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Papierslag - zaterdag 6 maart 
 

Op zaterdag 6 maart komen we je oud papier nog eens ophalen. 
Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom vlug even helpen aan het gidsenlokaal. 
Iedere helper is verzekerd én wordt getrakteerd op een frisdrank of koffie én een koffiekoek! 
De helpers met vervoer (aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding. 
 

Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel mailadres doorgeven aan: 
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of via e-mail: dirkmannaerts@gmail.com 
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis. Daar streven we naar. 
De start wordt gegeven om 9 uur.  Tot dan! 
 

Kwb Kaffee - vrijdag 26 maart - 19u  
Onze jaarlijkse ledenbijeenkomst zal ook dit jaar in maart doorgaan. Aan de klassieke ingrediënten 
hebben we niets gewijzigd! 

Je kan dus rekenen op: 

• een alcoholhoudende of een alcoholvrije drank tijdens het binnenkomen, vanaf 19u 

• 19u15: Lekker eten: dit jaar zijn het weer de klassieke mosselen - friet (of brood), zodat ieder-
een zijn buikje nog eens goed kan rond eten. Voor diegenen die mosselen maar niks vinden: er 
zal een alternatief voorzien worden: koude schotel met hesp. 

• Lekkere drank: de drank is de ganse avond inbegrepen in de prijs. 

• Hoe zou het met Haïti zijn, 2 maanden na de aardbeving die meer dan 150.000 doden eiste? 
Ellen Verryt van Wereldsolidariteit coördineert de acties van WS ten voordele van Haïti. De 
partnerorganisaties uit de Dominicaanse Republiek zijn onmiddellijk noodhulp gaan brengen na 
de aardbeving. Meer dan twee maanden na de ramp moet er al een idee zijn van het bedrag 
waarover men kan beschikken voor de heropbouw en hoe die wederopbouw zal aangepakt 
worden. Wij hopen er meer over te vernemen van Ellen Verryt. 

 Voor elke deelnemer aan het kwb kaffee stort kwb Achterbos 2 euro aan WS. 

• Na het ernstige werk: De Heibatsers, ze zijn nog “alive and kicking”. Zij verzorgen het muzikaal 
slot van ons Kwb - Kaffee. 

• Nakaarten tussen pot en pint… 

• Om 01.00u sluiten we de deuren. 

Deelnameprijs: € 12,5 indien voor 21 maart ingeschreven, nadien betaalt u € 15. Inschrijven kan je 
doen bij: Toon De Ceuster, Achterbos 190, Tel 014 32 16 47, e-mail: toon.deceuster@telenet.be of  

Jef Vanhoof, Puttestraat 17, Tel 0479 27 57 02, e-mail: jef_vanhoof@hotmail.com 



Voorbije activiteit:  
 

Bierproefavond met Erik van de Perre 29/01/2010 
 

40 kwb-leden hadden zich ingeschreven voor deze bierproeverij onder 
deskundige leiding van Erik van de Perre. Hij had voor deze avond ook 
vier helpers meegebracht; zij verzorgden professioneel de bediening en de 
tap zodat onze leden echt in de watten gelegd werden.  
 
De zeven vrij onbekende biertjes 
waren in volgorde: 
1  Spelziale   4.5% 
2  Lier Kerstbier   6% 
3  La Botteresse Cérise   7% 
(een kersenbier, geen krieken!) 
4  Standard La Bière des Rou-
ches   6% (maar mag niet getapt 
worden bij  Standard) 

5  La Trappe Isid’or   7.5% 
6  Gordon Xmis   8.8% 
7  Lucifer   8% 
Voor diegenen die nog niet genoeg hadden, was er nadien 
te verkrijgen: Augustijn (Ertvelde), Kameraad tripel 
(Limburgse biervrienden), Val Dieu winter, Querna 2009. 
De bruine boterhammen met kipkap en kaas smaakten 
heerlijk: bij drinken hoort eten en andersom! 
Erik bezit echt een fenomenale kennis over ons rijke bier-
land. Zijn betoog was doorspekt met vele grappige  anek-
dotes. Door zijn nauwe contacten met de brouwers heeft 
Erik veel insiderinformatie verzameld: we hebben op een 
aangename manier veel  bijgeleerd!  
LS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inschrijvingsstroken Kwb - Kaffee: betaling bij inschrijving! 
 
Naam: …………………………………………………………………………... 

Graag wil ik deelnemen aan het Kwb - Kaffee van 26 maart. Ik wens (*) mosselen met friet / brood  
of koude schotel met hesp te eten. Ik betaal hiervoor € 12,5 voor 21/03, nadien € 15.  
(*) doorhalen wat niet van toepassing is 

Naam: …………………………………………………………………………... 

Graag wil ik deelnemen aan het Kwb - Kaffee van 26 maart. Ik wens (*) mosselen met friet / brood  
of koude schotel met hesp te eten. Ik betaal hiervoor € 12,5 voor 21/03, nadien € 15.  
(*) doorhalen wat niet van toepassing is            
 

Inschrijvingen bezorgen voor zondag 21 maart aan Toon De Ceuster of Jef Vanhoof! 


