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De samenaankoop potgrond en gazonmest gaat ook dit
jaar door.
Kwb Achterbos sluit, wegens algemene tevredenheid bij de bestellers vorige werkjaren, opnieuw aan
bij de samenaankoop van kwb Hulsen.
De kwaliteit is dezelfde als vorig jaar, maar de prijzen zijn wel gestegen: Potgrond Florentus 50 liter
5,75€ voor de leden. Gazonmeststof DCM Puur 25 kg 40,25€ voor de leden. De levering zal in februari
2023 doorgaan.

Knip de bestelbon uit om te bestellen!
—————————————————————————————————————————————

NAAM: …..………………………………………………….
ADRES: …………………………………………………….
EMAIL: …………………………………………………….
TEL. NR: …………………………………………………….
Potgrond Florentus: Op basis van meststof Calcium en/of magnesium NPK 14-16-18.
Bruikbaar voor alles. Ik bestel ………. zakken aan 5,75 euro per zak van 50 liter.

Alfons Hooyberghs

19/10/1932 - 14/10/2022

Wij willen ons diepste medeleven overbrengen aan de
familieleden en kennissen van Alfons Hooyberghs. Alfons, beter
gekend als ‘Fons van Suske’ werd lid van kwb in 1956 en was
hiermee ons kwb-lid met de meeste ‘dienstjaren’! Alfons was vele
jaren bestuurslid, vroeger wijkmeester genoemd, en was ook een
termijn voorzitter.
Alfons bezocht steevast ons jaarlijks ledenfeest ‘kwb-kaffee’ waar
hij (meestal als enige) bruin brood bij de mosselen wilde! In de
kwb-ledenfolder van april 2012 hebben we bewijzen
teruggevonden van zijn aanwezigheid op het kwb-kaffee! Er zijn
geen frieten te zien (maar ook geen boterhammen…)!

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 40,25 euro per zak van 25 Kg
Totaal:

Potgrond: ............ euro + Gazonmeststof: ............ euro

Nuttige info:
Raak jij soms ook de Raak kwijt? Je kan deze altijd raadplegen via www.kwbeensgezind.be. Klik op
Publicaties – Raak. Zo blijf je altijd op de hoogte van wat er in de Raak stond.

= ............ euro

—————————————————————————————————————————————

Bestelbon binnenbrengen voor maandag 20 december 2022 bij: Herman Vreys, Kruisberg 14.
Bestellingen af te halen zaterdag 11 februari 2023, 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 11 februari: gelieve met Herman af te
spreken i.v.m. alternatief moment. Herman.vreys@hotmail.com of tel. 0473/984945.

Aankomende activiteiten:
Maandelijkse wandeling woensdag 16 november 19u – Parochiezaal
Een maandelijkse gewoonte die de meeste onder jullie al wel kennen. We vertrekken elke 3de woensdag
van de maand om 19u aan de parochiezaal. Wij zorgen voor de toer, jullie voor het goede gezelschap.
Breng zeker een fluo-hesje en zaklamp mee!

Voorbije activiteiten:

Kookavond vrijdag 02 december 19u – Parochiezaal
Het thema van de eerste kookles is winterse gerechten. Dus allemaal welkom om je kennis bij te
spijkeren van een lekker winters 3-gangen menu. En een lekker pilsje, natuurlijk ... Inschrijvingen bij
bram.hannes@telenet.be voor 25 november.
Bierproefavond vrijdag 9 december 20u – Parochiezaal
Je bent welkom vanaf 19u40. De degustatie start stipt om 20u. Einde omstreeks 23u.
Inschrijven kan bij Theo Drooghmans (via email: theo.drooghmans@gmail.com of telefonisch
0493/211846) t.e.m 2 december. 10 Euro voor leden, 15 euro niet leden, betalen ter plaatse.
De bierdegustatie van deze keer heeft als thema Belgische biersoorten. We overlopen het aanbod van
de belangrijkste biersoorten die België rijk is. Tevens zal er ook brood en kaas aanwezig zijn.
Er worden een 8 -tal variaties van licht tot donker en van mild tot straf gepresenteerd. De avond zelf
staat onder leiding van Johan Vermesen, bierkenner - mytholoog - kaasmeester. Johan is voorzitter
van de biervrienden (www.biervriendeninlaakdal.be) te Laakdal.
Na de voorstelling kan je nog nablijven om te genieten van je favoriete biertje. Heb je ingeschreven
maar kan je onverwacht toch niet meer deelnemen, gelieve ons te verwittigen.
Koken met kinderen zondag 18 december 9u30 – Parochiezaal
Net als de leden staan ook onze kinderen wel eens graag achter de potten. KWB Achterbos zorgt voor
enkele leuke recepten voor de kleinsten onder ons. Inschrijven kan tot maandag 12 december bij
bram.hannes@pandora.be
“Betaalbare energie” dinsdag 20 december 20.30u - Parochiezaal
Betaalbare energie: Door de stijgende energieprijzen en de steeds meer voelbare klimaatverandering
gaan velen van ons op zoek naar andere, alternatieve energiebronnen. Wat beweegt er allemaal op de
energiemarkt en wat brengt de toekomst ons op het vlak van energie? Wat houdt de energietransitie in,
en hoe gaan we hier best mee om? Je ontdekt het tijdens deze infoavond. Daarnaast kom je ook meer
te weten over de werking van lokale burgerenergiecoöperaties en welke energieprojecten in je buurt de
moeite waard zijn. Meer hierover nog in de volgende folder.

Wandelweekend 7-9 oktober

Op vrijdag 7 oktober carpoolden 30 deelnemers naar Oostkapelle in Zeeland, Nederland. Er was mooi
weer voorspeld, dus het zou ideaal wandelweer worden.
Op zaterdagvoormiddag ging de wandeling
langs duinen en bossen naar Domburg, een
gezellig dorpje grenzend aan Oostkapelle.
Voor de eerste keer tijdens onze
wandelweekends werd door een groepje
gefietst in plaats van gewandeld. Er werd
gefietst door de prachtige omgeving rond
Oostkapelle. Bij een tussenstop in Domburg
werden de wandelaars opgezocht en werd er
samen een snack gegeten.
Daarna volgde voor de wandelaars een flinke
namiddagwandeling richting hotel. Tijdens
deze wandeling werden meerdere herten
gespot. Voor de fietsers ging de fietstocht
verder richting hotel en omgeving. Om 18.15
uur was iedereen opgefrist voor een lekkere
maaltijd.
Op zondag reden we naar Zoutelande voor een wandeling door de hoogste duinen van Nederland.
Het wandelweekend sloten we ’s middags af in strandpaviljoen “De Zeeuwse Riviera” met een
aperitief aangeboden door kwb, gevolgd door een maaltijd naar keuze. Dit was een mooie afsluiter
van een geslaagd weekend.

Kwis 23 december 19:00u (met doortocht kerstrun) of 20:00u start kwis - Parochiezaal
Kwb zal naar jaarlijkse gewoonte deze kwis organiseren in de Kerstperiode. Begin november zullen
alle ploegen die vroeger al deelnamen een gerichte uitnodiging ontvangen. Nieuwe ploegen die willen
deelnemen kunnen zich melden bij één van de kwb bestuursleden. 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 kwisploeg dit jaar voor de verrassing door de wisselbeker mee naar
huis te nemen? Er zitten dit jaar alvast weer een aantal verrassende rondes tussen.

Meldingsronde zaterdag 15 oktober

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 Chris Xhenseval.
chris.xhenseval@telenet.be

Ter vervanging van de vroegere papierslag doet KWB mee aan een meldingsronde door Achterbos.
We hebben Achterbos opgedeeld in 17 kleinere en grotere delen. Te voet of met de fiets hebben we
een 40-tal meldingen over slecht zichtbare verkeersborden, boord- en stoepstenen die los of verkeerd
liggen, overhangende beplanting, sluikstorten,… kunnen doorgeven aan de gemeente. Bedankt aan
alle helpers!

Vanaf 19:00u is de zaal reeds open en kan je al iets consumeren. Je kan dan samen naar de doortocht
van de kerstrun kijken en nadien, rond 20:00u, starten we de kwis. Je kan natuurlijk ook gewoon om
20.00u aansluiten.

Maandelijkse wandeling woensdag 19 oktober
Woensdag vertrokken we met 7 aan de parochiezaal voor onze maandelijkse wandeling. Via de 15
kapellekens trokken we het centrum in om via de kerk naar de Molse Nete te wandelen. We kwamen
uit op de Rozenberg en hielden even halt in snookerzaak Buckingham. Toen onze dorst gelest was
gingen we verder door Ginderbuiten en de Galbergen om zo terug aan ’t Kafeeke aan te komen. Hier
werd nog even nagepraat.

