Kwb Achterbos
November 2016
http://www.kwbachterbos.be
info@kwbachterbos.be
BE38 9795 4059 7472

Bestuursleden Kwb...
Bij de start van het nieuwe werkjaar hebben we Guy Van Hoof mogen uitwuiven als wijkmeester. Guy heeft heel
veel jaren meegedraaid in het bestuur van Kwb Achterbos en is nu één van dé trekkers van ponyclub Pegasos
in Achterbos. Merci voor je jarenlange inzet, Guy. We zijn blij dat we ook in de toekomst steeds op je helpende
handen mogen blijven rekenen.
Dit werkjaar mogen we ook een aantal nieuwe, jonge krachten verwelkomen in ons bestuur:
Miguel Verstrael, Chris Xhenseval, Pieter Moons en Wim Hooyberghs. Miguel neemt de leden van Guy over van
de Oogststraat en Jozef Calasanzstraat, Chris neemt de Boeretangsedreef voor zijn rekening. Pieter Moons
wordt de verantwoordelijke voor de leden in de Melkerijstraat en Wim Hooyberghs neemt een aantal leden uit
Sluis voor zijn rekening. Alvast merci voor jullie inzet!
Uiteraard zoeken we nog altijd gemotiveerde krachten om ons 18-koppig bestuur te versterken. Interesse?
Neem dan contact op met onze voorzitter Wim Caeyers (wim_caeyers@yahoo.com of 0473 86 21 43) of één
van de bestuursleden.

Kwb - Ledenbijdrage 2017: € 25
Tijdens de maanden oktober en november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld. Voor 2017
blijft dit, zoals de vorige jaren, € 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.
Nieuwe leden betalen slechts € 10 (als zij voor de 1ste keer lid worden van Kwb Achterbos) . Hiermee kunnen zij een heel jaar van onze werking proeven!
Bij deze een warme oproep om mogelijk geïnteresseerden hierover aan te spreken of hun naam door te geven
aan een van de bestuursleden.
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 10 maal het ledenblad Raak
en de maandfolder van onze afdeling met een overzicht van onze activiteiten. Hierbij 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. Het bezoekje van je bestuurslid is ook
de ideale gelegenheid om je ledengegevens te actualiseren: adresveranderingen, telefoon of gsm-nummer,
meerderjarige kinderen die misschien verhuisd zijn, ...

Bierproefavond - vrij 16 dec
De bierproefavond 2016 wordt gepresenteerd door Erik van de Perre. Erik is bestuurslid van de Geelse bierclub ‘Onder’t schuim’. Hij was medeoprichter en eerste voorzitter van ‘ZYTHOS’, een confederatie van lokale verenigingen van bierproevers.
Erik zal 7 verrassende en smakelijke bieren laten proeven, voorzien van de nodige commentaar. De Kwb zorgt
tussendoor voor lekkere hapjes.
Deelnameprijs: Kwb-leden € 10, niet-leden € 13. Betaling mag ter plekke, inschrijven vooraf is verplicht!
Je kan nu al inschrijven per email bij Luc Lommelen: lommelenluc@hotmail.com , Turnhoutsebaan 6 bus 1
Tel.: 014/71 90 16
Meer informatie lees je op de folder van december 2016.
Je hebt er vermoedelijk de voorbije jaren al wel meer over
gehoord: de stockage van laagradioactief afval in onze directe
omgeving.
Als compensatie voor omwonenden is er in Dessel en Mol
een fonds in het leven geroepen waarmee o.a. het lokaal verenigingsleven kan worden ondersteund. Als Kwb van Achterbos doen we hierop voor het eerst beroep.
Vandaar dat je af en toe een spandoek van MONA en het logo van MONA zal zien verschijnen bij Kwb.

Bestelbon potgrond & gazonmeststof
Kwb Achterbos sluit, wegens algemene tevredenheid bij de bestellers, opnieuw 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
Bestelbon binnenbrengen voor woensdag 14 december 2016 bij: Herman Vreys, Kruisberg 14. Levering
op zaterdag 11 februari 2017! Meer details later.

Kwb kooklessen - vrij 18 nov & vrij 27 jan
Na het succes van de vorige jaren wil de kwb ook dit werkjaar 2 kooklessen aanbieden.
Onze koks zijn opnieuw Bram Hannes en zijn broer Koen. Zij zullen ons heerlijke gerechten leren maken.
De data zijn:
- vrijdag 18 november 2016 (4-gangen herfstmenu)
- vrijdag 27 januari 2017 (kermis op je bord).
Let op voor het begin uur: we starten de lessen reeds om 19u in de keuken van de parochiezaal. We raden aan
een keukenschort en een mesje mee te brengen.
Wie interesse heeft, schrijft best zo snel mogelijk in bij Guy
Vreys (vreysguy@hotmail.com of 014 31 17 06). Het inschrijven
voor de eerste les moet gebeuren ten laatste op 15 november. Je
kan dan eventueel ook al inschrijven voor de tweede les. Het
maximale aantal deelnemers stellen we op 25 personen. Er
wordt voorrang gegeven aan leden (en/of partner). Niet-leden
kunnen inschrijven maar betalen een deelnameprijs van € 5 per
les + onkosten.
Het te betalen bedrag van de onkosten van de gebruikte ingrediënten wordt per les berekend op basis van de gedane aankopen.
Daarom wordt het bedrag van alle onkosten berekend tijdens de
kookles en verdeeld over alle deelnemers. De betaling gebeurt
dan op het einde van elke kookles.
Smakelijk!

34e Kwb Verenigingenkwis – vrij 23 dec
Wie wordt dit jaar de winnaar? Wordt het weer een strijd tussen de
scouts oud-leiding, de Septische putten en de Faap Fuupers Veteranen
of zorgt een andere quizploeg dit jaar voor de verrassing door de wisselbeker mee naar huis te nemen? Er zitten dit jaar alvast weer een aantal
verrassende rondes tussen.
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 (Bruggeske 56, gsm 0473 86 21 43,
wim_caeyers@yahoo.com )

Kwb - Adventure Weekend Part IV: 26 - 28 mei 2017
Voor de 4de maal gaat de 'jonge' garde van de KWB van Achterbos op uitstap richting de Ardennen. Na de succesvolle editie van
vorig jaar hebben we deze keer een grotere locatie gehuurd (max.
16 personen). De vorige 3 edities waren georganiseerd door Kris
Caeyers, dit jaar heeft hij versterking gekregen van Wim Hooyberghs, Gert Maes, Kris Meynen, Gert Huysmans en Hans
Geerts. Je bent pas ingeschreven als je een voorschot van 50
euro gestort hebt op rek nr BE71 7333 2924 1369 met vermelding
'KWB-weekend 2017' EN en mail gestuurd hebt
naar wim.hooyberghs80@telenet.be.
Ga je graag mee, graag zo snel mogelijk inschrijven, want vol =
vol.
Voor meer info kan je terecht bij Wim Hooyberghs, wim.hooyberghs80@telenet.be of 0495 99 78 12.

Data papierslagen 2017: 11 maart - 17 juni - 23 september - 16 december
Voorbije activiteiten:
Avondwandeling - vrij 14 okt.
Een vijftiental wandelaars daagden op voor een mooie wandeling op grondgebied Achterbos, Ginderbuiten en
Sluis. Velen wisten niet altijd waar ze juist aan het wandelen waren! Af en toe een drankstop. Spijtig van de
regen op het einde van de avond. Al hadden vele ervaren wandelaars hun voorzorgen genomen!
Bedankt Theo voor de mooie avond!

Pizzabakken for kids - Zo 16 okt.
Onder deskundige leiding van de chef-koks Bram, André, Lisette en Wim toverden 19 pizzabakkers in spé de
mooiste en lekkerste creaties te voorschijn.
Zelf deeg maken en dan met een deegrol flinterdun uitrollen, een lekkere tomatensaus erop doen en dan beleggen met allerlei lekkers viel duidelijk in de smaak.
Iets na 12 was al dat lekkers gebakken en opgegeten en konden de kinderkoks tevreden naar huis.

Noteer alvast de volgende kinderactiviteit: dinsdag 3 januari 2016 gaan we bowlingen in Arcadecenter Balen van 14u - 16u.

Genieten deze ze allemaal even veel !

Casino-avond – za 5 nov.: 20u – PZ Achterbos
Een 30-tal liefhebbers daagden op voor de casinoavond.
De roulette draaide de hele avond lang, ook black-jack, craps en poker waren populair. De 3 paardenraces waren ook aantrekkelijk voor de deelnemers.
Na een avond vol spelplezier konden we de grootste (geluks)kampioenen kronen: op de eerste plaats eindigde
Guido Frederickx, gevolgd door
Stoffel Joos op de 2de plaats.
Thomas Geerts vervolledigde het
podium.

Bedankt aan Bram, zijn
croupiers en alle andere
helpers voor de gezellige
avond!

