schimmel- en insectenplagen? We hebben een grote schat aan nuttige tips kunnen vergaren.
Hieronder enkele bevindingen.
Wist u dat?
* Een variatie aan bloemplanten insecten van je prei weghoudt vanwege de geur?
* ‘Tagestes patula Nana’ de zogenaamde stinkertjes daarvoor ideaal zijn?
* Jef Swerts prei kweekt van polsdikte? En dat hij ook niet spit maar mulcht?
* Je Hortensia ‘Annabel’ best 1/3 hoog snoeit en 2/3 laag zodat de forse bloemen steun
vinden tussen deze éénjarige stengels?
* looksoep spuiten op je groenten ideaal is om insecten op afstand te houden?
* Notenbomen je best snoeit als deze nog in blad staan?
Na deze hoogst interessante avond konden we onze persoonlijke bevindingen nog wat uitwisselen in
het Kafeeke.

22/24 oktober 2021 - Avonturenweekend
Op vrijdagavond gingen we van start met een deftig avondmaal voor we richting Ronse trokken. Een
optreden van “Het Zesde Metaal” in het plaatselijke cultuurcentrum stond op het programma. Na
afloop ook nog een plaatselijk Rockabilly concert op de kermis kunnen meepakken. Na een korte
nachtrust was het dan tijd voor een fikse wandeling om ons klaar te stomen voor het echte werk ‘s
namiddags. Na een initiatie karabijn-, boog- en katapult schieten over naar het echte werk: de
highland games. Touwtrekken, bijlgooien, paalwerpen, zaklopen, whisky proeven, bakken heffen,
hamerslingeren, het passeerde allemaal de revue. De ploegen waren aan elkaar gewaagd en dat
resulteerde uiteraard in een gelijkstand (alhoewel ploeg A meermaals een loopje nam met de regels).
‘s Avonds nog een deftige BBQ en bierproefavond met zangstonde en het weekend was weer snel
voorbij. Voor herhaling vatbaar alweer.
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Kwb - Ledenbijdrage 2022: € 30
Tijdens de maanden oktober en november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld.
Voor 2022 blijft dit, zoals de vorige jaren, €30. Leden met verminderde bijdrage die nood hebben aan
een financieel duwtje in de rug betalen nu € 20. De volledige verzekering tijdens kwb-activiteiten is gratis
voor alle leden, partners en kinderen. We kiezen terug voor contante inning. Voor dit bedrag ben je een
gans jaar kwb-lid en krijg je 10 maal het ledenblad Raak en de maandfolder van onze afdeling met een
overzicht van onze activiteiten. Hierbij wordt ook je lidkaart overhandigd welke je goed bijhoudt. De kwblidkaart (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. Het bezoekje van je bestuurslid is ook de ideale gelegenheid
om je ledengegevens te actualiseren: adresveranderingen, telefoon of gsm-nummer,...

Woensdag 03 nov, Mol (Eden) : Kinderbowling
Wegens onvoldoende inschrijvingen en gewijzigde COVID-maatregelen gaat deze aktiviteit niet door. We
herbekijken voor een ander tijdstip.

Vrijdag 12 nov, PZ Achterbos: Kookles
Het thema van de eerste kookles is BBQ bijgerechten. Dus allemaal welkom om je kennis bij te spijkeren
tegen uw eerste winter-BBQ. Natuurlijk zorgen we ook voor de nodige vlees- en viswaren om hierbij klaar
te maken op de BBQ. En een lekker pilsje, natuurlijk ... Inschrijvingen bij bram.hannes@telenet.be voor
09NOV2021

Woensdag 17 nov, PZ Achterbos 19u : Maandelijkse
wandeling
Een activiteit die succes blijft hebben, blijven we ook doen. Elke 3de woensdag van de maand
vertrekken we om 19u aan de parochiezaal te Achterbos. Een wandeling tussen de 8 en 10km. Ga je
graag eens mee kom gerust af. Vergeet zeker geen fluohesje en een lichtje. Tot woensdag!

Vrijdag 19 nov 20.00u, PZ Achterbos : Kaartavond &
Spelavond
Onze eerste kaartavond van het werkjaar zal doorgaan in de "oude bibliotheek" van onze parochiezaal.
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

De samenaankoop potgrond en gazonmest gaat ook dit
jaar door.
De kwaliteit is dezelfde als vorig jaar, maar de prijzen zijn wel gestegen: Potgrond Florentus 50 liter 5€
voor de leden Gazonmeststof DCM Puur 25 kg 33€ voor de leden. De levering zal in februari 2021
doorgaan. Een bestelformulier zal je terugvinden in onze ledenfolder van december.

Voorbije activiteiten
01/03 okt 2021 - Kwb wandelweekend Monschau
Nadat één koppel op het laatste moment moest annuleren vertrokken we met 30 personen naar
Monschau. Sommigen vertrokken ’s morgens vroeg om in de Hoge Venen al een wandeling vooraf te
maken. Anderen reden direct naar Monschau om daar de binnenstad al te verkennen. Op
zaterdagmorgen startte de ochtendwandeling van 5 km met een pittige klim om uit de vallei van de
Ruhr te komen. Nadien werd het terrein makkelijker. In de namiddag deden we de 8 km lange
wandeling met de veelbelovende naam ‘Romantisches Ruhrtal’. Zondagmorgen checkten we uit in ons
hotel om naar ‘Die Alte Molkerei’ in Höfen te rijden. De groep werd opgesplitst: sommigen deden de
makkelijkere wandeling door het dorp om de hoge hagen (tot 12m hoog) te bewonderen. De rest van
de groep deed een meer uitdagende wandeling naar het Perlenbachstuwmeer waarbij we twee keer
uit het dal moesten klimmen. Het stormweer van zondag bleef gelukkig beperkt tot vooral veel wind en
een beetje regen.
Het weekend werd afgesloten met een gezamenlijk maal in ‘Die Alte
Molkerei’ waarna nog een groepsfoto werd genomen.

Deze activiteit is in samenwerking met kwb-Millegem. Wie wenst samen te rijden dient om 19u30 aan
de PZ te Achterbos te zijn.

Vrijdag 03 dec 19.40u, PZ Achterbos: Bierproefavond
De degustatie heeft als thema bieren uit de regio. We overlopen het aanbod van brouwerijen en
bierfirma's uit de Antwerpse en Limburgse Kempen en het Hageland. We presenteren 8-tal variaties
van licht tot donker en van mild tot straf. De avond zelf zal onder leiding staan van
Johan Vermesen : Bierkenner - Zytholoog – Kaasmeester - Voorzitter van de biervrienden in Laakdal
https://www.biervriendeninlaakdal.be/
Er zullen tevens diverse hapjes aanwezig zijn zoals het hoort bij een goed glas bier. Na de voorstelling
kan je nog even nablijven om te genieten van je favoriete biertje.
Inschrijven kan tot 26 november 2021 bij Mannaerts Dirk (dirkmannaerts@gmail.com)

Kostprijs: 10€ voor leden en 15€ voor niet leden. Contante betaling op de avond zelf. Kan je toch niet
deelnemen, graag tijdig verwittigen.

Zaterdag 18 dec 20.00u, PZ Achterbos : Verenigingen Kwis
Wie wordt dit jaar de winnaar? Wordt het weer een strijd tussen de scouts oud-leiding, 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? Er zitten dit jaar alvast weer een aantal verrassende rondes
tussen. Ploegen bestaan uit max. 6 deelnemers. Het inschrijvingsgeld is nog steeds 0 euro. Supporters
zijn steeds welkom! Ploegen die reeds deelnamen zullen nog een uitnodiging op naam ontvangen om
deel te nemen. We maken er samen een leuke avond van! Inschrijven bij ...

20 okt 2021 - Maandelijkse wandeling
Ondanks de slechte weersvoorspellingen waren we toch nog met 10 wandelaars op woensdagavond.
Via den Donk en de Miramar wilden we een tussenstop doen in ’t Voske, wat niet open bleek te zijn.
Dus maar tot aan ’t Smetje gewandeld. Nadat onze dorst gelest was zijn we via de Galbergen terug
richting Achterbos gewandeld waar er nog nagepraat werd in het Kafeeke. Een mooie trip van 8km
hadden we in de benen.

vrijdag 15 oktober 2021 - “Seizoenen in de tuin”
De spreker, Dhr. Bert Peers was speciaal voor ons vanuit zijn woonplaats Itegem naar Achterbos
gereden. Bert is leraar tuinbouw aan de tuinbouwschool Scheppers in Herentals. Daarbuiten is hij een
zeer ervaren tuinier in zijn eigen moes-, sier- en fruittuin waarbij het ecologische aspect voorrang
geniet. We hadden ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen over onze specifieke
tuinprobleempjes. Hoe en wat kun je composteren? Waarom is spitten overbodig? Hoe bestrijd je

