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Kwb Achterbos wenst alle leden en hun familie een
‘Voorspoedig 2017’
Dank aan allen die in 2016 kwb mee hebben gemaakt!
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.
Twee bowlingspelletjes (huur
schoenen inbegrepen) en een
drankje zijn voorzien voor de 30
ingeschreven deelnemertjes.

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 kaarten 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 !
Wie is ingeschreven wordt om 19u in de keuken van de parochiezaal verwacht. Het koken staat in
het teken van de kermis: Kermis op je bord.
Gelieve een aardappelmesje en een keukenschort mee te brengen.
Niet-leden 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 de kookles.

Curling - di 7 februari - Lissevijver
Op dinsdag 7 februari kan je met deze olympische
wintersport kennismaken op de ijsbaan van Lissenvijver.
Gedurende 2 uur zet je de eerste passen op het curling-ijs ! Alles is voorzien: begeleiding, curlingstenen,
de beroemde borstels,... Na een initiatie over de basisprincipes van deze sport eindigen we met een leuke
wedstrijd.
Dankzij onze jaarlijkse subsidie van MONA kunnen we
deze activiteit aan een sterk gereduceerde prijs aanbieden. Kwb-leden betalen € 10 i.p.v. € 18. Niet-leden
betalen € 16 .
Graag snel inschrijven bij Wim Caeyers
(wim_caeyers@yahoo.com of 0473 86 21 43), vol = vol. Max. 20 deelnemers.

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!

Adventureweekend 26-28 mei 2017
Ook dit jaar trekken we er weer op uit voor een heus adventureweekend. Net als bij het wandelweekend kennen we ook hier een grote opkomst: 16 dappere avonturiers
(5 meer dan vorig
jaar) hebben zich ingeschreven voor de uitstap naar Destination X. De werkgroep start met de voorbereiding van het programma en houdt uiteraard de deelnemers op de hoogte.

Wandelweekend 29 september - 1 oktober 2017
Er zijn momenteel 40 personen ingeschreven voor ons wandelweekend. Voor deze grote groep
wordt tijdens de zomermaanden een programma opgemaakt en worden wandelingen uitgewerkt.
Eind augustus mag iedereen het opgestelde programma in de brievenbus verwachten. We hopen
dat het voor de groep zonnige dagen worden eind september.

Voorbije activiteiten:

Kempische streekbierenavond - vrij 16 dec
De bierproefavond stond in het teken van
Kempische brouwerijen. Eric Vandeperre liet
ons zeven bieren proeven, telkens met een
heel eigenzinnig karakter. De waardering
liep dan ook zeer uiteen en individueel: voor
ieder wat wils.
1 Flierefluiter Hop Hop Hoera
2 Kastel
3 Vliet Spelt
4 Vals Paterke
5 Molder donker
6 Sjarel
7 Imperial Kroezer

Eric kent als geen ander insiderinformatie over het reilen en
zeilen van de brouwerijen, welke hij dan ook graag met ons
deelde. De nieuwste tendens is minder zware bieren, maar
toch een rijk smaakpallet ontwikkelen met bijzondere hoptoetsen. Zo is het niet gemakkelijk voor de kleintjes om op te boksen tegen de grote AB-INBEV en consoorten.
Een reden te meer om de kleine (huis)brouwerijen te steunen
en hun speciale biertjes in huis te halen. Zo blijven we verzekerd van de enorme soortenrijkdom met een heel gediversifieerd smakenpallet. Schol!
De boterhammen met kipkap, de kaasjes van Jos Gevers (die
dit jaar iets later arriveerden), smaakten goed en vertraagden
het doorsijpelen van de ethanol zodat we ook veilig huiswaarts gingen.
Met dank aan Yvo Geerts voor de foto’s!

34e Kwb Verenigingenkwis – vrij 23 dec

Maar liefst 25 ploegen namen deel aan de 34ste verenigingenkwis. De gidsen namen met 3 ploegen deel, KVLV
en scouts oud-leiding elk met 2.
Het was een heel lekkere kwis: met dank aan de huiskoks
Lisette Gastmans en Koen Hannes voor de lekkere zelfgemaakte kroketten!

En het was ook een heel spannende kwis! De Septische
Putten klopten de Faapfuupers op de meet met een half
puntje! Scouts oud-leiding 1 vervolledigde het podium.
Gouleven en scouts oud-leiding 2 maakten de top 5 compleet.
Tijdens de pauze kregen we
van Jef Vanhoof een deskundige uitleg over de fietssponsortocht die hij samen
met oa Guy Jansen maakte
in Roemenië om thuiszorg in
6 landelijke dorpen mogelijk
te maken.
Kwb is fier op het mooie
werk dat Jef & co levert en
kwb Achterbos steunt dit
project met een cheque
van € 250.
Bedankt aan alle deelnemende ploegen.
Hopelijk tot volgend jaar.
De volgende kwis gaat
door op vrijdag
29 december 2017.

Zondag 2 april - Ronde van Vlaanderen op groot scherm - PZ - 13u - ??
Beleef samen de laatste Ronde van Vlaanderen van Tom Boonen.
Met aangepaste bieren!

