
 

Chris Xhenseval was één van de trekkers 

van deze activiteit en het publiek waar-

deerde de manier waarop hij, voorzien 

van pet en worstenhelm, tussendoor en-

kele weetjes de zaal in gooide. 

  

Maar vergeten we zeker niet alle helpers 

die deze activiteit mee mogelijk maakten! 

De familie Vande Craen die de toog be-

mande. 

Bram Hannes die alle activiteiten in de 

keuken in goeie banen heeft geleid om 

tijdig de Zottegemse worst, de geutelin-

gen en mattetaarten te serveren. 

Maar ook de garçons, de kuisploeg, … ! 

Veel dank! 

 

Er was natuurlijk ook een gokwedstrijd! 

Luc Vos won hierbij de hoofdprijs: een gro-

te fles zelfgebrouwen bier mét kwb-etiket! 

Jonas Vander Graesen, Gerard Coels, Jef 

Vanhoof en Siebe Sanne vervolledigden de 

top 5! 

Ter afsluiting kon er nog een smakelijke hotdog gegeten worden van de ‘Smulburger’. 

Uiteraard zijn er bij deze eerste editie enkele verbeterpunten opgevallen! Deze zullen bij de evaluatie 

zeker besproken worden om een volgende editie nog beter te kunnen organiseren!  
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Kinderkubb en -bingo - do 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 vul-
len de namiddag. 
Kinderen kunnen deelnemen vanaf de 3de 
kleuterklas (mag ook vanaf 2de kleuter-
klas als er een grotere broer of zus 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 deelne-
mers), ten laatste op 11 april, de activiteit kost  € 1 voor (klein-)
kinderen van leden. Niet-leden betalen € 3.  Betaling kan ter plaat-
se. 
Inschrijven bij Wim Caeyers per mail ( wim_caeyers@yahoo.com ) 
of telefonisch (0473 86 21 43), uiterlijk op dinsdag 11 april 2017. 

 

Kubb tijdens Flurky-feesten: zondag 7 mei 

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! 

Inschrijven om deel te nemen met de kwb-ploeg bij Wim Caeyers per mail 

( wim_caeyers@yahoo.com ) of telefonisch (0473 86 21 43), uiterlijk op 1 mei. 

Denk er aan: vol is vol! 

Bestuursuitstap - zaterdag 13 mei 

Jaarlijks gaat het bestuur van kwb op uitstap als waardering voor het geleverde werk in de loop van 

het jaar. Dit jaar gaat het met de trein richting Antwerpen. Bezoek Brou-

werij ‘De Koninck’, café Beveren en Quinten Matsijs, Om af te sluiten 

iets eten op de ’Grote Markt’.   

Vissersprijskamp - zondag 11 juni 

Vanaf 10 u zal de prijskamp van start gaan! Wie gaat er dit jaar Frede-

rick Vaes kloppen? Zoek alvast uit welk voeder je zal gebruiken om de 

grootste vangst binnen te halen!  

 



 

 

Tijdens de kwis werden de aanwezigen willekeurig 

bij mekaar gezet! 

 

Een leuke manier om andere aanwezigen te leren 

kennen. 

 

 

 

De Ronde van Vlaanderen op groot scherm - zo 2 april 

Een schot in de roos! Niet alleen voor de fantastische winnaar Philippe Gilbert, dankzij zijn superster-

ke ploegmaten Boonen, Terpstra ea (en ook een beetje dankzij de val van andere favorieten zoals Sa-

gan en Van Avermaet met Oliver Naesen in hun wiel). Meer dan 70 mensen ingeschreven en nog een 

aantal die op het moment zelf binnenwaaiden!  

Voorbije activiteiten 

Kwb papierslag - za 11 maart + etentje helpers 2016 

De papierslag van zaterdag 11 maart is zeer vlot verlopen. Veel helpers, groot materiaal om het ver-

voer te organiseren, mooi weer: meer moet dat niet zijn om al om 11u30 klaar te zijn! 

Voor de helpers van 2016 (minimum 2 x geholpen) werd 

die zaterdagavond een gezellig samenzijn georgani-

seerd in restaurant La Pazia!  

Het zat goed vol, het eten was lekker, het gezelschap 

goed! 

Zin om er volgend jaar bij te zijn? Er zijn nog 3 papier-

slagen dit jaar! 

 

Kwb Kaffee - vrij 24 maart 

Lang geleden dat we nog zoveel inschrijvingen hadden van ons Kwb Kaffee! Net geen 80 deelnemers 

om samen mosselen te eten, een frisse pint te drinken en deel te nemen aan een ludieke kwis, geor-

ganiseerd door de leden van onze werkgroep! Maar een pintje als aperitief bij de start natuurlijk! 

 

 

Ondertussen kon de mossel-

man zich voorbereiden op het 

eetfestijn! 


