Kwb kookworkshop ’Italiaanse keuken’ - vrij 23 nov
Onder leiding van Koen Hannes werd er ons enkele
fijne Italiaanse gerechten aangeleerd in de keuken van
de Rozenberg.
Starten deden we met een cocktail, scroppino. Een
bruschetta, arancini di riso (gefrituurde risottoballetjes),
pasta con le sarde (pasta met sardienen), saltimbocca,
… Ze kwamen allemaal aan bod. Onze hobbykoks
hebben zich zelfs gewaagd aan het maken van vers
pastadeeg en hier pasta pesto met kip van bereid. Bij
het verdelen van de rozijnen waren er enkele koks een
beetje te gulzig, waardoor anderen er voor hun gerecht
geen meer hadden. Desondanks werden alle gerech-

ten gesmaakt.
Afsluiten deden we met een zoete pizza.
Er wordt ondertussen al hard gesleuteld aan nieuwe
gerechten en we gaan proberen om in het voorjaar van
2019 nog een kookworkshop in te leggen.
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Kwb-bierproefavond - Vrij 7 dec – 19u40
De degustatie staat in het teken van Kempische 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 diverse hapjes aanwezig
zijn zoals het hoort bij een goed glas bier.
Als je deze folder krijgt moeten de inschrijvingen al binnen zijn. Ben je ingeschreven dan ben je 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.
Kostprijs: € 10 voor leden van kwb, € 13 voor niet-leden.
Contante betaling op de avond zelf!
Kan je onverwacht toch niet deelnemen: verwittigen a.u.b.!

36e Verenigingenkwis - za 29 dec - PZ Achterbos
Kwb zet 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

Wil je meer foto’s zien? Kijk op onze website!

bestuursleden.
Dat de beste moge winnen!

Tot Kooks!!!

Vorig jaar won de FFFFFeaturingFabulousFlor . Zij ontvingen de beker van Wim Caeyers,

Maandelijkse wandeling 21 nov

onze burgemeester vanaf 1 januari 2019!

Met zes fietsers vertrokken we om 18u40 in Achterbos richting Dessel. In totaal zijn we aan het Sportlokaal vertrokken met 9 wandelaars voor een wandeling van 10km. Door velden en bossen kwamen we aan de sportvelden aan voor een tussenstop. Na een initiatiecursus Thai-box en een drankje wandelden via Brasel langs de
Desselse Heide terug naar het sportlokaal waar nog gezellig werd nagepraat.

Activiteiten en foto’s kwb steeds te vinden via
http://www.kwbachterbos.be/

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.

Bestelbon potgrond & gazonmeststof

Kinderbowling: vrij 4 jan - 14u - 16u30, Circus Bruul

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!

Op vrijdagnamiddag 4 januari staat een
volgende kinderactiviteit van Kwb Achterbos op het programma om het nieuwe jaar
goed in te zetten. We spelen 2 spelletjes
kidsbowling in Circus Bruul in Geel. Wie
wordt volgend jaar de bowlingkampioen?
2 bowlingspelletjes (huur schoenen inbegrepen) en een drankje zijn voorzien.
Voor kinderen van KWB-leden kost dit 7
euro, voor niet-leden 10 euro.

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 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 BIJ BESTELLING 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 papierslag - za 15 dec
De laatste papierslag van dit jaar zal zaterdagvoormiddag 15 december doorgaan.

Inschrijven uiterlijk 31 december 2018 bij
Wim Caeyers (wim_caeyers@yahoo.com
of 0473 86 21 43).
Betalen kan ter plaatse.
Wil je zeker zijn van een plaatsje, schrijf dan snel in.

Casino - avond: vrij 11 jan - 20u
Hou je van een gezellig samenzijn en wil je
wel eens een gokje wagen? Kom dan eens
langs op onze casinoavond. Leer roulette, poker, blackjack, craps, paardenrennen en andere spelletjes kennen zonder dat je al te veel
geld kan verliezen. Inkom is gratis voor leden.
Chips (niet om op te eten !) krijg je aangeboden door het huis en je wordt begeleid door
onze professionele croupiers. En wie weet valt
er toch nog iets te winnen !! Bij het inleveren
van je chips op het einde van de avond wordt
je totaal opgeteld en krijgt de winnaar onvergetelijke roem (en misschien nog iets meer …). Voor de
gelegenheid wordt parochiezaal “Ten Aerenkorf” omgetoverd tot een echt CASINO.

Zoals steeds vragen we om papier en karton,
goed verpakt, voor 9u ’s morgens buiten te zetten.

Aanvang vanaf 20u. GALAKLEDIJ STERK AANGERADEN.

Helpers kunnen zich melden bij Stephan Sannen via sannenvanhoof@gmail.com .

Nieuwjaarswandeling: woe 16 jan

Ook in 2019 zal kwb nog elke drie maanden oud
papier en karton ophalen. De juiste data zijn nog
niet gekend maar zullen zo spoedig mogelijk
worden meegedeeld.

De Nieuwjaarswandeling zal doorgaan op woensdag 16 januari. Meer info: ledenfolder van januari!

Maandelijkse wandeling - woe 19 december
Op woensdag 19 december vertrekken we naar gewoonte om 19u aan de parochiezaal voor een
wandeling van 10km. Breng zeker een fluo-hesje en zaklamp mee.

Inschrijven bij: Bram Hannes, Frissehoeken 17 (bram.hannes@pandora.be ) Voor leden is de inkom
gratis, niet-leden betalen 5 euro.

Voorbije activiteiten:
Kinderkookactiviteit – zo 18 nov
Deze keer stond er lekkere koekjes en
cakejes op het programma. We hebben zandcakejes gemaakt en prachtig
versierd. De cupcakejes waren ook
heel mooi versierd en werden nadien
allemaal opgesmuld.
We hebben ook nog een lekkere cake
gebakken en tiramisu gemaakt.
Knap werk van onze topkoks in spé!

