Voorbije activiteiten:

Kwb - wandelweekend - Epen, Hotel Berg en Dal - 5-7 okt
Een mooie groep nam deel aan
dit wandelweekend in een
prachtige streek, niet al te ver
van huis.
Drie wandelingen in de verschillende windstreken rond
Epen stonden op het programma. Soms was er gelegenheid
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De ledenbijdrage 2019
Uw bestuurslid komt ten laatste deze maand langs voor het innen van het lidgeld. Voor 2019 is dit 30
euro. Leden met verminderde bijdrage die nood hebben aan een financieel duwtje in de rug betalen
20 euro. Partners en thuiswonende meerderjarige kinderen zijn gratis lid.
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 11 maal de maandfolder van onze afdeling met een overzicht van onze activiteiten.
Bij het betalen van het lidgeld wordt 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.

om een stukje af te snijden wanneer de voorgestelde wandeling wat te lang was.
De volmolen was de ideale plaats om het
weekend met een glasje cava, een fruitsap of
fris pintje aangeboden door kwb af te sluiten.

Het bezoek van je bestuurslid is ook de ideale gelegenheid om je ledengegevens te actualiseren:
adresverandering, telefoon of gsm-nummer, email, …!

Kinderkookactiviteit – zo 18 nov – 10u

Topoverleg tussen de schatbewaarder en de organisator van ons weekend: kan er nog een extra
pint af?

We zijn op zoek naar jonge superkoks in spé voor onze
grote koekjesbak! Op zondag 18 november worden jullie
verwacht om 10u in de keuken van de parochiezaal om
de lekkerste koekjes, muffins en andere lekkere
knabbeltjes te maken. Tussendoor doen we nog wat
spelletjes, en we sluiten af om 12u.
Max. 20 kinderen kunnen deelnemen. (Klein-) kinderen
van kwb-leden hebben voorrang tot 10 november 2018.
Kwb leden betalen € 4, niet leden betalen € 7.
Graag snel inschrijven. Vol = vol

Avondwandeling - woe 17 okt - 19u

Inschrijven bij Wim Caeyers, wim_caeyers@yahoo.com ,
0473 862143

Wie dacht dat we alleen maar wandelden:
hierbij het bewijs dat ook andere talenten aan bod kwamen!

Tijdens de maandelijkse wandeling van 17 oktober verkenden we met een tiental personen de bossen rond de Oude Bleken. Met een korte tussenstop aan sas 6, al na 3,5 km, deden we nog een tocht
van 7 km terug naar de parochiezaal. Hopelijk wandel jij de volgende keer ook eens mee. Tot dan!

Kaart– en spelletjesavond - vrij 19 okt
Er waren 12 personen opgedaagd om mee te spelen met een gezelschapsspel of een rondje kaarten.
De deelnemers hadden een gezellige avond!

Kwb kookles - vrij 23 nov – 19u
Ook dit werkjaar wil kwb een kookles aanbieden. Op 23 november is het zover. Onze koks zijn opnieuw Bram Hannes en zijn
broer Koen.
Het thema is een culinaire reis doorheen Italië. We gaan op zoek
naar de oorsprong van enkele klassiekers uit de Italiaanse keuken.
Let op voor het beginuur: we starten de les reeds om 19u in de
keuken van de parochiezaal. We raden aan een keukenschort en
een mesje mee te brengen.

Activiteiten en foto’s kwb steeds te vinden via
Schrijf in bij Guy Vreys (vreysguido@hotmail.com of 014 31 17 06).

http://www.kwbachterbos.be/

Inschrijven moet gebeuren ten laatste op 15 november.

Bestelbon potgrond & gazonmeststof

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 de kookles.
Smakelijk!

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!

Maandelijkse wandeling 21 november

ADRES: …………………………………………………….

NAAM: …..………………………………………………….

Verandering van spijs doet eten. En verandering van routes doet streken ontdekken.
Op 21 november vertrekken we om 19u aan cafe Sportlokaal te Dessel. Zij die in groep met de fiets tot daar willen rijden: we spreken om
18u40 af op de parking van fruitmarkt Cools op de Turnhoutsebaan.

Potgrond Florentus: Op basis van meststof Calcium en/of magnesium NPK 14-16-18. Bruikbaar
voor alles.

De wandeling van 10 km is al uitgestippeld. We passeren onderweg
een klein stukje bos, dus breng verlichting mee. Vergeet ook zeker
geen fluohesje mee te brengen.

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.

Tot op woensdagavond!

Ik bestel ………. zakken aan 4,5 euro per zak van 50 liter.

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

Kwb-bierproefavond - Vrij 7 dec – 19u40
De degustatie staat in het teken van minder bekende Belgische bierpareltjes. We presenteren zes
variaties van licht tot donker en van mild tot straf. Voor ieder zijn goesting! De avond zelf zal onder
leiding staan van bierkenner Dirk Noels.
Dirk presenteerde eerder al een sessie rond
Kerstbieren. Hij is lid van de Molse bier- en
wijngilde en brouwt dus ook zelf. Hij zal zijn
expertise graag met u delen. Er zullen tevens
diversen hapjes aanwezig zijn zoals het hoort
bij een goed glas bier
Je bent welkom vanaf 19u40. De degustatie
start stipt om 20u. Einde omstreeks 23u.
Na de voorstelling kan je nog even nablijven
om te genieten van je favoriete biertje.
Inschrijven is verplicht! tot en met ma 03/12/18
Liefst per email bij luc.sannen@scarlet.be,
Sint-Apollonialaan 106 Mol , tel. 014/316006;
€ 10 voor leden van kwb, € 13 voor niet-leden.
Contante betaling op de avond zelf!
Bij annulatie: verwittigen a.u.b.!

Kwb papierslag - za 15 dec

Totaal: Potgrond: ............ euro + Gazonmeststof: ............ euro = ............ euro
Bestelbon binnenbrengen voor maandag 17 december 2018 bij: Herman Vreys, Kruisberg 14.
Bestellingen af te halen zaterdag 9 februari 2019, Peperstraat 57 2400 Mol tussen 9u30 en 11u.
Betaling enkel per overschrijving op rekening kwb BE38 9795 4059 7472 met vermelding naam en
aantal zakken meststof en potgrond.
Opm: Indien de bestelling niet kan worden opgehaald op za 9 februari: gelieve met Herman af te
spreken i.v.m. alternatief moment.

Kwb Adventure-weekend 24-26/5/2019
Na aanhoudend succes trekken we er ook in 2019 weer op uit voor
een kwb adventure-weekend. In tegenstelling tot andere jaren houden we het dit jaar op bescheiden afstand van ons vertrouwde Mol.
De formule blijft wel dezelfde: activiteiten worden afgewisseld met
lekker eten, drinken en ontspanning. De locatie is alvast in orde, aan
de activiteiten wordt hard gewerkt.
Indien je er in 2019 wil bij zijn stuur je een sms/whatsapp/email naar
Wim Hooyberghs (0495/99.78.12 of wim.hooyberghs80@telenet.be).
Ook vragen we je een voorschot van € 50 te storten op rekening
BE71 7333 2924 1369.

De laatste papierslag van dit jaar zal zaterdagvoormiddag 15 december doorgaan. Zoals steeds vragen we om papier en karton, goed verpakt, voor 9u ’s morgens buiten te zetten. Helpers kunnen zich
melden bij Stephan Sannen via sannenvanhoof@gmail.com .

36e Verenigingenkwis - za 29 dec - PZ Achterbos
We zetten de traditie verder: tussen Kerst en Nieuwjaar kunnen ploegen met een band met Achterbos zich meten tijdens onze jaarlijkse kwis. De ploegen die in het verleden hebben deelgenomen zullen een directe uitnodiging krijgen. Heb je nog nooit deelgenomen maar wil je in 2018 van de partij
zijn: laat het weten aan één van onze bestuursleden.
Dat de beste moge winnen!

Wees er tijdig bij want onze plaatsen blijven natuurlijk beperkt.

