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Papierslag - zaterdag 12 december 
 

Op zaterdag 12 december  komen we je oud papier nog eens ophalen. 
Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom vlug even helpen aan het gidsenlokaal. 
Iedere helper is verzekerd én wordt getrakteerd op een frisdrank of koffie én een koffiekoek! 
De helpers met vervoer (aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding. 
 
Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel mailadres doorgeven aan: 
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of via e-mail: dirkmannaerts@gmail.com 
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis. Daar streven we naar. 
De start wordt gegeven om 9 uur.  Tot dan! 
 

Kaartavond vrijdag 18 december 
 

Onze jaarlijks terugkerende kaartavonden, ze blijven een succes. 
Zoals altijd is er keuze tot het spelen van verschillende kaartspelen. Sinds de vorige keer is er ook 
een groep gestart met poker.  
De start wordt gegeven om 20u, boven in de parochiezaal. Einde voorzien omstreeks 24u. 
Inkom: Kwb - leden: € 4 
   niet Kwb - leden: € 6 
Dranken en versnapering inbegrepen. 
 

Inschrijven: voor 15 december bij Wim Caeyers, Bruggeske 56 
 tel: 014 31 61 83. Of via e-mail:wim_caeyers@yahoo.com, of via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 
 

Kerststal 
 

Zoals de vorige jaren zal kwb de Kerststal in de kerk netjes opbouwen. Onder de deskundige leiding 
van Nand Vreys, Peperstraat 55, tel 014 31 87 66, zal alles weer tijdig klaar zijn. Helpers mogen zich 
bij Nand melden. Hierbij de nodige informatie voor de helpers die verwacht worden aan de kerk: 
- Helpers opstellen ster: woensdag 16 december om 9u 
- Helpers opstellen stal: donderdag 17 december om 9u 
- Helpers afbreken stal: donderdag 07 januari om 9u 
 

28e verenigingenkwis kwb - zaterdag 26 december 
 

Vorig jaar zat de parochiezaal afgeladen vol. We verwachten dat dit ook dit jaar het geval zal zijn. Stel 
uw team samen met minimum 5 en maximum 6 personen. 
Bezorg je inschrijvingsformulier (zie ommezijde) bij Theo Drooghmans, Achterbos 115. 
Doe dit voor 20 december! 
 
Interesse om deel uit te maken van de kwb - ploeg? (En je daarmee te verzekeren van een plaats bij 
de eerste 3 in de uitslag:)?) Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan Guy Vreys,   
Tel.: 014 31 17 06 



Wandelweekend 
 

Vorige maand ontving u een document met de nodige informatie voor het wandelweekend van 1 tot 
3 oktober 2010 in Duinse Polders te Blankenberge. Wil je deelnemen? Schrijf je voor 1 januari in bij 
Jan Puls: 014 312884 of pulsjan@hotmail.com . Stort € 50 voorschot op rekening 979-5405974-72. 
 

Bierproefavond - vrijdag 29 januari 2010 
 

Alvast noteren in je agenda! We starten om 20u in de parochiezaal. 
 

Eric van de Perre uit Geel zal ons een zevental nieuwe biersoorten presenteren. Je zal heel wat op-
steken over de brouwerijgeschiedenis, de productie, brouwproces, enz. Uiteraard zal je zelf een oor-
deel moeten vellen over de culinaire kwaliteiten van deze nieuwelingen. Tussendoor wordt gezorgd 
voor de nodige versnaperingen. 
Eric is voorzitter van ‘Onder’t schuim’, de Geelse vereniging voor amateur bier- wijnmakers en hij 
was jarenlang voorzitter van ZYTHOS, de overkoepelende Vlaamse club. 
Hij heeft de nodige expertise om u een leerrijke en gezellige avond te bezorgen. 
Meer informatie vind je in het maandblad van januari: er zal een inschrijvingsstrook bijzitten. 
Je kan nu al inschrijven bij luc.sannen@scarlet.be 
Prijzen: € 7kwb (lid); € 10 (niet kwb lid) 
 

Koken met kwb  
 

De volgende les zal doorgaan op 5/2/2010 en niet op 12/03/2010! Alle informatie zal je op de folder 
van januari kunnen vinden. 
 

We wensen al onze kwb - leden een spetterend jaareinde 
én een goed begin van 2010! 

 

Inschrijvingsstroken: 
 

Kaartavond 18 december: 

Inschrijven: voor 15 december bij Wim Caeyers, Bruggeske 56 
 tel: 014 31 61 83. Of via e-mail: wim_caeyers@yahoo.com  

28e verenigingenkwis - inschrijvingsformulier ploeg: 

Ondergetekende, ………………………………., wonende te: ……………………………………, nr…..., 

tel: ……………………….., bevestigt hiermee de inschrijving, voor deelname aan de 28e verenigin-
genkwis, van volgende organisatie / team: 

Naam van de quizploeg 1: …………………………………………………………………………… 

Naam van de quizploeg 2: ……………………………………………………………………………                         
Wij zullen op 26/12/2009 tijdig aanwezig zijn in de parochiezaal, zodat de kwis om 20u kan starten. 

Handtekening, …………………………… 

Naam + Voornaam kwb – lid: 4 euro NIET - lid: 6 euro 
      
      


