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Kwb kookles - vrij 17 nov
“Het was een drukke maar lekkere kookles. Na een schitterend voorgerecht van een mousse van fazant volgde er
een kastanjesoep, en als hoofdgerecht een hertfilet. Het
nagerecht was een chocomousse met pannenkoekenbeslag Allemaal zorgvuldig klaargemaakt door onze kwbleden. Alle recepten zijn zoals altijd te vinden op onze site.”

Bierproefavond: Belgische pareltjes - Joris Thomas - Vrij 8/12
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 blijven om te genieten van je favoriete bier. Tijdens de voorstelling is er ruim water,
brood en kaas voorzien.

Kwb dropping – vrij 27 okt

Inschrijven is verplicht! Tot en met woensdag 6 december € 10 voor leden van kwbAchterbos, € 13 voor niet-leden. De afrekening gebeurt ter plekke.

Van de dropping spijtig genoeg geen foto’s.
Maar iedereen blijkt zich geamuseerd te
hebben!

Kan je toch niet komen: verwittigen a.u.b.!
Inschrijven bij luc.sannen@scarlet.be ,

Pizzabakken for kids – zo 5 nov

Sint-Apollonialaan 106
De tweede kinderactiviteit van het werkjaar is ook alweer achter de rug. Het kinderpizzabakken was een
groot succes.

tel. 014/31 60 06.

Er kwamen overheerlijke pizza's uit de oven. En ook de
bingo was heel plezant, Lotte Caeyers, Nanou Sneyers
en Stig Caeyers hadden als eerste een volle kaart en
konden kien roepen.

De bieren die we enkele jaren geleden proefden...
1. Zorg ervoor dat je bier de juiste
temperatuur heeft. Hoe kouder je bier,
hoe minder aroma’s er vrij komen. Hoe hoger het alcoholgehalte, hoe hoger de ideale schenktemperatuur.
2. Het juiste glas: Het belangrijkste is dat je glas droog en proper is, zonder resten van afwasmiddel. Elk bier komt het beste tot zijn recht in het bijhorende glas.
3. Rustig uitschenken: Bier uitschenken doe je op een rustige manier. Je houdt het glas
schuin en je schenkt het bier in één kalme beweging uit, tegen de wand van het bierglas.
4. Gebruik je neus: Tachtig percent van onze proefervaring wordt door de geur bepaald.
5. Gebruik je ogen: Kijk naar het festijn van de schuimbellen die hun weg naar boven zoeken.
Kijk naar de schuimkraag, is hij romig en vol of net niet? Kijk ook naar de kleur van het bier, het
vertelt je soms al wat voor smaken je kan verwachten.
6. En dan nu…degusteren: Om goed te proeven, neem je een kleine slok. Je mag zelfs slurpen, want zo komt er meer lucht mee in de mond en komen er meer aroma’s vrij. Slik het bier niet
in één keer door, maar geef je tong de tijd om alle smaken te verkennen.

Bedankt aan de helpers Bram, Lisette en Wim
en een dikke proficiat aan onze kleine koks.

KWB WENST IEDEREEN EEN PRETTIG EINDEJAAR
EN EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2018

Bier proeven doe je zo

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. Kwb van Achterbos doet hierop ook beroep.

Kwb papierslag - za 16 dec (+ ook in 2018 en 2019)

Bestelbon potgrond & gazonmeststof

Onze laatste papierslag van het jaar zal op zaterdag 16 december doorgaan. Vanaf 9u mag
je papier en karton aan de straatkant klaar zetten.

Kwb Achterbos sluit, wegens algemene tevredenheid bij de bestellers vorige werkjaren, opnieuw aan
bij de samenaankoop van kwb Hulsen. Knip de bestelbon uit om te bestellen!

Helpers zijn altijd welkom! Hou deze zaterdagvoormiddag alvast vrij als je wenst te helpen!
Geef een seintje aan Stephan Sannen, Achterbos 198 of via sannenvanhoof@gmail.com of
aan één van de bestuursleden van Kwb.

ADRES: …………………………………………………….

Of kom gewoon zaterdag 16 december iets
voor 9u naar Zelm, terreinen gidsenlokaal!
Bij regenweer: gelieve het papier niet te vroeg buiten te zetten! Denk
aan de helpers aub.
Kwb mag geen gele containers leegmaken!

NAAM: …..………………………………………………….

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.

Verpak je papier en karton dus in kartonnen dozen!

Ik bestel ………. zakken aan 25 euro per zak van 25 Kg

Gebruik geen te grote dozen (is ook handiger voor jou!) en sluit
de dozen zodat het papier niet gaat vliegen. Zo blijft jou straat
ook proper:)

Totaal: Potgrond: ............ euro + Gazonmeststof: ............ euro = ............ euro
Bestelbon binnenbrengen voor zondag 17 december 2017 bij: Herman Vreys, Kruisberg 14.
Levering op donderdag 15 februari 2018! Contante betaling bij levering!

35e Verenigingenkwis - vrij 29 dec - PZ Achterbos
Wie wordt dit jaar de winnaar?

Nieuwjaarsbowling & -spel - Circus Bruul - di 2 jan.- 13u45
De derde kinderactiviteit van het werkjaar van kwb Achterbos staat alweer voor de deur. Op dinsdag 2
januari gaan we bowlen én spelen in Circus Bruul. We spreken af om 13u45 aan de ingang van Circus
Bruul, Bel 15, 2440 Geel, zodat we rond 14u kunnen starten met een spelletje bowling. Nadien kan er
naar hartelust gespeeld worden in de grote speelhal. Einde is voorzien om 16u30.

Wordt het weer een strijd tussen de scouts oudleiding, 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?

De kostprijs voor deze activiteit bedraagt € 9 (bowlingspelletje, spelen in de speelhal en een drankje
inbegrepen) voor (klein)kinderen van kwb-leden. Niet-leden betalen € 11.
Inschrijven bij Wim Caeyers, wim_caeyers@yahoo.com , 0473 86 21 43, liefst zo snel mogelijk,
uiterlijk op 27 december 2017.

Wat krijgt de kwb - ploeg dit jaar voor mekaar?
Er zitten dit jaar weer een aantal verrassende rondes tussen. Ploegen bestaan uit max. 6 deelnemers waarvan minstens 4 uit Achterbos. Niet alleen verenigingen, ook buren, families, vrienden
kunnen een ploeg vormen.

Grote Kaart– en Spelletjesavond - vrij 26 jan - 19u30 - PZ
In samenwerking met Femma zal kwb, net als vorig werkjaar, een grote kaart- en spelletjesavond organiseren in de parochiezaal. Einde is voorzien omstreeks 23u30.
Wiezen, zetten, pokeren, kolonisten van catan, risk, ... zijn enkele van de spelletjes die er kunnen gespeeld worden. Kom gerust je geluk beproeven!

Het inschrijvingsgeld is nog steeds € 0. Supporters
zijn steeds welkom!
Ploegen die vroeger reeds deelnamen hebben al
een uitnodiging op naam ontvangen.

Uiteraard kan je ook gewoon gezellig mee een pintje komen drinken die avond.

Inschrijven bij Wim Caeyers

Voor de kwb’ers hebben we ook een speciaal ledenvoordeel: alle kwb’ers die zich inschrijven voor
11 januari 2018 krijgen als extra een kleine versnapering van de kwb.

Bruggeske 56, gsm 0473 86 21 43,
wim_caeyers@yahoo.com

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)

