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Breugelfeesten - 11 november  
 

Ook dit jaar zullen meerdere kwb-ers een handje toesteken om van de feesten een succes te maken. 
Dankzij deze feesten is de kostprijs voor het gebruik van de lokalen voor iedere vereniging betaalbaar!  
 

Kookles – vrijdag 17 november 
 

Na het succes van de vorige kookles volgt op 17 november nog een tweede les. Een aantal leden is 
reeds ingeschreven tijdens de vorige les. Onze koks zijn opnieuw Bram Hannes en zijn broer Koen. 
Zij zullen ons ook de volgende les lekkere gerechten leren maken. 
Op het menu staat wild! 
De les start om 19u in de keuken van de parochiezaal. We raden aan een keukenschort en een mesje 
mee te brengen. 
 

Wie interesse heeft en nog niet ingeschreven is, schrijft best zo snel mogelijk in bij Guy Vreys via 
vreysguido@hotmail.com (opgelet: dit is een nieuw mailadres) of 014 31 17 06. Het inschrijven voor 
de tweede les moet gebeuren ten laatste op 13 november. 25 is het maximale aantal deelnemers. 
Hierbij wordt voorrang gegeven aan leden (en/of partner). Niet-leden kunnen inschrijven maar betalen 
een deelnameprijs van 5 euro per les. 
Wie ingeschreven heeft en op het laatste moment toch moet afhaken kan best onze kok Bram Hannes 
hiervan op de hoogte brengen via telefoonnummer 0474 99 94 96. 
Het te betalen bedrag van de onkosten van de gebruikte ingrediënten wordt berekend op basis van de 
gedane aankopen. Daarom wordt het bedrag van alle onkosten berekend tijdens de kookles en ver-
deeld over alle deelnemers. De betaling gebeurt dan op het einde van de kookles. 
 

Kaart- en spelletjesavond - vrij 24 nov - 20u tot 24u 
 

Onze eerste kaartavond van het werkjaar zal doorgaan in de "oude bibliotheek" van onze parochie-
zaal. Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen. Ook gezelschapsspelen 
kunnen gespeeld worden indien je ze zelf meebrengt. Er zijn geen kosten om deel te nemen en drank 
is aan democratische prijzen te verkrijgen. 
 

Start om 20u, ingang langs 't Kafeeke. Einde: 24u 
Inschrijven bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89  

 
Bierproefavond: Belgische pareltjes - Joris Thomas - Vrij 8 dec  
 

De degustatie staat in het teken van nieuwe Belgische bierpareltjes. Vooral liefhebbers van hoppige 
smaken komen zeker aan hun trekken. We presenteren zes variaties van blond, amber en donker, 
gaande van licht tot zwaarder. Deze worden gepresenteerd door bierkenner Joris Thomas, lid van de 
Limburgse biergilde. 
 

Je bent welkom vanaf 19u45 – degustatie start om 20u. Einde omstreeks 23u. Na de voorstelling kan 
je nog even nablijven om te genieten van je favoriete bier. Tijdens de voorstelling is er ruim water, 
brood en kaas voorzien. 
 

Inschrijven is verplicht! Tot en met maandag 4 december 10 euro voor leden van kwb-Achterbos, 13 
euro voor niet-leden. De afrekening gebeurt ter plekke. Bij annulatie: tijdig verwittigen a.u.b.! 
 

Inschrijven bij luc.sannen@scarlet.be , Sint-Apollonialaan 106 - tel. 014/31 60 06. 
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Verenigingenquiz - vrijdag 29 december - 20u - PZ Achterbos 
 

Kwb zal naar jaarlijkse gewoonte deze quiz organiseren in de Kerstperiode. Begin november zullen 
alle ploegen die vroeger al deelnamen een gerichte uitnodiging ontvangen. Nieuwe ploegen die wil-
len deelnemen kunnen zich melden bij één van de kwb bestuursleden. 
 

Samenaankoop potgrond en gazonmest 
 

Net als vorig jaar zullen we aan onze leden de kans geven om aan deze samenaankoop deel te ne-
men. Inschrijven kan tot 25/12. Op de folder van december zal je een deelnameformulier kunnen vin-
den. 
 

Voorbije activiteiten 
 

Kookles - vrijdag 20 oktober 
  

De kookles was weer een succes. 
 

Er werden lekkere gerechten met vis 
op de tafel geserveerd. De kennis en 
kunde van onze deelnemers bereikt 
stilaan ongekende hoogten! 
 
Toveren met vis, en sublieme nage-
rechten! 
 

Tot de volgende, waar we ons gaan 
focussen op wild. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dropping 27 oktober 
 

De weergoden zaten mee en met 41 personen vertrokken we op dropping. De jongeren waren ook 
goed vertegenwoordigd. 
 

Eén groep koos voor de korte wandeling en zij moesten in een donkere straat in Geel-Bel uitstappen 
en terug naar Achterbos wandelen. Al de anderen kozen voor de lange wandeling. Zij werden ge-
dropt in Meerhout-Zittaart en Meerhout-Gestel. Enkelen hadden natuurlijk direct door waar ze zich 
bevonden en kozen voor de goede richting. Onderweg was er gelegenheid om in de plaatselijke ca-
fés iets te drinken. 
 

Na lang wachten in het Kaffeeke van de parochiezaal kwamen alle groepen op ongeveer hetzelfde 
tijdstip aan. Daar konden zij nog nagenieten van een broodje-kaas of kipkap, nog iets drinken en dan 
huiswaarts keren. 
 
Tot de volgende keer! 


