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De ledenbijdrage 2014
Tijdens de maand november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld. Voor het vierde
jaar op rij blijft dit 25 euro. Leden met verminderende bijdrage die nood hebben aan een financieel
duwtje in de rug betalen maar 50 % van het lidgeld of 12,50 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 11 maal het ledenblad Raak en de maandfolder met een overzicht van onze activiteiten.
Hierbij wordt ook 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.
Het bezoekje van je bestuurslid is ook de ideale gelegenheid om je ledengegevens te actualiseren:
adresveranderingen, telefoon of gsm-nummer, meerderjarige kinderen die misschien verhuisd zijn, ...
We zoeken ook nog sociale en gezellige mensen (m/v) die de bestuursploeg komen aanvullen
en versterken. Misschien heb je voorstellen voor een nieuwe activiteit? Of wil je gewoon even
tijd vrijmaken om eens een handje toe te steken? Praat er over met je bestuurslid!

Breughelfeesten: 9 - 10 november
Zoals elk jaar zullen ook heel wat Kwb-ers de handen uit de mouwen steken tijdens deze Breughelfeesten. De opbrengst van deze feesten gaan naar het onderhoud en vernieuwing van de parochiezaal. Er zijn vele parochies in Mol waar ze ons deze zaal benijden! Het programma van deze feesten
zal ondertussen in je brievenbus zijn gevallen. Tot tijdens de Breughelfeesten?

Dropping - vrijdag 15 november
Na enkele jaren onderbreking organiseert Kwb opnieuw onze succesvolle 'avonddropping'. Deze
activiteit staat ook open voor niet-leden; je mag dus vrienden, kennissen meebrengen.
Wanneer? Vrijdag 15/11/2013 om 18.45 u. parochiezaal.
Afstand? 6 km of 10 km (zelf te kiezen) te wandelen naar een opgegeven eindpunt (taverne).
Er is een hapje voorzien bij aankomst. Terugkeer met de bus naar Achterbos is voorzien om 23u30.
Inschrijven? Bij Toon De Ceuster (toon.deceuster@telenet.be ), adres: Achterbos 190 en dit ten
laatste op dinsdag 12 november.
Prijs? 6 euro voor leden én niet-leden. Overschrijven op rekeningnummer van Kwb:
IBAN BE38 9795 4059 7472.
Meebrengen: hesje (verplicht) en een zaklamp.
Hopelijk tot dan!

Kooklessen - 21 november 2013 en 14 februari 2014
Na het succes van de vorige jaren wil de kwb dit jaar opnieuw kooklessen aanbieden. Het worden
twee lessen.
Onze kok Guy Caeyers zal zorgen voor de culinaire kunst. Hij leert ons het maken van heerlijke gerechten.

Deze keer zullen het vooral visgerechten zijn. We starten de lessen om 19u30 in de keuken van de
parochiezaal. Een keukenschort en een aardappelmesje meebrengen is aan te raden.
Graag kennen we vooraf het aantal geïnteresseerden. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 15
november 2013. Inschrijven kan bij Guy Vreys (tel.: 014 31 17 06) of via e-mail
(vreysguy@hotmail.com).
Je kan elke les apart inschrijven. Ook voor de tweede les kan je al inschrijven. Indien het aantal geïnteresseerden te groot is, zullen we het aantal deelnemers moeten beperken.
Het te betalen bedrag wordt berekend op basis van de gemaakte onkosten en wordt betaald op het
einde van elke kookles.

Kaartavond 29 november
De langere winteravonden zijn er sinds het veranderen van zomer– naar winteruur. De tweede kaartavond van dit werkjaar zal doorgaan in de vernieuwde “bibliotheek” van onze parochiezaal. Keuze tot
het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen. Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je ze zelf meebrengt. Geen kosten om deel te nemen en drank aan democratische prijzen.
Start: om 20u, ingang langs ’t Kafeeke. Einde: 24u
Inschrijven bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89 .

Papierslag - zaterdag 7 december
Zet volgende maand tijdig je papier buiten. Ook bij regenweer. Vanaf 9u start de ophaling.
Zin om te komen helpen? Kom tegen 8u50 naar het Gidsenlokaal in de Zelm!

Kerstbieren proeven met Kwb - vrijdag 13 december
Om 20u in de parochiezaal van Achterbos.
Niet die simpele, gewone en makkelijke bieren maar spannende speciaal bieren die je waarschijnlijk
niet allemaal geproefd hebt!.
Deze avond staat in het teken van speciale bieren die gebrouwen worden voor de kerst en winterse
dagen. Winterse bieren die je normaal niet tegenkomt. Speciale brouwsels, eenmalige op fles en
speciaal ingekochte bieren voor deze avond.
De avond zelf zal onder leiding staan van bierliefhebber Dirk Noels. Dirk is lid van de Molse bier- en
wijngilde en brouwt dus ook zelf. Hij zal zijn expertise graag
met u delen. Als toemaatje zal Dirk een eigen brouwsel laten
degusteren. Er zullen tevens diverse hapjes aanwezig zijn.
Ben jij er ook graag bij? Schrijf je nu in!
Je bent welkom vanaf 19u45 – degustatie start om 20u. Einde
omstreeks 23u30.
Na de proeverij kan je nog even nablijven om te genieten van
je favoriet.
Inschrijvingen liefst per e-mail bij
luc.sannen@scarlet.be , SintApollonialaan 106, tel. 014/316006
Gelieve het bedrag op voorhand te storten op rekening BE38 9795 4059
7472
€ 6 voor leden van Kwb - Achterbos, € 10 voor niet-leden. Betaald = ingeschreven.
Inschrijven kan uiterlijk tot en met maandag 9 december.
Daarna betaalt iedereen € 10.
Bij annulatie: verwittigen a.u.b.!

LEGO BOUWDAG - woensdag 18 dec (ook voor niet-leden)
Op woensdag 18 december organiseert KWB Achterbos een LEGO BOUW NAMIDDAG van 14u
tot 16u in de parochiezaal van Achterbos.
Meer dan 20.000 lego blokjes zitten op creatieve kinderen te wachten om de mooiste lego-creaties te
maken. Ook de (groot)ouders zijn welkom om samen met hun kinderen mee te komen bouwen … of
om gewoonweg iets te komen drinken aan democratische prijzen.
Deelname is gratis voor (klein)kinderen van leden van Kwb Achterbos, niet-leden betalen ter plaatse
1 euro.
Graag vooraf inschrijven: wim_caeyers@yahoo.com of 014/31 61 83

Kwb kwis - zaterdag 28 december
Noteer alvast in je agenda deze datum! Het wordt weer reuzegezellig met ploegen die enkel uit mensen van Achterbos of mensen met een band met Achterbos bestaan. Zoals steeds gaat de kwis door
in de parochiezaal en starten we om 20u. Hopelijk komen we nog eens aan de 25 deelnemende
ploegen. Bier en andere drank aan democratische prijzen. De winnaar gaat lopen met de eer, maar
ook niet veel meer!

Voorbije activiteiten:
Zoektocht in het donker - vrijdag 18 oktober
Ondanks het goede weer kwamen er slechts een 12-tal leden opdagen. De afwezigen hadden deze
keer echter ongelijk. Het merendeel van de personages uit diverse reeksen werden door de meeste
kinderen goed geraden.
Na iets meer dan een uur had iedereen de tocht beëindigd en werd iedereen in 't kafeeke getrakteerd
op een lekkere pannenkoek. Omdat we niet met al te veel waren kon iedereen naar harte lust pannenkoeken eten; sommigen hadden zo'n grote honger dat zij niet één maar twee of drie pannenkoeken verorberden.

Avondwandeling - vrijdag 18 oktober
Ook voor de avondwandeling kwamen 13 deelnemers opdagen. Uiteraard hadden ook deze wandelaars een schitterende avond om te wandelen. Weer ging het door donkere bossen en stukjes van
Achterbos, Ezaart en de rand van Mol-Centrum waar velen onder ons nog niet waren geweest.
De wandeling werd tweemaal onderbroken, niet om te rusten, maar om te zorgen dat we de dorst
konden voorblijven!
Bedankt Theo voor het uitstippelen van deze wandeling, bedankt Kwb voor de traktatie!

Opfrissing verkeersreglement - donderdag 24 oktober
25 mensen namen deel aan deze door Marcel Mols op een geanimeerde wijze gebrachte avond. Beginnende chauffeurs, maar ook oudere verkeersdeelnemers deden mee. Hopelijk heeft dit bijgedragen tot een veiliger verkeer in Mol en omstreken. Er waren zelfs deelnemers uit Balen.

Wie wordt junior koekjes & cakejeskok? - woe 30 oktober
Op woensdag 30 oktober namen 16 kindjes deel aan een heuse bakwedstrijd. Zanddeegkoekjes,
cakejes en koekjestaart stonden op het menu. Deegroller – bloem – uitsteekvormpjes – glitterstiften –
roze glazuur – gekleurde bolletjes - muizenkorreltjes en nog veel meer kwam er aan te pas.
In drie groepjes toverden de keukenprinsen en –prinsessen prachtige koekjes en cakejes tevoorschijn in de keuken van de parochiezaal.
Iedereen had het prima gedaan. De jury had de moeilijke taak om van elk groepje één winnaar aan
te duiden. Niel Geerts, Willem Geerts en Noa Claes werden tot winnaar uitgeroepen.
Iedereen kreeg naast de zelfgebakken cakejes ook nog een klein snoepzakje cadeau.
Ook een dikke merci aan de mama’s, moeke en vava die geholpen hebben bij het bakken en versieren! Foto’s op blz 4 van deze folder!

En lekker dat die koekjes waren!

En plezier dat we er aan beleefd hebben!

Wanneer gaan we dit nog eens
doen?

