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De ledenbijdrage 2014
Normaal is uw bestuurslid reeds langs geweest om deze ledenbijdrage te innen.
Heeft u uw ledenbijdrage voor 2014 reeds betaald: dan bent u verzekerd van een aantal leuke en betaalbare activiteiten dicht bij huis.
Bovendien is je kwb-lidkaart (en het lidnummer) 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.
Alvast bedankt voor het vertrouwen!
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!

Papierslag - zaterdag 7 december
Zet je papier tijdig buiten. Ook bij regenweer. Vanaf 9u start de ophaling.
Zin om te komen helpen? Kom tegen 8u50 naar het Gidsenlokaal in de Zelm!
Data papierslagen 2014: 1 maart, 7 juni, 6 september en 6 december 2014.

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 , Sint-Apollonialaan 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 deze datum alvast in je agenda !
Het wordt weer reuzegezellig met ploegen die worden gevormd door mensen van Achterbos of mensen met een
band met Achterbos.
Een ploeg bestaat uit 4 tot max. 6 personen.
Hopelijk komen we nog eens aan de 25 deelnemende ploegen.
Zoals steeds gaat de kwis door in de parochiezaal en starten we om 20u.
Bier en andere drank aan democratische prijzen. De winnaar gaat lopen met de eer, maar ook niet veel meer!
Inschrijven: bij Theo Drooghmans, Achterbos 115, tel (014)31 43 62, theo.drooghmans@telenet.be
Doe dit voor 20 december!

Voorbije activiteiten:
Dropping - vrijdag 15 november
Al van bij de start was het duidelijk dat het ideaal weer
(droog, maneschijn) was om een dropping te doen. Om
iets voor zeven uur zijn we met 36 man vertrokken. Zonder dat we dit gevraagd hadden, heeft de GPS van de
bus (via Bruggeske, D. Saviostraat, St. Apollonialaan
enz.) ervoor gezorgd dat niemand nog exact wist waar we
waren. Sommigen waren er van overtuigd dat we op de
ring van Geel zaten. In werkelijkheid zijn we in Lommel
Werkplaatsen gestopt om de wandelaars van de korte
afstand te droppen.

De wandelaars van de grote tocht werden dan weer
gedropt vlakbij 't Dommelhof en de Grote Heide in
Neerpelt. Eindpunt was café de Lossing waar iedereen bij aankomst getrakteerd werd op een broodje
KWB.
Tussen pot en pint werd er nog volop bijgepraat.
Ook herinneringen aan vroegere droppingen kwamen terug bovendrijven.

Zoals steeds werd er sterk op de veiligheid gelet.
Er konden vele rustige wegen gebruikt worden, en ook langs het
kanaalpad werd veel gewandeld richting ‘de Lossing’.

Zoals je kan zien op de foto droegen alle deelnemers een fluovestje om gezien te worden.

Kookles - 21 november 2013
Weer meer dan 20 deelnemers voor deze kookles.
Guido Caeyers had weer een mooi gerecht samengesteld om een ganse avond samen aan te werken. En
nadien samen op te eten natuurlijk!
De volgende kookles zal doorgaan op vrijdagavond
14 februari 2014.
Op de foto: Guido die tijdens een afsluitende kookavond van een vroegere reeks kookavonden een attentie krijgt van Nele, een van de deelneemsters aan die
reeks.

Kaartavond 29 november
De ‘oude bibliotheek’ is de nieuwe stek geworden van onze kaarters.
Meerdere tafels werden gevormd om samen een avond te wiezen, te zetten, … .

Te onthouden data voor de volgende maanden:


19 januari: ochtendwandeling te Geel - Bel
We wandelen, maar leren ook wat bij over het natuurbeheer dat men hier de laatste jaren
organiseert. Ofwel beginnen we met een ontbijt ofwel sluiten we de wandeling af met een
brunch. Volgende maand op de folder de definitieve gegevens.



Eerste week van februari: gebruik van een warmtecamera
om het energieverbruik in uw woning onder controle te houden.
De koude wintermaanden zijn een feit. De bladeren zijn nu (eindelijk) bijna allemaal van de bo
men gevallen. Maar dat wil ook zeggen dat we de verwarming een graad hoger moeten zetten.
De vraag is: hoe houden we deze warmte zoveel mogelijk binnen?
Het gebruik van een warmtecamera kan ons hierbij helpen.
Kwb laat je weten hoe.



14 februari: kookles
De kooklessen blijven een vaste topper in onze werking. Op Valentijnsdag zal Guido Caeyers
een volgende interessante kookavond voor ons in mekaar steken.



21 februari: Pokeravond: initiatie en spelen
Ken je het pokerspel door en door? Dan kan je een ganse avond spelen.
Wil je leren pokeren? Kwb vraagt een aantal ervaren spelers om het je te leren.



5 maart: circusschool
Dromen je kinderen ook van een carrière in het circus? Of meer nog bij ‘Cirque du Soleil’?
Bij Kwb Achterbos kan je de eerste knepen van het vak komen leren.
Woensdag 5 maart, in de namiddag!



21 maart: Kwb-Kaffee met optreden van ‘de Nootoplossing’
Uiteraard kunnen de friet—mosselen niet ontbreken die dag.
Ook de plezante noot zal niet ontbreken. Hiervoor zal de groep ‘De nootoplossing’ zorgen.
Noteer alvast deze datum!

