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Kwb Achterbos biedt ook dit werkjaar een gevuld en gevarieerd 
programma aan voor alle leden  ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderactiviteiten: 
16 oktober: pizza bakken for kids 

3 januari: Bowling for kids 
23 april: Kinderkubb en bingo 

20 september ‘17: Lego namiddag 

Bestuur: eerste maandag van de maand: 20u, parochiezaal. 
Er worden ook vier werkgroepen gevormd: 
1. Kinderactiviteiten 
2. Kwis, 
3. Casino - KWB Kaffee - Ronde van Vlaanderen 
4. Adventure-weekend  

Zin om mee te werken? 
Laat het ons weten! Papierslagen om onze kas 

te spijzen: 
24 sept. en 3 dec. 2016 

Maart en juni 2017 

Kooklessen: 

18 november ‘16 en 27 januari ‘17 

 

KWB Volleybal: elke donderdag om 

20u30 vanaf 8 september! 

 

Kaart– en spelavonden: 

21 okt. ‘16 

13 jan. ‘17 (i.s.m. KVLV en Femma) 

 

Curling: di 7 februari 

 

Stadsbezoek Antwerpen: maart ’17 

 

Bestuursuitstap: 1 mei ‘ 17 KWB TOP ACTIVITEITEN: 
 

Wandelweekend: 30 sept - 1,2 okt. 
 

Casinoavond: 5 november 
 

Bierproefavond: 16 dec. 
 

KWB Kwis: 23 dec 
 

KWB Kaffee: 24 maart ‘17 
 

KWB Mannenweekend: mei ‘17 
 

BBQ & kinderactiviteit: 17 juni ‘17 

Ronde van Vlaanderen  
op groot scherm  
met aangepaste bieren: 
 

Zondag 2 april 2017 



Volleybal - elke donderdagavond - 20u30 
 

Het nieuwe seizoen start donderdagavond 8 september. Uiteraard kan je nog aansluiten. 
Plaats: zaal Rozenberg, aanvang 20u30. 
Meer info: Lisette  Gastmans,  lisettegastmans@telenet.be , Bruggeske 48, tel 014/71.55.89  

 

Papierslag - zaterdag 24 sept 
 

Heeft u zin om op 24 september mee te helpen? Geef een seintje aan Stephan Sannen, Achterbos 
198 of  via sannenvanhoof@gmail.com of aan één van de bestuursleden van Kwb.  
Of kom gewoon zaterdag 24 september iets voor 9u naar Zelm, terreinen gidsenlokaal! 
Bij regenweer: gelieve het papier niet te vroeg buiten te zetten! Denk aan de helpers aub. 

 
 

Kwb Wandelweekend - vrijdag 30 sept - zondag 2 okt 
 

Met 30 deelnemers gaan we verblijven 
in Hotel Hirsch in Kalterherberg. De 
werkgroep heeft er 3 mooie wandelin-
gen uitgestippeld. Alle deelnemers heb-
ben ondertussen een brief gekregen 
met de nodige informatie i.v.m. het ver-
loop van dit weekend. 
 

Natuur, avontuur, cultuur: voor iedereen wat wils dit weekend. 
 
We wensen iedereen een zonnig weekend en veel wandelple-
zier toe.  
 

Kwb avondwandeling: vrij 14 okt 
 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 

Kwb kaart– en spelletjesavond - vrij 21 okt 
 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 

Kwb zal dit werkjaar ook meewerken aan: 

 Actie MIN familiedag: zo 25 september 

 Breughelfeesten: 12 november 

 Wereldsolidariteit: februari ‘17 

 

 

Verslag voorbije activiteiten: 
 

De Schakel - zondag 28 aug 
 

Ook Kwb leverde een aantal helpers om tijdens deze dag deelnemers aan De Schakel te voorzien 
van spijs en drank aan de parochiezaal. 
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