
Van de lekkere smoutebollen zijn er geen foto’s beschikbaar! Iedereen te druk aan het eten? 

 

 

Nagerecht: 

Liefdesappeltjes! 

 

Er  werd een schijf appel uitgesneden 

in verschillende vormen en bedekt met 

rode suiker.  

 

Maar de rode suiker werkte niet mee…. 

 

Er werd hard gewerkt en goed gegeten. 

 

Bram en Koen brachten ons met deze menu in de kermissfeer. 

Guy Vreys zorgde voor de stipte organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nu wordt het aftellen tot de echte kermis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Er zijn een keukenschort en een keukenmes achtergebleven na de kookles.  

Info bij Guy Vreys 014 31 17 06 of vreysguy@hotmail.com. 

Kwb Achterbos 

Februari 2017 

http://www.kwbachterbos.be 

info@kwbachterbos.be 

BE38 9795 4059 7472 

Levering potgrond en meststoffen - za 18 febr. 

Heb jij ook een bestelling geplaatst voor potgrond en meststoffen? Deze zal zaterdagvoormiddag 18 

februari bij jou thuis geleverd worden. Afrekening van de bestelling graag cash ter plaatse! 

Kwb neemt deel aan Quiz Witte Mol - 24 febr. - PZ  

Heb jij zin om deel te nemen? We zoeken nog mensen om onze tweede ploeg te vervolledigen! Om 

deel te nemen kan je je melden bij Luc Sannen, luc.sannen@scarlet.be of              014 31 60 06 . 

Kwb papierslag - za 11 maart 

Onze eerste papierslag van het jaar zal op zaterdag 11 maart doorgaan. Vanaf 9u mag je papier en 

karton aan de straatkant klaar zetten. Helpers zijn altijd welkom! Hou deze zaterdagvoormiddag al-

vast vrij als je wenst te helpen! 

Voor de helpers van 2016 (minimum 2 x geholpen) zal op zaterdagavond 11 maart een gezellig sa-

menzijn worden georganiseerd! 

 

Kwb Kaffee - vrij 24 maart 

Naar jaarlijkse traditie is dit onze 

Jaarlijkse ledenbijeenkomst.  

Tradities zijn er om in ere  

gehouden te worden: 

aperitief, mosselen, een ludieke 

kwis, samen een pint drinken! 

 

En dat voor de prijs van € 15! 

 

 

Hou deze datum vrij!  

 

Vanaf begin maart kan je inschrijven! 

 

 

mailto:vreysguy@hotmail.com


Kookles - vrij 27 jan - kermis op je bord  

Met 20 enthousiaste leden werd er gestart aan het kermismenu. Na het indelen van de groepen 

werden de gerechten in elkaar geknutseld. Op het programma stonden: 

 

Als voorgerecht: 

salade van witloof met witte en zwarte pens 

    

Kempense krachtsoep: 

een lekkere soep van witte bonen met spek 

en broodkorstjes 

 

 

 

 

 

Hoofdschotel: 

hutsepot met pickles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koken is teamwork! 

Adventureweekend - 26 tot 28 mei 

16 leden zijn ingeschreven voor dit avontuurlijke weekend. We twijfelen er niet aan dat het weer een 

gezellige bedoening zal worden! 

Vissersprijskamp - zondag 11 juni 

Vanaf 10 u zal de prijskamp van start gaan! Wie gaat er dit jaar Frederick Vaes kloppen? Zoek alvast uit welk 

voeder je zal gebruiken om de grootste vangst binnen te halen! 

Voorbije activiteiten: 

Kidsbowling - Arcade Balen, di 3 jan. 

 

35 kinderen namen deel aan deze leuke reuze 

 bowling namiddag!  

 

Kaart– en Spelletjesavond - vrij 13 jan - i.s.m. Femma & KVLV 

Een 35-tal kaart-en spelletjesliefheb-
bers daagden op tijdens de geza-
menlijke kaart- en spelletjesavond 
van Femma, Kvlv en Kwb. 
 

Naast heel wat wiezers was er 
deze keer ook een enthousiaste 
'kolonisten van catan'-tafel.  
 

 

 

 

 

 

Zowel jong als wat ouder heeft zich 

geamuseerd die avond! 


