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Kwb Achterbos wenst iedereen een
gezond, actief, gezellig en solidair 2016 !

Nieuws van Kwb Achterbos
We starten 2016 met 137 leden en blijven daarmee, net als in 2015, de grootste Kwb-afdeling van
Mol. Al deze leden zullen maandelijks via hun bestuurslid de plaatselijke ledenfolder krijgen en ons
maandblad „Raak‟. De 15 bestuursleden van Kwb - Achterbos zullen ook in 2016 een reeks boeiende activiteiten voor u opzetten. Hopelijk kan u regelmatig tijd maken om deel te nemen!

Kaart– en spelletjesavond - 22 jan - 20u-24u - Oude bib
Onze tweede kaartavond van het werkjaar zal ook 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. 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 .

Kooklessen 2016
De inschrijvingen liepen vlot binnen met als gevolg dat de eerste les volgeboekt is en de tweede bijna. Wie toch nog zou willen inschrijven kan dit melden zodat we misschien een oplossing kunnen
uitwerken waarbij iedereen die wenst deel te nemen aan bod kan komen.
Op vrijdag 29 januari maken we tapas, op vrijdag 5 februari pasta‟s en vissoep.
De lessen zijn in handen van Bram Hannes die hierbij geholpen wordt door zijn broer Koen.
We starten de lessen om 19u30 in de keuken van de parochiezaal. We raden aan een keukenschort
en een mesje mee te brengen.
Deelnameprijs: wordt bepaald op basis van de onkosten van de gebruikte ingrediënten. Daarom
wordt het bedrag berekend tijdens de kookles en gebeurt de betaling op het einde van elke kookles.
Wie nog interesse heeft kan dit melden bij Bram Hannes, Bram.Hannes@genzyme.com of 0474/99
94 96, ofwel bij Guy Vreys, vreysguy@hotmail.com of 014 31 17 06 en dit tot 24 januari 2016.

Kermis - Kinderkookactiviteit - zo 7 febr - PZ
Zondag 7 februari staat de 4de kinderactiviteit van dit werkjaar op het programma. Kinderen kunnen
deelnemen vanaf de 3de kleuterklas.
Om 10u starten we met het koken van een heus Kermismenu, smoutebollen zullen niet ontbreken.
Mama‟s of papa‟s die mee willen helpen koken zijn zeer welkom en mogen dat doorgeven bij de inschrijving van hun kind(eren). Naast lekker koken, gaan we ook een beetje knutselen.
Om 12u15 mogen de mama‟s, papa‟s, broers en zussen dan mee komen genieten van de kookkunsten van de junior-koks. Omstreeks 13u ronden we de kermis-kinderkookactiviteit af.
Graag zo snel mogelijk inschrijven (vol = vol), ten laatste op dinsdag 2 februari. De kookactiviteit kost voor de juniorkoks € 3 . Voor de mama‟s, papa‟s, broers en zussen kost het mee-eten € 5
( € 3 voor kindjes jonger dan 6 jaar). Betaling kan ter plaatse. Niet-leden betalen € 2 extra.
Inschrijven bij Wim Caeyers per mail ( wim_caeyers@yahoo.com ) of telefonisch (0473 86 21 43)
met vermelding van:
- de namen van de kindjes die komen meekoken
- de naam van de mama, papa, grote broer of zus, … als die wil komen helpen met de kookactiviteit
- het aantal personen die om 12u15 mee van de kookkunsten komen proeven

Levering samenaankoop potgrond & gazonmeststof
Een tiental leden hebben hiervoor een bestelling geplaatst.
In tegenstelling tot wat in de folder van december 2015 stond, zal deze bestelling niet moeten worden afgehaald maar aan huis gebracht worden op
zaterdag 13 februari tussen 11u en 12u!
Een service van Kwb-Achterbos!
Contante betaling bij levering graag!

BOWLING – vrijdag 19 februari 20u – Eden
Op vrijdag 19 februari is het de beurt aan de volwassenen om hun bowling-talenten boven te halen.
We hebben 3 bowlingbanen gereserveerd, zodat er heel wat strikes en spares kunnen gescoord
worden. We spelen 2 spelletjes. Wie wordt de Kwb-bowlingkampioen? Kostprijs: 7 euro voor Kwbleden, 10 euro voor niet-leden, ter plaatse te betalen. Inschrijven kan bij Ronny Van Decraen (tel
….) of info@kwbachterbos.be

Culinaire ontdekkingstocht in Beringen – Za 12 maart
Om 14u starten we aan het mijnmuseum. We krijgen er een sprekende onthaalfilm te zien en degusteren een Koolputtersbier. Nadien zetten we onze tocht onder begeleiding van een gids verder.
Typisch Turks gebak met een glaasje thee, 2 wodka‟s en Poolse worst en een pizza, een glas wijn
en een cappuccino staan alvast op het programma. Ook de bijzondere architectuur van de mijncité
wordt uitgelegd door de gids. Einde is voorzien om 19u.
Zet de datum alvast in je agenda, volgende maand komt er (nog) meer info in ons maandprogramma. Max. 20 personen, dankzij een tussenkomst van de Kwb kost deze activiteit 23 euro voor volwassen leden en 10 euro voor -12 jarigen.
Je kan al inschrijven bij Wim Caeyers, wim_caeyers@yahoo.com ; inschrijving is pas definitief na
het storten van de deelnameprijs op rek nr BE38 9795 4059 7472 van Kwb Achterbos.

Voorbije activiteiten:
Papierslag - zaterdag 12 december
We konden rekenen op heel wat helpers die zaterdagochtend. Voor 12u was al het papier reeds
opgehaald! Dank aan alle medewerkers!
Toch enkele vragen van de helpers:

bij regenweer graag het papier pas „s morgens buiten zetten. Als het een nacht geregend
heeft zijn de verpakkingen wak geworden en is het laden van het papier niet zo makkelijk.

Het verpakken van het papier kan soms beter. Een (niet al te grote) stevige kartonnen doos
met een deksel blijft het meest interessant om te laden en te stapelen op de aanhangwagens.

33e Verenigingenkwis Kwb Achterbos - za 19 dec - 20u
De 33ste quiz was alweer een voltreffer. 20 ploegen streden er in de quizarena. Dit jaar mochten we
na enkele jaren afwezigheid weer VOACH, de gidsen en Ouderraad De Toren bij de quizploegen
rekenen. OKRA nam voor het eerst deel. Het werd een superspannende quiz met een top-3 die
zeer dicht bij elkaar zaten: op de 1ste plaats eindigden de oud-leiding scouts, op de 2de plaats de
septische putten en op de 3de plaats de faap-fuupers veteranen. Bedankt aan alle helpers van de
quiz, in het bijzonder ook aan Staf, Jan en Wim die dit jaar de quiz opgesteld hebben.
Op de volgende blz alvast enkele foto‟s!

Heb je ook zin om een aantal quizvragen op te stellen, geef dan gerust een
seintje aan Wim Caeyers:
( wim_caeyers@yahoo.com ).
Een 4-tal gezellige bijeenkomsten en
brainstormen leidt elk jaar tot een plezante
quiz.

Kidsbowling – woe 23
dec.
Maar liefst 32 jeugdige bowlingkampioenen
namen deel aan de 3de kinderactiviteit van
het werkjaar.

De kegels vlogen in het rond – uiteraard
ook handig dat de hekjes tussen de baan
en de goot naar boven stonden.

En er zijn superscores behaald van 100
en meer!

Het is niet zeker dat de volwassenen op vrijdag
19 februari deze records gaan breken!

