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Live op groot scherm
PZ Achterbos
Zo 2 april - vanaf 13u
Geniet, samen met je gezin, van Tom
Eerste voorzichtige stappen op het ijs.

zijn laatste Ronde van Vlaanderen ...
Met aangepaste bieren:
- Bolleke Koninck,

Hoe moet ik die schijf op zijn plaats krijgen zonder op mijn gezicht te gaan?

- Giesbaargs Muurke,
- een Kwaremont,
- Ename bij de finish, ...
Hapjes gemaakt van streekproducten:
- mattetaart
- geutelingen
- toast met witte pens
- koffie met Antwerpse handjes

hamburgerkraam
Liefst via mail inschrijven voor 27 maart bij:
chris.xhenseval@telenet.be of via tel: 0496 02 48 13
Leden kwb: € 5 - Niet leden: € 7
Toch plezanter dan thuis het huis uitkeren!

(Klein-)kinderen van kwb-leden gratis!

Kwb papierslag - za 11 maart

Kubb tijdens Flurky-feesten: zondag 7 mei

Onze eerste papierslag van het jaar zal op zaterdag 11 maart doorgaan. Vanaf 9u mag je papier en
karton aan de straatkant klaar zetten. Helpers zijn altijd welkom! Hou deze zaterdagvoormiddag alvast vrij als je wenst te helpen!

Kwb wil met meerdere ploegen deelnemen aan deze feesten. Begin thuis in familiekring of met vrienden alvast te oefenen om klaar te zijn voor dit tornooi! Kwb wil met meerdere ploegen deelnemen!

Voor de helpers van 2016 (minimum 2 x geholpen) zal op zaterdagavond 11 maart een gezellig samenzijn worden georganiseerd in restaurant La Pazia!

Kwb Kaffee - vrij 24 maart

Vissersprijskamp - zondag 11 juni
Vanaf 10 u zal de prijskamp van start gaan! Wie gaat er dit jaar Frederick Vaes kloppen? Zoek alvast
uit welk voeder je zal gebruiken om de grootste vangst binnen te halen!

Voorbije activiteiten:

Naar jaarlijkse traditie is dit onze

Levering potgrond en meststoffen

jaarlijkse ledenbijeenkomst.

De bestellers van potgrond en meststoffen hebben ondertussen de levering thuis gekregen. Nu is het
wachten op beter weer om er mee aan de slag te gaan!

Tradities zijn er om in ere
gehouden te worden:

Witte Mol Quiz

aperitief, mosselen, samen een
pint drinken!

De kwb - ploeg behaalde een 18e plaats op 36 deelnemers. Dank aan de deelnemers die samen de
kwb-ploeg hebben gevormd: Staf Maes, Patrick Ooms, Patrick Bervoets, Toon De Ceuster en Theo
Drooghmans .

En dat voor de prijs van € 15!

Stort voor 17 maart op rekening van Kwb

Curling
15 Kwb'ers namen deel aan de curling-initiatie op de schaatsbaan van de Lissenvijver. Geen gemakkelijke sport, maar op het einde hadden een aantal KWB'ers curling al goed in de vingers … De stenen zo dicht mogelijk bij de dolly krijgen was een hele opdracht, die bij de ene al beter lukte dan bij de
andere!
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en laat via mail weten of je
mosselen of koude schotel
zal eten!
Mail voor 17 maart aan: alex.van.decraen@telenet.be
De deuren gaan open vanaf 19u30. Als aperitief voorzien we cava of een gewoon pintje! De laatste
pint wordt getapt om 23u45 en de deuren sluiten om 00u00.
Tussendoor kan je deelnemen aan een gezellige quiz op maat van iedereen!

Noteer ook al volgende data in je agenda:
Kinderkubb en -bingo - donderdag 13 april - 14u tot 16u - PZ
Donderdag 13 april staat de volgende kinderactiviteit van het
werkjaar op het programma. Deze activiteit gaat door in de parochiezaal. Een plezant kwisje, een spelletje kubb en een bingospelletje vullen de namiddag.
Kinderen kunnen deelnemen vanaf de 3de kleuterklas (mag ook
van de 2de kleuterklas als er een groter broertje of zusje bij is). Om
14u starten we met een leuke kwis op kindermaat.

Nadien spelen we een reuze-kinderbingo
met prijsjes voor iedereen en een wedstrijdje kubb.
Graag zo snel mogelijk inschrijven (vol =
vol, max. 20-tal deelnemers), ten laatste op
11 april, de activiteit kost € 1 voor (klein-)
kinderen van leden. Niet-leden betalen € 3.

Betaling kan ter plaatse.
Inschrijven bij Wim Caeyers per mail ( wim_caeyers@yahoo.com ) of telefonisch (0473 86 21 43), uiterlijk op dinsdag 11 april 2017.

Met zijn allen nog braaf achter de afsluiting om aandachtig te luisteren naar de uitleg.

