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Kwb Achterbos wenst iedereen een prettig eindejaar
en gezellige eindejaarsfeesten !

Papierslag - zaterdag 12 december
Zet je papier tijdig buiten aub. Helpers zijn altijd welkom en kunnen zich vooraf melden bij één van de
bestuursleden of rechtstreeks bij Stephan Sannen, Achterbos 198, die de papierslagen coördineert:
sannenvanhoof@gmail.com of telefonisch: 0498 49 54 84.
Wie een handje komt toesteken kan rekenen op onze waardering onder de vorm van een etentje!
Via de gemeente krijgen we voor al het opgehaalde papier een mooie vergoeding zodat we onze activiteiten aan zeer lage prijzen kunnen aanbieden aan onze leden!

33e Verenigingenkwis Kwb Achterbos - za 19 dec - 20u
Op het moment dat het dagelijks bestuur zijn bijeenkomst hield waren er al 18 ploegen ingeschreven
voor deelname! We zullen dus opnieuw meer dan 20 ploegen mogen verwelkomen tijdens deze gezellig avond.
Wie wordt dit jaar de winnaar? Wordt het opnieuw 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.
Als kwb willen we dit jaar ook een ploeg (van 6 personen) laten deelnemen. Leden die wensen mee te
spelen in de kwb-ploeg kunnen dit melden aan Guy Vreys via telefoonnummer 014 31 17 06 of via mail
vreysguy@hotmail.com. De deelname is gratis.
Misschien wordt de kwb-ploeg wel de opvolger van de oud-leiding van de scouts, de winnaar van vorig jaar.

Supporters zijn steeds welkom!
We maken er samen een leuke avond van!
Inschrijven kan nog bij Wim Caeyers (0473 86 21 43 of wim_caeyers@yahoo.com )

Kidsbowling – woe 23 dec. – 14u-16u - Arcade Balen
Op woensdagnamiddag 23 december staat een volgende kinderactiviteit van Kwb Achterbos op het programma. We spelen 2 spelletjes
kidsbowling in bowlingcenter Arcade in Balen.
Kindjes vanaf de derde kleuterklas kunnen zich inschrijven.
2 bowlingspelletjes (huur schoenen inbegrepen) en een drankje zijn
voorzien.
Voor kinderen van KWB-leden kost dit 7 euro, voor niet-leden 10
euro.
Inschrijven uiterlijk zondag 20 december bij Wim Caeyers
( wim_caeyers@yahoo.com of 0473 86 21 43). Betaling kan ter
plaatse.
Wil je zeker zijn van een plaatsje, schrijf dan snel in.

Bestelbon potgrond & gazonmeststof
Op dit moment beginnen we stilaan te denken aan de voorbereidingen van de werkzaamheden in de tuin
in het voorjaar.
Om de tuin in goede
conditie te krijgen zijn
meststoffen en „goeie‟
grond belangrijk. Goedkoop zijn die producten
niet altijd.
Daarom sluiten we als Kwb Achterbos aan bij de samenaankoop
van Kwb Hulsen, die deze samenaankoop al enkele jaren met
groot succes organiseren.

Knip deze bestelbon uit om te bestellen!
NAAM en 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

Uiterlijk ma 14 dec. bezorgen aan: 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
Op de folder van vorige maand stonden de volgende kooklessen reeds aangekondigd.
De data zijn:
- vrijdag 29 januari 2016 (thema: tapas)
- vrijdag 5 februari 2016 (thema: pasta‟s en vissoep).
De lessen zijn in handen van Bram Hannes die hierbij geholpen wordt door zijn broer Koen.
We starten de lessen om 19u30 in de keuken van de parochiezaal. We raden aan een keukenschort
en een mesje mee te brengen.
Het te betalen bedrag voor de deelname wordt bepaald op basis van de onkosten van de gebruikte
ingrediënten. Daarom wordt het bedrag berekend tijdens de kookles en gebeurt de betaling voor de
deelname op het einde van elke kookles.
Wie wenst deel te nemen kan inschrijven bij Bram Hannes (Bram.Hannes@genzyme.com of 0474/99
94 96) ofwel bij Guy Vreys (vreysguy@hotmail.com of 014 31 17 06). Inschrijven kan tot 24 januari
2016 en kan voor één les of voor beide lessen.

Voorbije activiteiten
Dropping - vrijdag 6 november
Met 47 deelnemers reden we in een geblindeerde bus richting Geel-Kasterlee. De wandelaars voor
de korte afstand werden afgezet aan de achterkant van Bobbejaanland, een vijftal km van Kasterleecentrum. Een onvoorziene moeilijkheid voor deze groep was het kruisen van de expressweg Kasterlee-Geel. Hierdoor hebben sommige groepen bijna 10km moeten stappen. De groepen van de lange
afstand (10km) werden afgezet tussen Lille en Gierle. Onderweg kon ieder voor zich een tussenstop
kiezen.
Het doel van de dropping was terugkeren naar de parochiezaal in het centrum van Kasterlee. Jan
Puls had er voor gezorgd dat de wandelaars bij aankomst konden genieten van Postel brood met
kaas, hesp of kip-kap.
Na lang wachten kwam de eerste groep na elven binnenvallen. De terugreis was voorzien om 23u30
maar toen waren de laatsten nog maar net binnen. De chauffeur liet ons nog een poosje nagenieten
bij een fris pintje bier.
Omstreeks half een reden we terug naar Achterbos. Het weer zat mee en iedereen was tevreden.
Volgend jaar doen we het nog eens over!

Lego – bouwnamiddag - woe 25 november
Heel wat jeugdig bouwtalent was paraat op onze 3de lego-bouwnamiddag.
Een 70-tal kinderen toverden de mooiste lego-creaties tevoorschijn.
Per leeftijdscategorie hebben we een 2-tal winnaars
gekozen, echt een hele moeilijke taak, want er waren heel veel mooie kunstwerkjes.

Op donderdag, vrijdag en maandag hebben de
leerlingen van VBS De Toren nog naar hartenlust kunnen spelen met de legoblokjes.

Volgend jaar
plannen we
alvast een
4de editie.

Wijnproefavond - 4 dec - ‘Wijnstokkie”
Christine Swaenepoel is zelf van Zuid-Afrika en verhuisde in 2012 naar Mol.
Samen met haar vriend Nick Thijs van Retie verkoopt ze deze wijnen via
“wijnstokkie.be”.
We mochten 36 leden verwelkomen op de degustatie van Kaapse wijnen. We
proefden 10 wijnen die je niet in de supermarkt vindt, maar geselecteerd werden op strenge regels voor kwaliteit en die afkomstig zijn van wijnhuizen met
een rijke geschiedenis, die milieuvriendelijk werken, die hun arbeiders niet
uitbuiten en een fairtrade-certificaat daarvan kunnen voorleggen.
Tussendoor werd de honger gestild met kaashapjes en een stukje brood maakte de smaakpapillen
terug zuiver voor een volgende smaaksensatie. Verder smaakten de olijven, vijgen en aardbei-vanille
confituur. De typische Zuid-Afrikaanse gedroogde reepjes vlees smaakten hartig en speciaal, maar
persoonlijk kon ik het wel waarderen.
Verder leerden we ook wat bij over de geschiedenis en politiek van Zuid-Afrika en Christine beantwoordde vriendelijk al onze vragen met voortreffelijk Nederlands! Ze sloot af met haar enigszins
grappig Afrikaans taaltje en bedankte de aanwezigen voor hun interesse en discipline. Vele kwb-ers
zullen de komende maanden een flesje Kaapse wijn kraken!

