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Papierslag 3 maart 
 

Zaterdag 3 maart zal onze volgende papierslag doorgaan. Zoals iedereen wel weet is deze driemaandelijkse 
papierslag een goede bron van inkomsten voor onze Kwb-afdeling. Hierdoor kunnen we vele activiteiten aan 
zeer democratische prijzen blijven organiseren voor onze leden. 
 

Helpers zijn steeds welkom tussen 9u en 12u! 
 

KWB Kaffee - vrijdag 23 maart 
 

Onze jaarlijkse ledenbijeenkomst gaat naar traditie door eind maart. Dit jaar komt uit Lille Eric Van Echelpoel, 
een cabaretier in hart en nieren, de boel opvrolijken. Voordat Eric met zijn show van start gaat, worden er eerst 
mosselen met friet geserveerd. Er blijft ook nog voldoende tijd over om tussen pot en pint bij te praten. De avond 
begint om 19u30 en duurt tot 00u30. Alle leden zijn welkom en dit voor de zeer democratische prijs van 12,50 
euro (tem maandag 19 maart). Na maandag 19/03 dient 15 euro betaald te worden. 
 

Inschrijvingen zijn te bezorgen aan Toon De Ceuster Achterbos 190 (toon.deceuster@telenet.be) (contante be-
taling of overschrijving op rekeningnr.  IBAN BE38 9795 4059 7472) 
 
Aantal personen : ……….. 
Betaald bedrag :  ………… 
Na(a)m(en): ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

EHBO - Donderdag 29 maart 
 

Na het opfrissen van “hoe reanimeren” wordt alle aandacht gegeven aan “wat te doen bij o.a. huidwonden, ern-
stige bloedingen, brandwonden, breuken en verstikkingen”. 
Inschrijvingen kunnen reeds binnenkomen bij: Staf Maes, Groot Kapellen 15, 0485/480002 of via  
stafmaes@telenet.be 
 

Voetbal Dessel Sport – Geel/Meerhout - za 31 maart 
 

Op zaterdag 31 maart (om 19u30) gaan we naar de thuiswedstrijd van Dessel Sport thuis tegen Geel/Meerhout. 
Die wedstrijd kan wel eens beslissend zijn voor het kampioenschap 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 19u vertrekken we met fiets / auto naar het stadion. 
Inschrijven kan bij Toon De Ceuster (toon.deceuster@telenet.be). Inschrijven kan nog tot 1 maart. Deelname- 
prijs dient  overgeschreven te worden op rekeningnummer : IBAN BE38 9795 4059 7472 of kan betaald worden 
bij Toon De Ceuster, Achterbos 190. 
__________________________________________________________________________________ 
Inschrijvingsstrook Voetbal Dessel - Geel 
 
Naam:  …………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
Aantal leden:  …………………………………… Aantal niet-leden: …….…………………………………….. 
__________________________________________________________________________________ 

 



Voorbije activiteiten 
 

Kwb - Kooklessen zijn gestart 
 

Na het succes van vorig jaar zijn we dit jaar opnieuw met een groep van een 25-tal kookliefhebbers.  

Onze (meester) kok Guy Caeyers heeft 
weer goeie recepten gevonden waar-
mee we onze handen vol hebben om 
een ganse avond te koken, te eten en 
uiteraard af te wassen. 
Menu van de eerste avond: minipizza’s, 
soepje van gele paprika, curry en Sint-
Jacobsvrucht, varkenshaasje met Brey-
delspek, vijg en camenbert en groene 
groenten en we sloten af met ‘Cassata 
op napolitaanse wijze’. 
Tijdens de tweede avond maakten we: Breydelspek met mosterd en kaaslaagje, lookbroodjes, scampi met 
yoghurtsausje, Thaise kippensoep met kokosmelk, poon met pestopuree en kerstomaten, pannenkoekjes 
gevuld met peer en chocoladeroomijs. 
De laatste twee avonden gaan door op 16 februari en vrijdag 24 februari. Die laatste avond mogen de part-
ners komen proeven van al het lekkers dat er is klaargemaakt. We kijken er al naar uit. 
 

Kwb organiseerde Zangavond/Cantus  

Iets na acht werd de cantus op gang gezongen. Na enkele pintjes, een 
paar glazen wijn, een watertje of een koffie kwam de boel pas echt goed 
op gang. Het cantus-ex (einde cantus) commando van de senior werd 
door de corona massaal genegeerd. Pas toen alle liedjes van de zangbun-
del gezongen waren, kwam er om 1.30 een einde aan de zangavond. Met 
dank aan de KVLV-dames die met maar liefst 10 personen aanwezig wa-
ren en die er mee voor gezorgd hebben dat de cantus een succes was. 

 
 

 
 

Kwb - Bierproefavond 
‘Duivelse bieren’ m.m.v. Joris Thomas  
 

Iedereen kent natuurlijk den ‘Duvel’ van brouwerij Moorgat met zijn licht, fruitig -droog aroma. 
Sinds vrijdag kennen een 55-tal Kwb-ers van Achterbos nog een aantal ‘Duivelse bieren’. Proefon-
dervindelijk hebben we kunnen vaststellen dat sommige bieren gemakkelijk naast ‘den Duvel’ kun-
nen staan. Blond, amber en donker, licht en zwaar: alles hebben we geproefd.  
 
Bij wijze van aperitief/opwarming konden we al proeven van het beste (!) pilsbier van België: Bavik 
uit Bavikhove. Normaal enkel uit het flesje te drinken in onze regio. Nu speciaal een vat van 30 liter 
voor de Kwb van Achterbos. 
 

Joris Thomas, lid van de Limburgse biergilde, heeft ons een avond onderhouden over het brouwen 
en de smaak- en geurpaletten van deze bijzondere bieren.  



Kwb had water, brood en kaas voorzien voor tussendoor. Tijdens de pauze was er een hartige warme 
hap: een fritje van ‘t frituur. Gaat altijd samen met een goei pint. 
Yvo Geerts was fotograaf van dienst. Waarvoor onze dank! Wij geven u hierbij al een aantal impressies. 
Meer foto’s kan u kortelings bekijken via onze website. 



Met dank aan: 
 

Joris Thomas voor de gezellige inbreng, 
Yvo Geerts voor de foto’s, 
De vele helpende handen tijdens de avond zelf, 
Luc Sannen en Theo Drooghmans voor de algemene organisatie! 


