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De bestellingen kwamen binnen bij Herman Vreys en zullen in de loop van februari worden verdeeld bij de bestellers thuis.

Kinderbowling - di 2 jan - Den Bruul
25 kinderen schreven zich in voor de bowling- en speelnamiddag in Circus Bruul.

KWB WENST IEDEREEN EEN GEZOND
EN VOORSPOEDIG 2018

Informatie over het vernieuwde bestuur van KWBAchterbos werkjaar 2018-2019
Volgens het reglement wordt er om de twee jaar een dagelijks bestuur gekozen. Zij nemen het
voortouw voor de werking gedurende 2018-2019.
Wim Caeyers blijft bestuurslid maar geeft het voorzitterschap door aan het duo Lisette Gastmans
en Wim Hooyberghs. De overige bestuursleden blijven in dienst, zijnde Luc Sannen, secretaris;
Jef Vanhoof, public relations en maandblad; Alex Van Decraen, penningmeester; Stephan Sannen en Bram Hannes blijven polyvalent lid dagelijks bestuur. Ook de 11 overige bestuursleden blijven zich inzetten voor de volgende jaren.
Wij mogen zeker blijven rekenen op de steun van Wim en we bedanken hem voor zijn onverdroten
inzet gedurende zijn zesjarig voorzitterschap!
Veel strikes en spares werden gegooid, de 100puntengrens werd door heel wat spelers overwonnen.

Kwb Adventure-weekend 25-27/5/2018
Al voor de 5de maal trekken we er op uit voor het kwb Adventure-weekend. Dit jaar steken we zelfs de landsgrenzen over. Net zoals andere jaren worden activiteiten afgewisseld met lekker eten, drinken en ontspanning.
Indien je er dit jaar wil bij zijn stuur je een sms/whatsapp/
email naar Wim
Hooyberghs
(0495/99.78.12 of

Nadien ravotten ze nog naar hartenlust!

wim.hooyberghs80@telenet.be). Ook vragen we je een
voorschot van € 50 te storten op
BE71 7333 2924 1369.
Wees er tijdig bij want onze plaatsen blijven beperkt.

Grote Kaart– en Spelletjesavond - vrij 26 jan - 19u30 - PZ
In samenwerking met Femma zal kwb, net als vorig werkjaar, een grote kaart- en spelletjesavond
organiseren in de parochiezaal. Einde is voorzien omstreeks 23u30.

En zo zette het kwb het nieuwe jaar in
met een geslaagde kinderactiviteit!

Wiezen, zetten, pokeren, kolonisten van catan, risk, ... zijn enkele van de spelletjes die er kunnen
gespeeld worden. Kom gerust je geluk beproeven!
Uiteraard kan je ook gewoon gezellig mee een pintje komen drinken die avond.

Voor de kwb’ers hebben we ook een speciaal ledenvoordeel: alle kwb’ers die zich inschrijven voor 11
januari 2018 krijgen als extra een kleine versnapering van de kwb.
Inschrijven kan bij Lisette Gastmans ( lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89 ) of
bij Wim Caeyers ( wim_caeyers@yahoo.com of 0473/86 21 43)

Ophalen oud papier door kwb in 2018 en 2019
Zoals vroeger reeds vermeld blijft de kwb van Achterbos ook in 2018 en 2019 papierslagen organiseren.
De data van de geplande ophalingen zijn op zaterdag 24 maart - 16 juni - 22 september en 15 december.
Door oud papier en karton te verzamelen voor de kwb steun je de werking van de vereniging.
Gelieve het papier en karton te verpakken in dozen of goed samen te binden met een touw. De gele containers
mogen niet door de kwb geledigd worden.

Veilig op een veilige fiets - Vrij 16 febr., PZ Achterbos - 20u
In samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert kwb deze avond.
Inkom is gratis, iedereen welkom. Ook leden van wielerclubs kunnen met hun vragen terecht.
Info avond waarop op een duidelijke manier de verkeersregels voor fietsers worden uitgelegd, wat veilig fietsen betekent en een veilige fiets inhoudt. Met handige tips voor wie elektrisch fietst.
Steeds meer mensen in Vlaanderen nemen de fiets om zich te verplaatsen naar de winkel, het werk of
gewoon om een fietstochtje te maken. Dat is een goede keuze die we aanmoedigen! Natuurlijk moeten we ook op de fiets rekening houden met de verkeersregels en specifieke risico's.
Het programma
Als fietser ben je extra kwetsbaar in het verkeer, je hebt geen bescherming rondom jou zoals bij een
auto. Daarom is het extra belangrijk om jezelf te beschermen. Zorg er ook voor dat je fiets volledig in
orde is en dat je voldoende zichtbaar bent. Daarnaast is het onderhouden van je vaardigheden van
groot belang. Door te fietsen blijf je je evenwicht, je spierkracht, je flexibiliteit en je reactievermogen
onderhouden.
Deze workshop geeft een duidelijke opfrissing over de verkeersregels voor fietsers en zet je veilig op
weg. Het programma bestaat uit twee delen. Voor het tweede deel kan je kiezen voor het thema elektrisch fietsen of fietsen in groep.
Meer info bij de bestuursleden of bij Luc Sannen luc.sannen@scarlet.be 014/316006

Wordt bloedgever met kwb - ma 26 febr, PZ - 19u
Het Rode Kruis zamelt vier maal per jaar bloed in op vier plaatsen in Mol. O.a. in Achterbos. Tijdens
de eerstvolgende inzameling op maandag 26 februari wil kwb de leden en hun familieleden die nog
geen bloedgever zijn oproepen om voor het eerst bloed te komen geven. Meer info bij Jef Vanhoof,
jef_vanhoof@hotmail.com of 0479 27 57 02. Ook op de folder volgende maand!
Voorwaarden om bloed te geven: minimum 18 jaar en maximum 66 jaar oud zijn. In goede gezondheid
verkeren. Als je voor het eerst doneert voor je 66ste, kan je dat blijven doen tot 71 jaar!

Voorbije activiteiten:
Bierproefavond: Belgische pareltjes
- Joris Thomas - Vrij 8/12

Kwb papierslag - za 16 dec (+ ook in 2018 en 2019)
Op zaterdag 16 dec haalden we voor het eerst papier op na het invoeren van de gele containers. Heel wat mensen hadden hun papier
en karton nog buiten gezet. Toch stelden we vast dat we maar ongeveer 50% van de ‘normale hoeveelheid hebben opgehaald.
Toch blijft het voor kwb de moeite op dit te blijven doen. De data
van de papierophalingen in 2018 staan op de blz hiernaast.
Tijdens de ophaling konden we genieten van een mooie regenboog!

35e Verenigingenkwis - vrij 29 dec - PZ Achterbos
21 ploegen hebben deelgenomen aan onze 35e verenigingenkwis. De winnaars FFFFFeaturingFabulousFlor
kregen de wisselbeker van uittredend voorzitter Wim
Caeyers. Leden van de ploeg: Hans van Rooy, Frederik
Loy, Daan Caeyers, Joris Bertels, Niels Drooghmans en
Floris Gousseau. Proficiat! Al was de overwinning nipt
met 124,5 punten.

Runner-up: Scouts oud-leiding met o.a. Peter Van Olmen, Wesley Boënne, Bert Heylen, Kris Caeyers en Hans Geerts
Zij hadden slechts één puntje minder dan de winnaars!

Brons was er voor de ouderraad van VBS De Toren met
118,5 punten. Probleem? Waren ze met 7 in de ploeg??
Waar zit die jury? Met o.a. Ruth Dillen en Jonas Douwen...
De kwb-ploeg deed het dit jaar minder goed en eindigde 17e
met 95,5 punten. Volgende keer beter mannen!
Het werd een kwis met veel afwisseling en een moeilijke
proefronde! Met hulp van IJs Anita werden 5 nieuwe soorten
ijs gemaakt. Telkens moest het basisingrediënt worden genoteerd: Basilicum, Poire Williams, cuberdon, Mon Chérie en
Kriekbier! Mmmmmm….

Een veertigtal leden en niet-leden daagden op
voor deze avond. Zes ongekende pareltjes werden geserveerd. Het ene al specialer dan het andere.
Tussendoor was er een boterham met kaas of kipkap, blokjes kaas (dank aan de firma Gevers!) en
wat olijfjes.
De Gouden Carolus - Cuvee van de Keizer - whisky infused - was op het einde van de avond erg in
trek!

Dank aan de ploeg die de kwis heeft samengesteld: Staf Maes, Jef Maes, Jan Puls en Wim
Caeyers! In de loop van de avond werd Jan Vernelen, jarenlang bezieler van de kwis en vorig
jaar overleden, symbolisch in de bloemen gezet!

