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Kwb wenst u allen een gezond en plezierig 2012! 
 

Kwb - Kooklessen starten op donderdag 19 januari 
 

Na het succes van vorig jaar wil de kwb dit jaar opnieuw kooklessen aanbieden. Het wordt een lessenreeks met 
3 lessen op een donderdagavond en een afsluitende les op vrijdagavond. 
 

De data zijn: donderdagen 19 januari en 2, 16 februari en vrijdag 24 februari. 
 

Onze kok Guy Caeyers zal zorgen voor de culinaire kunst. Hij leert ons het maken van hapjes, pikante soep, 
gerechten met vis en met vlees, …. en heerlijke nagerechten. 
We starten de lessen om 19.30 uur in de keuken van de parochiezaal. Een keukenschort en een aardappelmes-
je meebrengen is aan te raden. 
Graag kennen we vooraf het aantal geïnteresseerden.  Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 15 januari 2012. 
Wie op 19 januari 2012 mee wil starten moet dit telefonisch melden aan Guy Vreys (tel.: 014 31 17 06) of via e-
mail (vreysguy@hotmail.com). Wie de eerste les niet aanwezig kan zijn en de tweede les wil aansluiten, kan dit 
melden bij de inschrijving. Als de groep te groot dreigt te worden, overwegen we de mogelijkheid de groep te 
splitsen. 
Elke les bekijken we de inschrijvingen van de volgende les. Het te betalen bedrag wordt berekend op basis van 
de gemaakte onkosten en wordt betaald op het einde van de kookles. 

 
Kwb organiseert Zangavond/Cantus - vrijdag 27 jan.– 20u 

 

 
Parochiezaal Achterbos. 
 
 
Voor wie? Iedereen, ook niet-leden! 
  Leden ontvangen 2 gratis consumpties 
 
 
 
 

 
 
 
Win een drankkaart!   
 
Hoe?  Voer een nummertje (ca. 3 min.) op 
met minimaal 6 leden van uw vereniging!  
 
 
 



Kwb - Bierproefavond - Vrijdag 3 febr. 2012 - 20u 
‘Duivelse bieren’ m.m.v. Joris Thomas  

 

Iedereen kent natuurlijk den ‘Duvel’ van brouwerij Moorgat met zijn licht, 
fruitig -droog aroma. Het is een aangename dorstlesser met een uitge-
sproken hopkarakter. Het fijne aroma en de subtiele bitterkracht geven 
dit bier een unieke plaats in de rijke Belgische biertraditie. Den Duvel 
kent dan ook een weergaloos succes in binnen- en buitenland. Men 
heeft dan ook getracht een graantje mee te pikken van het succes en er 
zijn verschillende Duvelachtige bieren op de markt verschenen. Wij heb-
ben een bijzondere selectie gemaakt uit zeven ‘Duivelse bieren’. Je zal 
proefondervindelijk vaststellen dat sommige bieren gemakkelijk naast 
‘den Duvel’ kunnen staan. Daarnaast is voor ieder wat wils: blond, am-
ber en donker, licht en zwaarder.  
Wij hebben ook een bijzondere primeur voor jullie, namelijk het 

beste (!) pilsbier van België. 
 

De avond wordt gepresenteerd door bierkenner Joris Thomas, lid van de Limburgse bier-
gilde. Joris zal u boeiend onderhouden over de brouwerij en de smaak- en geurpaletten 
van deze bijzondere bieren.  
Je bent welkom vanaf 19u45 – degustatie start om 20u. Einde omstreeks 23u30. 
Na de voorstelling kan je nog even nablijven om te genieten van je favoriet. 
 

Tijdens de voorstelling is er ruim water, brood en kaas voorzien. 
Onder de pauze krijgt ieder een hartige warme hap. 
7 euro voor leden van Kwb - Achterbos, 10 euro voor niet-leden. 
Inschrijven voor leden kan, bij voorrang, uiterlijk tot en met 28 januari. Vanaf dan worden ook de 
ingeschreven niet leden bijgevoegd. 
Er worden 50 personen toegelaten; dus wees er vlug bij! 
 
Inschrijvingen bij luc.sannen@scarlet.be, Sint-Apollonialaan 106  tel. 014/316006 
of bij theo.drooghmans@telenet.be , Achterbos 115 tel. 014/314362 
De afrekening gebeurt ter plekke; bij annulatie: verwittigen a.u.b.! 

Met Kwb naar Dessel Sport - Verbr. Geel/Meerhout 
 

Op zaterdag 31 maart (om 19u30) gaan we naar de thuiswedstrijd van Dessel Sport thuis tegen 
Verbroedering Geel/Meerhout kijken. Die match kan wel eens beslissend zijn voor het kampioen-
schap in derde klasse. 
 

We komen samen in de Peir Oan om 18u30. Voor en na de wedstrijd trakteert Kwb op een biertje. 
Leden betalen 6 euro, niet-leden 9 euro (= inclusief traktatie). 
Om 19u00 vertrekken we met fiets / auto naar het stadion. 
 
Inschrijven kan bij Toon De Ceuster (toon.deceuster@telenet.be). Gelieve zo snel mogelijk in te 
schrijven (liefst voor 1 februari). Deelnameprijs dient overgeschreven te worden op rekeningnum-
mer : IBAN BE38 9795 4059 7472. 
 
Inschrijvingsstrook Voetbal Dessel - Geel 
 
 
Naam:  …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Aantal leden:  …………………………………………………………………………………………… 
 
Aantal niet-leden: …………………………………………………………………………………….. 
 
 



Samenaankoop elektrische fietsen 
 
In Raak van december en in Raak januari kan je het lezen. Kwb organiseert een samenaankoop van 
elektrische fietsen. Een voordeel van € 240 op deze aankoop is niet min. 

Om van het voordeel van € 240 te kunnen genieten moet de koper wel lid zijn of worden van kwb (of 
indien ouder dan 60 jaar van Okra). 
Mensen die interesse hebben, en nog geen lid zijn, kunnen in onze afdeling lid worden, maar ze kun-
nen ook op de opendeurdag zelf hun kwb-lidmaatschap voor een jaar betalen.  
 
Voordelenboekje bij je Raak van januari 
 

Samen met de Raak van januari ontvang je van je bestuurslid ook weer het voordelenboekje. Een 
mooi aanbod van allerlei voordelen, waardoor je je lidgeld makkelijk terug kan verdienen indien je er 
gebruik van maakt. 
 
 

Data komende activiteiten: 
 
Kwb Kaffee: vrijdag 23 maart 
EHBO: donderdag 29 maart 
Bezoek eco-demotuin: 20 mei 
Papierslagen 2012: 3 maart, 23 juni, 22 september en 8 december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De winnaars van de 29e Kwb 
verenigingenquiz: onze eigen 
Kwb-ploeg! 
 
Zie volgende blz voor meer 
info! 



Voorbije activiteit: Verenigingenquiz Kwb 
 

Opnieuw konden we rekenen op een grote opkomst voor onze verenigingenquiz. 21 ploegen schre-
ven in: sommigen tijdig, anderen net voor de start. Maar iedereen is welkom bij Kwb en mocht dus 

meespelen. 
 

Het was weer spannend tot op het einde. De 
jury werd meer dan eens gevraagd om een 
hertelling te doen met af en toe positiewijzi-
gingen tot gevolg. 
 

Uiteindelijk was het de Kwb-ploeg die het 
laken naar zich toe trok en de beker voor 
een jaar mag bijhouden. Maar dat het span-
nend was kan u aflezen van de eindstand in 
de tabel hierbij. 
 
Dank aan iedereen die het de moeite vond 
om deel te nemen! 
 
Dank aan Jan Vernelen en Jan Puls om de-
ze quiz in elkaar te steken. 
 
Dank aan de jury en de presentator, maar 
ook aan de helpers voor en achter de toog, 
...! 
 
Wij nodigen nu al iedereen uit om ook bij 
de 30e editie van onze quiz aanwezig te 
zijn!  
 
Vermoedelijke datum:  
 
vrijdag 28 december 2012 

 
 
 
 
 


