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Kwb Achterbos wenst alle leden en hun families 
een gezond en voorspoedig 2020, 

met veel leute tijdens de kwb - activiteiten! 
 
Maandelijkse wandeling woe 15 jan. 2020 - 19u PZ 
 

Ook dit jaar zal er met kwb elke 3de woensdag gewandeld worden. Naar gewoonte vertrekken we om 
19u aan de parochiezaal. Vergeet zeker geen fluo-hesje en zaklamp. 
 
Tot woensdag! 
 

Avonturenweekend  
22-24 mei 2020 
 
Een nieuw jaar, dus kan je je weer inschrijven voor 
ons avonturenweekend. Het huisje is ondertussen al 
vastgelegd en we gaan van 22 tem 24 mei. 
 
Inschrijven kan je 
via wim.hooyberghs80@gmail.com. Meer info zal 
later volgen. 
 

 

 

 

Uitstap naar Pairi Daiza - za 25 april  

Kwb plant een uitstap naar Pairi Daiza. Noteer alvast deze datum in 

je agenda. 

Op dit moment zijn de prijzen voor 2020 nog niet gekend.  

Op de folder van februari 2020 zullen alle details van deze uitstap 

bekend gemaakt worden.  

 

 

 

 

37e Verenigingenkwis - za 28 dec  

Veel volk in de zaal 

voor onze kwis, met  

jury en kwismaster op 

het podium... En een 

toeziende garcon... 

Alleen groepen met een 

link met Achterbos kun-

nen deelnemen! 

Chris Xhenseval coördineerde één 

en ander en hield ook het score-

bord bij.  

PS: winnaars waren FFF Feat Fab Flor... 

 

Noteer reeds de datum van onze volgende 

kwis: za 19 december 2020! 

mailto:wim.hooyberghs80@gmail.com


Laatste papierslag en brunch 14 december 2019 
 

Met een heel arsenaal helpers hebben 
we onze allerlaatste papierslag tot een 
mooi einde gebracht.  
 
Het weer zat een klein beetje tegen, 
met modder aan de containers, maar 
dit kon ons niet deren want we wisten 
wat ons hierna te wachten stond.  

Om jullie allemaal te bedanken gaven 
we een brunch in de parochiezaal.  
 

Met 35 deelnemers was het een mooie afsluiting van een jarenlange traditie. Soep, spek met eitjes, 
pens met appelspijs, frikandellen met krieken, boterhammen en pistolets en enkele nagerechten wer-
den door jullie allemaal gesmaakt. 
 
Langs deze weg willen wij jullie nog eens een allerlaatste keer bedanken voor jullie inspanning van al 
deze jaren. 
 
Bedankt en tot een van de volgende activiteiten. 
 

Maandelijkse wandeling 18 dec 
 

De laatste wandeling van het jaar was een iets kortere. Van Achterbos naar Ezaart, de spanningsdip 
in cafe ‘Iet Anders’ overleeft en terug naar Achterbos. Met 8km in de benen nog iets gedronken in cafe 
Welkom. 
 
Tot volgende jaar voor nieuwe wandelingen en iedereen bedankt die dit jaar heeft meegewandeld. 
 

Bestellingen potgrond & gazonmeststof 2019 
 

In totaal is door kwb-leden 945 kg potgrond en 825 kg meststof besteld. Als het een beetje wil regenen 

op het juiste moment gaat het nogal groeien in Achterbos! 

Levering zal zoals afgesproken in februari doorgaan! 

 

Voorbije activiteiten: 

Kookavond ‘Vlaamse klassiekers’ - vrij 29 nov.  
 
Vlaamse klassiekers was het thema van deze kook-
les. Gerechten werden in een net iets andere vorm 
klaar gemaakt dan dat we allemaal gewoon zijn.  

Zo passeerde bv. tomaat garnaal, een beu-
lingkroket met appelspijs, pompoensoep, 
Oostends vispannetje en Pannepotstoofvlees 
met Loonse stroop en verse frietjes de revue.  
 
 
Het was wederom een aangename en lekkere 
avond. 

 
Bierdegustatie “Nieuw leven in de brouwerij” - 6 dec. 

Deze degustatie werd vakkundig begeleidt door Paul Hendig en volgende biertjes werden geproefd: 
Alle bieren waren afkomstig uit Brussel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het was een bijzondere sessie 
met 4 erg hoppige lichte bieren, 1 
pruimen Lambik en 1 donkere 
stout. Deze speculaasstout viel bij 
de meeste aanwezigen het meest 
in de smaak. 
De boterhammetjes met kipkap en 
de kaashapjes vonden gretig af-
trek. 
Zo hebben we heel wat bijgeleerd 
over de rijke Belgische biercultuur 
en het moet niet altijd een Duvel 
of een trappistje zijn… ! 

Biernaam Brouwerij % alcohol Bierstijl 

Crianza III Brasserie de la Senne 7,40 % Vlaams Rood/Rood-bruin 

Tilquin Quetsche 2019 Gueuzerie Tilquin 6,40 % Fruit Lambic 

Tough Cookie Brussels Beer Project 6,50 % Stout met speculaas 

Tanteke En Stoemelings 6,0 % Saison 

Stoner Witch No Science Brasserie 6,0 % Pale Ale 

Crocodile Henri L'Ermitage Nanobrasserie 4,20 % Cream Ale 


