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Paaskinderbingo - kinderkwis - kinderkubbactiviteit - zo 
10 april 2016 - 10u tot 12u - PZ Achterbos 
 

Zondag 10 april staat de 4de kinderactiviteit van het werkjaar op het programma.  Deze activiteit gaat 
door in de parochiezaal. Een leuk kwisje, een spelletje kubb en een bingospelletje vullen de voormid-
dag. 
 

Kinderen kunnen deelnemen vanaf de 3de  kleuterklas. Om 10u starten we met een leuke kwis. Na-
dien organiseren we een reuze-kinderbingo met prijsjes voor iedereen en een wedstrijdje kubb. 
 

Graag zo snel mogelijk inschrijven (vol = vol, max. 25-tal deelnemers), ten laatste op vrijdag 8 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). 
 

Kaart - en spelletjesavond - vrijdag 15 april 
 

Onze tweede kaart– en spelletjesavond zal ook doorgaan in de parochiezaal. Keuze tot het spelen 
van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen. Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je 
ze zelf meebrengt. Geen kosten om deel te nemen en drank aan democratische prijzen. 
Start: om 20u, ingang langs ’t Kafeeke. Einde: 24u 
Inschrijven bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89 .  
 

Achterbos spiegelt - Kaart- en spelletjesavond - vrijdag 
13 mei 2016 – 19u30-23u30 – spiegeltent PZ 
 

Het weekend van 13-15 mei 2016 komt er weer een heuse spiegeltent te staan op de parking naast 
de parochiezaal – een organisatie van ‘Achterbos In Actie’ – de opvolgers van het cultureel ambassa-
deurschap van 2008erbos. 
 

Op vrijdagavond organiseren we samen met Femma en KVLV een kaart- en spelletjesavond in de 
spiegeltent. Wiezen, zetten, pokeren, kolonisten van catan, risk, … zijn maar enkele van de spelletjes 
die er kunnen gespeeld worden. Uiteraard kan je ook gewoon gezellig mee een pintje komen drinken 
die avond. 
 

De rest van het weekendprogramma kan je in ons volgend maandblad terugvinden. 
 

Voor de Kwb-ers hebben we ook een speciaal ledenvoordeel: alle Kwb-ers die zich inschrijven voor 
11 mei 2016 krijgen als extra een kleine versnapering van de Kwb. 
Inschrijven kan bij Lisette Gastmans ( lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89  ) of 
bij Wim Caeyers (wim_caeyers@yahoo.com of 0473/86.21.43).  
 

EHBO - vrijdag 20 mei - 19u - 22u - Sporthal Achterbos 
 

EHBO kan altijd van pas komen. Ook bij het sporten, in competitie of in recreatief verband. En als je 
weet dat de meeste ongelukjes thuis gebeuren weet je dat ook thuis deze kennis van pas kan ko-
men. 
Kwb wil daarom, samen met Voach, hieraan aandacht besteden. 
 

Deze avond zal doorgaan in de sporthal van Achterbos. 
Heb je zin om deel te nemen? Inschrijvingen kan bij Guido Frederickx, lid van Kwb en actief bij 
Voach: guido.frederickx@skynet.be of via  0473/771613 . 
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Kwb Adventure weekend naar Destination X - Part III -  
Vrijdag 27 mei - zondag 29 mei 
 

 
Exact een dozijn ‘jonge’ Kwb-ers zakken af naar de Arden-
nen tijdens het laatste weekend van mei.  

 
 

Na de 2 edities die op dezelfde locatie doorgingen gaan we 
nu naar een nieuwe, nog geheime bestemming op een 150 
km van Mol, ergens in de Ardennen op zoek naar avontuur.  
 
 

18 juni: BBQ Kwb: noteer de datum! 
 
Voorbije activiteiten: 
 

Culinaire ontdekkingstocht in Beringen – Za 12 maart  
 

We waren met 12 personen, waarvan er acht de 
trein hebben genomen. Deze groep arriveerde na 
een flinke wandeling van 45 minuten op de afge-
sproken plaats. 
 

Aan de ingang kregen we van de gids al een goede 
uitleg in een heerlijk zonnetje, waarna we onze dorst 
konden lessen met een Koolmijnbier met 10% alco-
hol Ondertussen konden we naar eenfilm kijken over 
de werking van de mijn en het leven van de mijnwer-
ker. 

Na de leerrijke film zetten we onze wande-
ling verder om Turkse thee met gebak te 
proeven en de moskee te bezoeken. Van 
Turkije ging het naar Polen om daar wod-
ka met worst te proeven en tussenin kre-
gen we opnieuw een boeiende toelichting 
van de gids. 
 

Van Polen ging het naar Italië voor een 
pizza en een glas wijn. Dit was onze laat-
ste halte voor we aan de wandeling terug 
naar het station begonnen. 
 

 
Opnieuw een leuke activiteit met Kwb - Achterbos. 
 

Papierslag za 19 maart - 9u 
 

Een droge zaterdagvoormiddag om veel papier op te halen. Spijtig genoeg een aantal helpers die 
op het laatste moment moesten afzeggen en enkele helpers die op tijd moesten vertrekken, waar-
door de overige helpers nog een stukje in de namiddag moesten verder werken om alles gedaan te 
krijgen. 
 

‘s Avonds werd met een groep van een 20-tal, helpers en partners, lekker gegeten bij Leto. Uiter-
aard moesten de partners hun gerecht en drank zelf betalen.  
 

 
 



Kwb Kaffee - vrij 25 maart 
 

Met 68 Kwb-ers waren we paraat voor een gezellige avond. We begonnen met een drankje bij wijze 
van aperitief. Vanaf 20u werden de traditionele lekkere mosselen met friet geserveerd. Ook traditie: 
we konden rekenen op meerdere Kwb-ers om de afwas mee te doen! Waarvoor dank! 
Stand-up comedian Jan Bart De Muelenaere mocht ons nadien verrassen met zijn absurde analyse 
naar de ware aard van de West-Vlaming: in zijn programma ‘Over Leven In De Westhoek’ . 

Nadien was er tijd voor nog (meerdere) frisse pinten en veel gekeuvel! 
De foto’s spreken voor zich! Met dank aan Yvo Geerts, fotograaf van dienst.  
Meer foto’s zien? Kijk op onze website! 

 
De bestuurstafel dicht bij de keuken om in te springen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze tapmadammen: Agnes, Leona en Moniek! 
 

De voorbereiding van de mosselen, al eten 
sommigen toch liever een koude schotel! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ook de oudere generatie Kwb-ers is steeds 
paraat! Al mogen we steeds meer en meer 
jeugd verwelkomen… 
Volgens Jan-Bart, de stand-up comedian, is 
Kwb een vereniging met jonge vrouwen en ou-
de mannen?? 

 
 
 
 
Mark, de mosselman aan het werk! 

Voorbereiding van de afwas, Luc?  
Dank aan alle helpers! 

 
 
 
 
 
 

Jan-Bart De Muelenaere in actie!   En de evaluatie aan den toog met Bram en Wim? 


