
Spelen met de kerk als decor! 

 

 

 

 

 

 

Een pintje hoort erbij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubb, je bent niet mee als je het 

niet kent! 

Kwb Achterbos 

Juli & augustus 2017 

http://www.kwbachterbos.be 

info@kwbachterbos.be 

BE38 9795 4059 7472 

Kwb Achterbos dankt je voor het actieve meewerken aan onze activitei-

ten het voorbije jaar! Wij wensen je ook een deugddoende vakantie en 

geven je alvast de belangrijkste data mee voor het volgende werkjaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWB START-UP WERKJAAR 

ZA 9 september  

Koekenberg-Bruggeske 

Volleybal - elke donderdag 

Rozenberg 

Vanaf 7 september 

KINDERACTIVITEITEN 

Lego: 20 september 

Pizza-bakken: 5 november 

Bowling: 3 januari 

Papierslagen  

23 september 2017 

16 december 2017 

Maart en juni 2018 

Wandelweekend 

Berg en Dal, Nederland 

29 september - 1 oktober 

Kooklessen  

20 oktober 2017 

17 november 2017 

9 juni 2018: paella-

afsluiting werkjaar! !  

GEEF BLOED MET KWB! 

20 NOVEMBER Kaart - en spelletjesavond  

24 november 2017 

GROOT: 26 januari 2018 

23 februari 2018 ENKELE KLASSIEKERS:  

Dropping: 27 oktober 2017 

Breugelfeesten: 11 november 2017 

Bierproefavond: 8 december 2017 

Kwb kwis: 29 december 2017 

Samenaankoop potgrond en meststoffen: 

februari 2018 

Bowling: 3 maart 2018 

Kwb Kaffee: 23 maart 2018 

Bestuursuitstap: 1 mei 2018 

Viswedstrijd: 24 juni 2018 

VEILIG OP DE FIETS 

16 februari 2018  

Parijs - Roubaix op groot scherm 

8 april 2018 

Mannenadventure WE 

 Eind mei 2018  



SLOT-BBQ 
 

Een 65-tal KWB’ers sloten het werkjaar af met een lekkere BBQ. Een gezellige ongedwongen sfeer, kubb, kin-
deranimatie, … waren de juiste cocktail om een boeiend werkjaar af te sluiten. Ook voor het nieuwe werkjaar 
hebben we alvast veel leuke dingen in petto, zoals je kan zien op de eerste blz van deze folder … 

 
Lekkere tomaat mozarella met pistachenoten en rucola… 

Iemand moet toezicht houden... 
 

 

 

 

 

 

Alex, zoals elk jaar klaar om te bakken! 

 

 

 

 

Smullen deden ook de talrijk opgekomen 

kinderen! 

VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 

DUO-VISPRIJSKAMP 
 

Maar liefst 13 duo’s deden mee aan de jaarlijkse vissersprijskamp. Deze ging deze keer door op een mooie vij-
ver in Meerhout. 

Klokslag 10 uur gingen de moedige vissers van start. ’s Middags was er even pauze en konden we genieten van 
een lekkere maaltijd. 

 
Stipt om 17u was de wedstrijd afgelopen en 
raad eens wie de meeste kilo’s bovenhaal-
de.  Voor het zoveelste jaar op rij was Fre-
derik Vaes de grote slokop, samen met zijn 
neef haalde hij 28 kg vis boven.  
 
 
Jan Huysmans, Paul Verstappen, Tim Vos 
en Rob Hooyberghs vervolledigden het 
podium. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt Frederik voor de knappe 
organisatie! 


