Kinderbowling - vrij 4 jan
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Januari 2019
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BE38 9795 4059 7472

18 kinderen waren ingeschreven om deel te nemen aan deze kinderbowling die in ‘Den Bruul’ in Geel
-Bel doorging op de laatste vakantiedag. Ideaal dus om de vakantie af te sluiten.

KWB ACHTERBOS wenst alle leden en hun familie een
spetterend, gezond, actief en vreugdevol 2019 !
Casino - avond: vrij 11 jan - 20u
Hou je van gezellig samenzijn en wil je wel eens een gokje wagen? Kom dan langs op onze casinoavond. Leer roulette, poker, blackjack, craps, paardenrennen en andere spelletjes kennen zonder dat
je al te veel geld kan verliezen. Chips (niet om op te eten !) krijg je aangeboden door het huis en je
wordt begeleid door onze professionele croupiers. En wie weet valt er toch nog iets te winnen !! Bij het
inleveren van je chips op het einde van de avond wordt je totaal opgeteld en krijgt de winnaar onvergetelijke roem (en misschien nog iets meer …).
Er kan die avond ook gewoon gekaart worden of met gezelschapsspelen gespeeld worden!
Voor de gelegenheid wordt parochiezaal “Ten Aerenkorf” omgetoverd tot een echt CASINO.
Onder het toeziend oog van de nieuwe burgemeester liep alles op wieltjes gedurende 2 ronden. Tijdens de pauze kregen alle kinderen een frisdrank
zodat ze de tweede ronde vlot konden spelen.
De kleinsten maakten gebruik van een hulpstuk omdat de ballen anders te
zwaar waren.

Aanvang vanaf 20u.
GALAKLEDIJ STERK AANGERADEN.
Inschrijven bij: Bram Hannes, Frissehoeken 17
(bram.hannes@pandora.be )
Voor leden is de inkom gratis.
Niet-leden betalen 5 euro.

De grootsten speelden
al op de pure kracht
maar haalden daarom
niet de beste resultaten.

Nieuwjaarswandeling: woe 16 jan - 19u, PZ
Een nieuw jaar en dus nieuwe wandelingen. Als eerste wandeling van het jaar starten we met een nieuwjaarswandeling. Halfweg zal er een tussenstop voorzien worden. Hopelijk zijn de feesten al wat uit de benen en kunnen we weer rekenen op prachtig wandelweer.
Tot woensdag!

5de Grote Zandloperquiz - vrij 22 feb - 20u, PZ Achterbos
Aantal deelnemers per ploeg: 6 ; deelnamekost per ploeg: € 15
Dit is een quiz t.v.v. 'De Zandloper', leefgroep van Dienstencentrum De Witte Mol.
Contactpersoon: Monique van Hoolst, telefoon: 014/346371

Activiteiten en foto’s kwb steeds te vinden via
http://www.kwbachterbos.be/

Ook kwb wil met een ploeg deelnemen: kwb - leden die willen meespelen met onze ploeg kunnen hiervoor contact nemen met Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be of gsm 0473 45 76 13

KWB Kaffee - Vrij 22 maart, PZ: Save the date!

Data papierslagen 2019:

Totaal

16 maart, 15 juni, 14 september en 14 december.
Voorbije activiteiten:

Kwb-bierproefavond - Vrij 7 dec – 19u40
50 leden en 10 niet-leden hadden zich ingeschreven
voor de degustatie van nieuwe Kempische bieren, 3
deelnemers lieten zich verontschuldigen.
De degustaties werden ingeleid door Dirk Noels, die
toelichting gaf over de brouwerijen en de smaakpaletten.
Deze zes bieren passeerden in volgorde:
1 Wildeman, 8%, Humulus
2 Pittbull ‟88, 8.5%, Humulus
3 Lusia 7%, Anders
4 Bosprotter tripel 8.5%, ‘t Hofbrouwerijke
5 Schuppenboer grand cru 10%, Het Nest
6 Molder donder 8.4%, Anders
Als toemaatje was er nog Schuppenaas en Four
Aces van brouwerij Het Nest.
Als absolute favoriet werd de Schuppenboer grand
cru verkozen, gevolgd door de Bosprotter tripel, en
de Molder Donker; de andere bieren konden iets minder bekoren.
Schuppenboer Grand Cru is een sterk blond bier van
10% alc. Dezelfde ingrediënten als de tripel maar met
extra hop en een zwaardere moutstorting. De smaak
is moutig zoet met een hint van sinaas en abrikoos.
Een milde kruidigheid in de afdronk doet u verlangen
naar de volgende slok.
Met dank aan Jos Gevers voor de kaashapjes.

36e Verenigingenkwis - za 29 dec - PZ Achterbos
Met 20 ploegen was de parochiezaal weer goed gevuld voor onze 36e verenigingenkwis!
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Een avondje de hersenen pijnigen viel niet voor
iedereen goed mee tussen al die eindejaarsfeesten. Maar het belangrijkste was dat iedereen zich weer geweldig geamuseerd heeft.
Winnaars van de avond waren de Faab
Fuubers Veteranen, en dit niet voor de eerste
keer!
Voor de praktische proef van de avond had de
ploeg „Wa duun we mee de kerk?‟ de juiste methode gevonden om de namen bij de ingrediënten van het zogenaamde „superfood‟ te plaatsen: zie foto onderaan rechts vorige blz.
In ronde 5 kreeg iedereen de kans om eens
flink uit het dak te gaan door het meezingen van
populaire nummers van het Schlagerfestival.
Verder werden we er nog eens aan herinnerd
dat Mollenaar Charles de Broqueville tijdens
WO I eerste minister én minister van oorlog
was.
Met dank aan de opstellers van de kwis, de juryleden, de presentator, de tappers en garçons,
de kuisploeg en zeker alle deelnemers aan de
kwis!

NOTEER ALVAST DE DATUM VAN DIT JAAR:
Zaterdag 28 december 2019, de dag van de onschuldige kinderen!

Kwb papierslag - za 15 dec
Opnieuw waren er voldoende helpers om die zaterdagmorgen ongeveer 10 ton papier op te halen in
Achterbos. Omstreeks 11u waren we ermee klaar! Dank aan iedereen die een handje toestak!

Maandelijkse wandeling - woe 19 dec
Op woensdagavond trokken we met 14 wandelaars via de
scoutslokalen naar de kerststal te Millegem.
Na een korte pauze zetten we de tocht verder richting Ezaart,
alwaar we een drankje nuttigden in cafe Onder de Linde, of was
het Iet Anders?
We hernamen de tocht om met 10 km in de benen terug aan te
komen in Achterbos.

Samenaankoop potgrond en meststoffen
Deze samenaankoop is weer een succes: 70 zakken potgrond en 20 zakken meststoffen zullen geleverd worden. De bestellers kunnen hun bestelling zaterdag 9 februari ophalen op het afgesproken
adres: Peperstraat 57, tussen 9u30 en 11u.
Kan je op dat moment je bestelling niet gaan halen: contacteer Herman Vreys, Kruisberg 14.

