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Kermis - Kinderkookactiviteit - zo 7 febr - PZ
Zondag 7 februari staat de 4de kinderactiviteit van het nieuwe werkjaar op het programma.
Kinderen kunnen deelnemen vanaf de 3de kleuterklas.
Om 10u starten we met het koken van een Kermismenu, smoutebollen kunnen alvast niet ontbreken.
Mama’s of papa’s die mee willen helpen koken zijn zeer welkom en mogen dat doorgeven bij de inschrijving van hun kind(eren).
Naast lekker koken, gaan we ook een beetje spelletjes spelen.
Om 12u15 mogen de mama’s, papa’s, broers en zussen dan mee komen genieten van de kookkunsten van de junior-koks. Omstreeks 13u ronden we de kermis-kinderkookactiviteit af.
Graag zo snel mogelijk inschrijven (vol = vol, max. 10-tal kinderkoks), ten laatste op dinsdag 2
februari. De kookactiviteit kost voor de juniorkoks 3 euro. Voor de mama’s, papa’s, broers en zussen
kost het mee-eten 5 euro ( of 3 euro voor kindjes jonger dan 6 jaar). Betaling kan ter plaatse. Nietleden betalen 2 euro extra.
Inschrijven bij Wim Caeyers per mail ( wim_caeyers@yahoo.com ) of telefonisch (0473 86 21 43)
met vermelding van:
-de namen van de kindjes die komen meekoken
-de naam van de mama, papa, grote broer of zus, … als die wil komen helpen met de kookactiviteit
-het aantal personen die om 12u15 mee van de kookkunsten komen proeven

BOWLING – vrijdag 19 februari 20u – Eden
Op vrijdag 19 februari is het de beurt aan de volwassenen om hun bowling-talenten boven te halen.
We hebben 3 bowlingbanen gereserveerd, zodat er heel wat strikes en spares kunnen gescoord worden.
We spelen 2 spelletjes. Wie wordt de Kwb-bowlingkampioen?
Kostprijs: 7 euro voor Kwb-leden, 10 euro voor niet-leden, ter plaatse te betalen.
Inschrijven (voor dinsdag 16 februari) kan bij Ronny Van Decraen (tel 0494 897293) of
info@kwbachterbos.be .

Culinaire ontdekkingstocht in Beringen – Za 12 maart
Om 14u starten we aan het mijnmuseum in Beringen. We krijgen er een sprekende onthaalfilm te
zien en degusteren een Koolputtersbier. Nadien zetten we onze tocht verder onder begeleiding van
een gids.
Typisch Turks gebak met een glaasje thee, 2 wodka‟s en Poolse worst, een pizza, een glas wijn en
een cappuccino staan alvast op het programma. Ook de bijzondere architectuur van de mijncité
wordt uitgelegd door de gids. Einde is voorzien om 19u.
Max. 20 personen. Dankzij een tussenkomst van de Kwb kost deze activiteit 23 euro voor volwassen
leden en 10 euro voor -12 jarigen. Ondertussen zijn er al een 10-tal personen ingeschreven, snel zijn
is de boodschap.
Op vraag van een aantal deelnemers voorzien we ook de mogelijkheid om met de trein naar deze
activiteit te gaan. De juiste uren en info hieromtrent worden aan de inschrijvers zo snel mogelijk bezorgd.
Je kan al inschrijven bij Wim Caeyers, wim_caeyers@yahoo.com ; inschrijving is pas definitief na het
storten van de deelnameprijs op rek nr BE38 9795 4059 7472 van Kwb Achterbos.

Levering samenaankoop potgrond &
gazonmeststof
Een tiental leden hebben hiervoor een bestelling geplaatst.
In tegenstelling tot wat in de folder van december 2015 stond, zal deze bestelling niet moeten worden afgehaald maar aan huis gebracht worden
op donderdag 11 februari ‘s avonds!
Een service van Kwb-Achterbos! De bestellers krijgen een persoonlijke
mail i.v.m. deze levering.
Contante betaling bij levering graag!

Papierslag za 19 maart - 9u
Helpers van de papierslagen in 2015 gaan die avond uit eten bij wijze van bedanking voor de tijd
en de energie die ze investeerden in deze activiteiten.
Heeft u zin om mee te helpen? Geef een seintje aan Stephan Sannen, Achterbos 198 of via
sannenvanhoof@gmail.com of aan één van de bestuursleden van Kwb.
Of kom gewoon zaterdag 19 maart iets voor 9u naar Zelm, gidsenlokaal!

KWB Kaffee: vrij 25 maart: noteer in je agenda!
Voorbije activiteiten:
Kaart– en spelletjesavond - 22 jan
Onze tweede kaartavond van het werkjaar is doorgegaan in de “oude bibliotheek” .
17 Kwb-ers kwamen deelnemen!

Kooklessen 2016
Op vrijdag 29 januari maakten we 16 verschillende tapas, op vrijdag 5 februari zullen we pasta’s en
vissoep klaarmaken.
De lessen zijn in de
deskundige handen
van Bram en Koen
Hannes.

Hierbij een beeld
van de aangekochte
ingrediënten voor
het maken van de
tapas terwijl Bram
de eerste toelichting geeft over het
verloop van de
avond.

Koen geeft meer toelichting.

Geert, Kris en Gert volop bezig met de
voorbereiding.

In een keuken kan het warm zijn: voldoende
drinken is dan de boodschap.

Oppassen met poseren! Zien dat je ondertussen geen vingers kwijt speelt!

Iets verloren??

Even napraten tussen pot en pint!

Anderen beginnen zich al
af te vragen: wie gaat dat
hier allemaal opkuisen?

Rond middernacht was
alles gegeten (lekker!),
afgerekend en opgekuist!
Weer een geslaagde
kookavond!
Bedankt Koen en Bram!

