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Kwb wenst alle leden en hun familie 
een gezond en voorspoedig 2014  

En veel plezier tijdens onze activiteiten ! 
 
Ontbijtwandeling te Geel - Bel - zondag 19 januari - 9u30 

  

We wandelen, maar leren ook wat bij over het natuurbe-
heer dat men in Bel de laatste jaren 
organiseert. Je kan kiezen of je vanaf 9u30 mee ontbijt zal 
nemen in De Kleine Volmolen of gewoon zal deelnemen 
aan de wandeling die start aan De Kleine Volmolen, Bel 
149, vanaf 10u30. 
De wandeling zal be-
geleid worden door 
een gids van Natuur-
punt VZW, Gaston 
Dams, en duurt tot 
12u30. 
 

Ontbijt kost € 11,50 voor een volwassene, € 5,75 voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar. Tot 4 jaar is ontbijt gratis.  
De wandeling is gratis voor leden, niet-leden betalen € 2 per per-
soon. 
Inschrijven: bij Jef Vanhoof, jef_vanhoof@hotmail.com of tel 
0479 27 57 02. Doe dit ten laatste vrijdag 17 januari. Betalen kan je door een briefomslag met de no-
dige centen de dag van de wandeling aan Jef te geven. 
 

Kookles - vrij 14 febr. 
  

Op vrijdag 14 februari gaat onze volgende kookles door. Bij de vorige inschrijving reageerde een grote 
groep geïnteresseerden. Hierdoor kunnen enkel de leden die toen  reageerden  deelnemen op 14 fe-
bruari. Een grotere groep is voor de kookles niet haalbaar. Het bewijst dat onze kooklessen gewaar-
deerd worden.  Er komt dus geen nieuwe inschrijvingsronde.  
 

Warmtecamera -  maandag 3 maart 
 

Hoe goed is jouw woning geïsoleerd? Zijn er koudebruggen aanwezig? Dit en 
nog veel meer komt allemaal aan bod in de activiteit 'op stap met de warmteca-
mera' die doorgaat op maandag 3 maart 2014.  
Meer info m.b.t. deze activiteit volgt in ons maandblad van februari. Geïnteres-
seerden kunnen zich reeds inschrijven bij toon.deceuster@telenet.be . 
 
Deelname aan deze activiteit is gratis voor leden. Niet-leden betalen 2 eu-
ro.  
 
  

mailto:toon.deceuster@telenet.be


Culinaire Poker(initiatie)- en Kaartavond - vrij 21 februari 

Op vrijdag 21 februari organiseert Kwb Achterbos in de parochiezaal (grote zaal) een culinaire spel-
avond. 

Je kan er (leren) pokeren. Ook wiezen zal er zeker op het programma staan.  Uiteraard mag je zelf 
ook andere kaart- of gezelschapsspelen meebrengen. Start is om 20u, einde is voorzien rond 24u. 
De ganse avond word je culinair in de watten gelegd. Drank (ook een aantal speciale bieren) is ver-
krijgbaar aan zeer democratische prijzen. 

Vooraf inschrijven verplicht bij Lisette Gastmans (lisettegastmans@telenet.be) of Wim Caeyers 
(wim_caeyers@yahoo.com of 014 /31 61 83), het inschrijvingsgeld mag ter plaatse betaald worden. 

Voor leden bedraagt de deelnameprijs 3 euro, voor niet-leden 6 euro.   
 

Circusschool - woe 5 maart 
 

Dromen je kinderen ook van een carrière in het circus? Of meer nog bij ‘Cirque du Soleil’? Bij Kwb 
Achterbos kan je de eerste knepen van het vak komen leren. Meer info in de folder van februari! 
  

Kwb-Kaffee met optreden ‘de Nootoplossing’ - vrij 21 mrt 
  

 
Uiteraard kunnen de friet met mos-
selen niet ontbreken die dag. 
 
Ook de plezante muzikale noot zal 
niet ontbreken. Hiervoor zal de 
groep ‘De nootoplossing’ zorgen. 
 
 
 
 
Noteer alvast deze datum! 

 
 

Busuitstap naar Oostende - 6 april 
 

Kwb geeft iedereen de kans om deel te nemen aan deze daguitstap: vertrek om 8u in Achterbos, ont-
vangst in De Kinkhoorn met koffie en koek, een blik achter de schermen van het vernieuwde verblijf 
in De Kinkhoorn gevolgd door een driegangenmenu. 
In de namiddag zal met de bus langs de belangrijkste bezienswaardigheden van Oostende gereden 
worden. In de vissershaven kan een kleine wandeling gemaakt worden en uiteraard kunnen de win-
kelstraten bezocht worden! 
Om 18u vertrekt de bus terug naar Achterbos! 
 
Voor partners en kwb-leden: 30 €/p.p. Inschrijven (+ storten op rek. BE38 9795 4059 7472) voor 
woensdag 12 maart 2014 bij Toon de Ceuster (toon.deceuster@telenet.be ). 

OPGELET !!!  AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT TOT 50, dus snel inschrijven is de bood-
schap!!! 
Helpers papierslag (+ partners) hebben voorrang op de andere kwb-leden welke in chronologische 
volgorde van inschrijving zullen geplaatst worden.     

Personen die minstens 2 keer kwamen helpen tijdens een papierslag in 2013 kunnen gratis mee! 
 
 
 



Te onthouden datum: 
 

Za 28 juni - Daguitstap Ieper 
 
Met bezoek aan Flanders Fields en de stad Ieper ! 
 
Meer info en kans tot inschrijven op de folder van februari. 
Maximaal 50 deelnemers! 
 
 
 

Voorbije activiteiten 
Kerstbieren proeven - vrijdag 13 december 

 

54 bierliefhebbers hadden zich ingeschreven voor de degustatie van 
de Kerst- en Winterbieren. Dirk Noels, spreker van dienst, had een 
hele kluif om de enthousiaste menigte in goede banen te leiden, 
want naarmate de avond vorderde, kwamen ook de tongen meer en 
meer los… De bruine boterhammen met kipkap smaakten passend 
en ook de talrijke hapjes tussendoor vonden gretig aftrek. We proef-
den volgende bieren waaronder een zeer zeldzame ‘Stille Nacht’ : 

1 Abbaye du Val Dieu, 
2 N'Ice Chouffe, 
3 Gouden Carolus X-mas, 
4 Delirium X-mas, 
5 Bush Noël 
6 Stille Nacht, 
7 Père Noël 
8 zelfgebouwen bier Dirk  
 

 
Meer foto’s op onze website! 
 
LEGO speelplezier - woensdag 18 dec  
  

De LEGO-speelnamiddag was een schot in de roos. Meer 
dan 60 kindjes hebben zich een ganse namiddag geamu-
seerd met meer dan 20.000 legoblokjes. Boten, race-auto’s, 
ruimteschepen, huizen en zelfs een heus voetbalveld kwa-
men tevoorschijn.  

 

Achterbos heeft heel wat bouwtalent 
in spé! 

Gelukkig maar dat de meesten ook 
geholpen hebben  met opruimen, zo-
dat snel ook weer alle blokjes in de 
dozen zaten.  

Meer foto’s op onze site!  
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Kwb kwis - zaterdag 28 december 
 

Maar liefst 20 ploegen namen deel aan de 31ste (!) editie van de KWB Verenigingenkwis. Zoals de 
voorbije jaren bestond de kwis nu ook weer uit heel diverse vragen- en puzzelrondes, gericht op ge-
legenheidskwissers. Bij het opstellen van de vragen hebben de Jannen (Vernelen & Puls) versterking 
gekregen van Staf Maes en Wim Caeyers. Zin om ook mee te werken aan de editie van volgend jaar, 
geef dan alvast je naam door aan Jan (janpuls@hotmail.com) ! 

De kwis – vakkundig gepresenteerd door Erik Jacobs – werd 
gewonnen door Oud-leiding scouts. 
 
 
Na hun overwinningen in 2009 en 2012 mogen ze nu definitief 
de wisselbeker houden. Het podium werd vervolledigd door 
Fout en KVLV. 

 
Meer foto’s op onze website! 
 
 
Alle ploegen waren in form en allemaal hadden ze minstens de helft van de antwoorden juist. 
 

Schrijf alvast zaterdag 27 december 2014  
in je agenda voor de 32ste editie van onze kwis! 

 


