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Kwb Achterbos biedt ook dit werkjaar een gevuld en gevarieerd
programma aan voor alle leden !

De ledenbijdrage 2016
Tijdens de maanden oktober en november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld. Voor 2016
blijft dit € 25. Leden met verminderde bijdrage die nood hebben aan een financieel duwtje in de rug betalen nu €
15. Partners en thuiswonende meerderjarige kinderen zijn gratis lid.
10%korting
Met deze lidkaart krijgen kwb-leden 10% korting op het volledige gamma van Primo en Lunchgarden. Het volstaat hiervoor de barcode op de voorzijde van de kaart te laten scannen aan de kassa.
De volledige verzekering tijdens kwb-activiteiten is gratis voor alle leden, partners en kinderen. Wij hebben gekozen voor contante inning. Voor dit bedrag ben je een gans jaar kwb-lid en krijg je 11 maal het ledenblad Raak
en de maandfolder van onze afdeling met een overzicht van onze activiteiten.
Bij betaling wordt ook je lidkaart overhandigd welke je goed bijhoudt. De kwb-lidkaart (en het lidnummer) is 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.

Dropping - vrij 6 november
Na enkele jaren onderbreking organiseert Kwb opnieuw de succesvolle
'avonddropping'. Deze activiteit staat ook open voor niet-leden; je mag
dus vrienden, kennissen meebrengen.
Er wordt een lange en korte afstand voorzien: ongeveer 10 en 5 km.
We wandelen naar een vooraf opgegeven punt van samenkomst (taverne).
Start parochiezaal: 19u30, samenkomen om 19u15 !
Scouts en gidsen kunnen aan ledentarief meedoen aan deze dropping.
Kostprijs: € 6 leden, € 8 niet-leden: inclusief busvervoer, hapje achteraf.
Betaling ter plaatse voor het vertrek.
Heb je zin om deel te nemen? Schrijf dan in voor 5 november bij Theo Drooghmans,
theo.drooghmans@telenet.be ; tel 014 /31 43 62
Er is een hapje voorzien bij aankomst. Terugkeer met de bus naar Achterbos is voorzien om 24u.

Meebrengen: hesje (verplicht) en een zaklamp.

Breughelfeesten - 14 - 15 november
Zoals elk jaar zullen ook heel wat Kwb-ers de handen uit de mouwen steken tijdens deze Breughelfeesten. De
opbrengst van deze feesten gaan naar het onderhoud en vernieuwing van de parochiezaal. Er zijn vele parochies in Mol waar ze ons deze zaal benijden! Het programma van deze feesten zal ondertussen in je brievenbus
zijn gevallen. Tot tijdens de Breughelfeesten?

Legonamiddag - woe 25 november - 14u-16u
Op woensdag 25 november organiseert Kwb Achterbos voor de
3de keer een LEGO BOUW NAMIDDAG van 14u tot 16u in de parochiezaal van Achterbos.
Meer dan 20.000 lego blokjes zitten op creatieve kinderen vanaf 4
jaar oud 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 kost 1 euro
voor (klein)kinderen van leden van Kwb Achterbos, niet-leden betalen ter plaatse 2,5 euro, een drankje inbegrepen.
Inschrijven: per mail: wim_caeyers@yahoo.com of telefonisch
0473/86 21 43

Wijndegustatie met Zuid-Afrikaanse wijnen - vrij 4 dec.
Je bent welkom vanaf 19u45 – degustatie start om 20u. Einde omstreeks 23u30 Inschrijvingen per e-mail bij
luc.sannen@scarlet.be , Sint-Apollonialaan 106 - tel. 014/316006
Contante betaling ter plaatse: € 8 voor leden van Kwb - Achterbos, € 11 voor niet-leden.
Tijdens de degustatie worden er ook enkele typische Zuid-Afrikaanse hapjes geserveerd.
Inschrijven kan uiterlijk tot en met maandag 30/11/2015.
Bij annulatie: verwittigen a.u.b.!
Je hebt de gelegenheid om wijnen aan te kopen tegen heel interessante voorwaarden!
Koop je voor minstens € 80, dan krijg je de inkom (€ 8) terugbetaald!
Hieronder de voorstelling van wijnstokkie. Er verscheen ook een
artikel in maandblad Onderox.
Deze degustatie wordt geanimeerd door Christine Swanepoel.
Als Zuid-Afrikaanse wil ze graag een stuk van haar land promoten in België. Er is toch
iets magisch aan het land
op de zuidelijke punt van
Afrika? Misschien ligt het
aan de vriendelijke mensen, de oogverblindende schoonheid van de natuur of het felbegeerde weer? De combinatie van die factoren maken ZuidAfrika een topvakantiebestemming en samen met de vruchtbare grond,
een land waar topwijnen geproduceerd worden.
Een uitgekiend assortiment
Christine ging op zoek naar kleine en minder bekende wijnhuizen die kwalitatief goede tot uitstekende wijnen maken. En waarvan je de wijnen hier
niet in de supermarkt vindt. Dat leverde haar een assortiment op van een
50-tal wijnen van een 10-tal domeinen die ze verkoopt via
www.wijnstokkie.be. Ze hanteert strenge regels om de kwaliteit van het
assortiment te bewaken. “Het moeten wijnen zijn met een rijke geschiedenis en ze moeten van hoge kwaliteit zijn; verder moeten ze afkomstig zijn van domeinen die milieuvriendelijk
werken, die hun arbeiders niet uitbuiten en die daarvoor een certificaat kunnen voorleggen. En, niet onbelangrijk, de wijn moet betaalbaar zijn, wat wil zeggen flessen tussen 5 en 25 euro.”
Weet jy nie goed watter wyn om te bestel nie? Wil jy en jou tsjommies wyn vir ’n spesiale geleentheid? Gaan jy
en jou skattebol trou en wil julle 'n lekker wyntjie vir die onthaal? Wil jy en jou vriende graag 'n privaat wyn degustasie?
Moenie stress nie – praat Afrikaans en dan help ons jou graag.

Papierslag - za 12 december
Noteer alvast deze datum in je agenda om je papier buiten te plaatsen. Helpers zijn altijd welkom en
kunnen zich melden bij Stephan Sannen, Achterbos 198 of via mail:
sannenvanhoof@gmail.com

33e Verenigingenkwis Kwb Achterbos - za 19 dec - 20u
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?
Er zitten alvast een aantal verrassende rondes tussen, om duimen en vingers van af te likken. Ploegen bestaan
uit max. 6 deelnemers. Het inschrijvingsgeld is nog steeds 0 euro.
Supporters zijn steeds welkom!
Ploegen die reeds deelnamen zullen nog een uitnodiging op naam ontvangen om deel te nemen. We maken er
samen een leuke avond van!
Inschrijven bij Wim Caeyers (0473 86 21 43 of wim_caeyers@yahoo.com )

Bestelbon potgrond & gazonmeststof
Als Kwb Achterbos sluiten we aan bij de samenaankoop van Kwb Hulsen. Knip de bestelbon uit om te bestellen!
NAAM: …..………………………………………………….
ADRES: …………………………………………………….
Potgrond Florentus: Op basis van meststof Calcium en/of magnesium NPK 14-16-18. Mag voor alles worden gebruikt.
Ik bestel ………. zakken aan 4,5 euro per zak van 50 liter
DCM organische Meststof Gazon Pur: MINIGRAN® TECHNOLOGY = het propere korreltje: een garantie voor een stofvrije organische bemesting zonder geurhinder - indirecte werking tegen mos - géén vlekken op tegels en kleren - met magnesium voor een diepgroen gazon - hoog kaliumgehalte: verhoogt de weerstand van het gazon tegen droogte, vorst en betreding.
Ik bestel ………. zakken aan 25 euro per zak van 25 Kg
Totaal: Potgrond: ............ euro + Gazonmeststof: ............ euro = ............ euro
Binnen te brengen voor

maandag 14 december 2015 bij : Herman Vreys,

Kruisberg 14.

Bestelling afhalen op zaterdag 13 februari 2016 tussen 9u en 10u30 aan de PZ te Achterbos
Betaling: bij het afhalen van de bestelling.

Kooklessen 2016
Na het succes van de vorige jaren wil de kwb opnieuw twee kooklessen aanbieden.
Onze kok wordt dit jaar Bram Hannes. Hij zal ons heerlijke gerechten leren maken.
De data zijn:
- vrijdag 29 januari 2016 (thema: tapas)
- vrijdag 5 februari 2016 (thema: pasta’s en vissoep).
Als iemand suggesties heeft voor de kooklessen mag dit doorgegeven worden aan Guy Vreys via mail
vreysguy@hotmail.com of telefonisch via 014 31 17 06 .
We starten de lessen om 19u30 in de keuken van de parochiezaal. Wie interesse heeft kan alvast de data noteren. Meer informatie volgt volgende maand.

Verslag voorbije activiteiten:
HALLOWEEN KINDERKOOKNAMIDDAG - ZO 25 OKT
We hebben een keileuke Halloween-kinderkookactiviteit achter de rug: de 1ste kinderactivititeit van het werkjaar
van Kwb.
Halloweenspiesjes, griezelige spinnensoep, bloederige pieren en wit/zwart snot ... stonden op het menu. 15
kleine kooktovenaars en -heksen hebben deze lekkere brouwsels gemaakt & leuke spelletjes gespeeld.
Iedereen kreeg nadien nog een lekker potje pompoenenconfituur mee.
Zo’n grote pompoen: hoe begin je er aan?

Ook nog een grote merci aan de helpers aan
de dag: Greta, Monique, Ellen, Lisette & Wim

Fier op het resultaat!

