je
deelnemen als je lid bent van Kwb.
Personen die nog geen lid zijn van Kwb
en toch willen deelnemen kunnen ook
inschrijven.
Meer info op de folder van februari.

Voorbije activiteiten:
Legobouwnamiddag - woe 17 december

De lego-namiddag was weer een schot in de roos.
Meer dan 60 jonge bouwers toverden mooie legocreaties tevoorschijn.
Kastelen, race-wagens, mooie villa‟s, robots, … en nog
veel meer werden vakkundig in elkaar gezet.

Voor elke leeftijdscategorie heeft de jury 2 winnaars bekroond – dit was blijkbaar een heel moeilijke
zaak omdat er zoveel mooie lego-werkjes waren.
We hebben de leuke namiddag afgesloten met het bouwen van de hoogste lego-toren.

Kwb-Bierproefavond met Joris Thomas - Vrij 19 dec - 20u
59 leden hadden zich ingeschreven voor deze ontdekking van West-Vlaamse bierparels.
Hieronder de soortenlijst waarmee de dorstigen zich konden laven:
1 Saison St.-Feuillin
2 Manten
3 Ignis et Flamma
4 Hopverdomme
5 Ichtegems Grand Cru
6 Klets
7 Goedendag
Joris Thomas onthulde vele West-Vlaamse
bierweetjes en begeleide de proefsessies
met verve.
Als we iets onthouden hebben, dan is het
hop, hopper, hoppigst; deze bieren zijn voor
de liefhebber van een extra bittere smaaktoets!
Om de smaakpapillen te zuiveren waren er
stukjes jonagoldappel; dit ook om de vetheid van de kaashapjes te
neutraliseren.
Weliswaar een halfuur te vroeg kwam de pizzaboer langs, maar we
lieten het ons toch al smaken. Joris had na afloop nog een verrassinkje in petto: nr.8:Keikoppenbier. Dit was op een zucht uitverkocht.

Mocht je met een
„houten kop‟ opgestaan zijn, weet je
tenminste dat het
aan de laatste lag!

Kwb-verenigingenkwis - Zat 27 dec
Zaterdag 28 december vond de 32ste editie van onze verenigingenquiz plaats. Menige kleine grijze
hersencellen werden op de pijnbank gepijnigd.
Na een spannende quiz eindigde „oud-leiding scouts 1‟ op de 1ste plaats (net als vorig jaar). Op de 2de
plaats eindigde „Voor mij nen ommegang‟ (schuilnaam voor oud-leiding scouts 2).
Ploeg „13‟ vervolledigde het podium.
Onze eigen Kwb-ploeg heeft
het ook prima gedaan, ze
strandden op een half puntje
van de derde plaats. Dank aan
alle deelnemende ploegen. Hopelijk zien we jullie allemaal volgend jaar weer.

Bedankt ook aan de presentator, de jury, de
quizopstellers en alle helpers voor de geslaagde 32ste editie.
Op naar de 33ste!

Dit werkjaar zullen nog volgende activiteiten worden georganiseerd:
Vrij 27 mrt: Kwb Kaffee
Do 1 mei: bestuursuitstap

Woensdag 15 apr: optreden Clown Charel
22 - 24 mei: adventure Weekend, part II

Za 20 juni: BBQ Kwb: afsluiting van het werkjaar

