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Wandelweekend – 29 sept tot 1 okt – Berg en Dal, NL
Er zijn 34 inschrijvingen voor het wandelweekend van 29 september tot 1 oktober 2017.
We zullen logeren in Parkhotel Val Monte te Berg en Dal in Nederland. We hopen voor die dagen op
een zonnig weekend zodat we kunnen genieten van mooie wandelingen.
Wie nog wil aansluiten bij de groep kan dat zolang er plaats beschikbaar is in het hotel. Neem hiervoor contact op met Guy Vreys via telefoonnummer 014 31 17 06 of via mail
( vreysguy@hotmail.com ) .

Kempische streekbierenavond ‘Bieren
van bij ons’ - vrij 16 dec
Heb je ooit gehoord van Odlo, Schuppenboer, Koekedam, Gageleer?
Een selectie van zeven streekbieren uit de Antwerpse en Limburgse
Kempen, telkens met een eigenzinnig Kempens karakter, 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
Je kan deze bieren ruiken, proeven en beoordelen. Deuren open vanaf
19u45, we starten om 20u.
De kwb zorgt tussendoor voor de lekkere hapjes.
Voor kwb-leden € 10, voor niet-leden € 13. Betaling mag ter plekke, inschrijven vooraf is verplicht!
Inschrijven liefst voor maandag 12 december per email bij Luc Lommelen, Turnhoutsebaan 6 bus 1,
tel.: 014/719016,
lommelenluc@hotmail.com , of bij je bestuurslid.

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 )
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.

Kidsbowling - di 3 jan - 14u - 16u - Arcade Balen

Op dinsdagnamiddag 3 januari 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.
Twee bowlingspelletjes (huur schoenen inbegrepen) en een drankje zijn voorzien.
Voor kinderen van kwb-leden kost dit € 7, voor niet-leden € 10.
Inschrijven uiterlijk zaterdag 31 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.

Grote Kaart– en Spelletjesavond - vrij 13 jan - 19u30 - PZ
i.s.m. Femma en KVLV
In navolging van de succesvolle activiteit tijdens Achterbos spiegelt (mei 2016) hebben Femma,
KVLV en Kwb besloten om dit werkjaar samen een grote kaart- en spelletjesavond te organiseren.
Uiteraard gaat het deze keer niet door in de spiegeltent, maar wel in de parochiezaal. Einde is voorzien omstreeks 23u30.
Wiezen, zetten, pokeren, kolonisten van catan, risk, ... zijn maar enkele van de spelletjes die er kunnen gespeeld worden. Kom gerust je geluk beproeven op deze vrijdag de 13de.
Uiteraard kan je ook gewoon gezellig mee een pintje komen drinken die avond.
Voor de kwb’ers hebben we ook een speciaal ledenvoordeel: alle kwb’ers die zich inschrijven voor
11 januari 2017 krijgen als extra een kleine versnapering van de kwb.
Inschrijven kan bij Lisette Gastmans ( lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89 ) of bij Wim
Caeyers ( wim_caeyers@yahoo.com of 0473/86 21 43)

Kookles - vrij 27 jan - 19u: kermis op je bord !
De eerste kookavond op 18 november was een succes! Deze herfstmenu zal zeker worden klaargemaakt in
gezinnen van meerdere deelnemers! Bekijk de foto’s verder in deze folder.
Bram en Koen Hannes zullen ons op vrijdag 27
januari 2017 een menu ‘kermis op je bord’ laten
maken.
Wie interesse heeft, schrijft best zo snel mogelijk in bij Guy Vreys (vreysguy@hotmail.com of
014 31 17 06). Maximaal aantal deelnemers: 25 !
Kwb - leden (en/of partner) krijgen voorrang. Nietleden betalen een deelnameprijs van € 5 per les +
onkosten.
Het bedrag van alle onkosten wordt berekend tijdens de kookles en verdeeld over alle deelnemers. De betaling gebeurt dan op het einde van
elke kookles.

Bestelbon potgrond & gazonmeststof
Kwb Achterbos sluit, wegens algemene tevredenheid bij de bestellers vorig werkjaar, 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. Bruikbaar voor alles.
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.

Noteer zeker ook al volgende data in je agenda:
Curling - di 7 febr
Altijd al gedacht dat curling een sport voor gekke Britten is?
Kom het met kwb samen uitproberen en we maken er in Achterbos een nieuwe hype van!

Kwb Kaffee - vrij 24 maart
Naar jaarlijkse traditie is dit onze jaarlijkse ledenbijeenkomst.
Tradities zijn er om in ere gehouden te worden: aperitief, mosselen, iets gezellig, … . Hou de datum alvast vrij!

Voorbije activiteiten:
Breugelfeesten:
Ook kwb-leden hebben hun steentje bijgedragen om deze feesten tot een succes te maken. Met de
opbrengst van tombola en de maaltijden wordt onze PZ betaalbaar voor alle verenigingen die er activiteiten willen organiseren. Ook de opbrengst van het Kaffeeke, open gehouden door vrijwilligers
draagt hiertoe bij!
Dank aan allen die een handje toestaken en/of kwamen eten en/of loten kochten!

Kookles - 18 nov
Deze les was opnieuw in de deskundige handen van
Bram en Koen Hannes. 19 kwb-leden schreven in. Dochter (van Bram) Nette leert de stiel van jongsafaan en was
een enthousiaste 20e man!
Menu:

geitenkaas met spek en port

Knolseldersoep met witbier en cheddar

Everzwijnragout met aardappelsoezen van butter
nut, peertjes en bosbessencompote

Gekarameliseerde appeltjes met panna cotta van
Guinness (al liet de koeling ons hierbij in de steek!)

Bij de start een beetje chaos, nadien veel structuur en discipline!

En uiteraard werd de menu samen
geproefd en (goed)gekeurd!
Weer een geslaagde kookavond!
Bedankt Koen en Bram! Bedankt ook aan alle enthousiaste deelnemers!

Papierslag za 3 december - 9u
We konden weer rekenen op veel helpende handen en
goed vervoer. Om 12u was alles opgeruimd en de containers zaten goed vol.
U hoorde waarschijnlijk ook al van de plannen van IOK
om in de toekomst alle gezinnen een gele container te
geven om papier en karton te verzamelen.
Als het zover is zal kwb Achterbos op zoek moeten naar
een andere bron van inkomsten. Tot het zover is rekent
kwb op je medewerking om papier en karton mee te geven (en als het kan een handje toe te steken)!

Eén miljoen fietskilometers voor Schone Sportkledij
Op 24 november trokken kwb, Wereldsolidariteit, ACV en OKRA Sport Plus naar sportkledingbedrijf
Bioracer in Tessenderlo om 1 miljoen fietskilometers te overhandigen, met de vraag om werk te maken van "schone" sportkleding. De actie "Ik fiets voor Schone Kleren" ontstond op initiatief van West-Vlaamse kwb-vrijwilligers, maar breidde snel
uit naar andere groepen en provincies en kende zo een onverwacht resultaat: 1 miljoen fietskilometers! Bioracer ontving de
actievoerders en toonde zich bereid om stappen te zetten naar
betere arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsbedrijven.
Ook het kwb - bestuur van Achterbos leverde een bijdrage!

