
Kwb’s Fin de saison 

 

13.00 u  Volleybaltornooi 

13.30 u  Petanquetornooi 

13.30 u  Familiewandeltocht 

14.00 u  Kaarting 

17.30 u  BBQ-festijn  

 

Bar doorlopend open 

 

 

Vanaf 13.00 tot 17.00 u: 

Koffie met pannekoeken 

 

Na de familiewandeltocht: 

Springkasteel 

 

Schrijf gerust vrienden en kennissen mee in! 

 

 

 

 

 

Zondag 1 juli 2012 
Parochiezaal Zandvoorde  

 



 

Familiewandeltocht  

Wat? Een wandeltocht voor jong- en oud in de onmiddellijke 

omgeving van Zandvoorde. Tijdens de wandeltocht zijn er enkele 

tussenstops voorzien waar –wie weet?- misschien wel een leuk 

spelletje, een drankje of een ijsje te vinden is… 

Waar? De tocht vertrekt aan de parochiezaal. We volgen de route 

doorheen het stadsrandbos. 

Voor wie? De tocht is geschikt voor gezinnen met kinderen. Een 

buggy meenemen is zeker doenbaar. 

Aanvang? Er kan vrij gestart worden vanaf 13.30 u tot 14.00 u. 

Einde: Rond 17.30 u, net op tijd voor de BBQ! 

Deelname: GRATIS maar inschrijving is vereist; zie het 

inschrijvingsstrookje. 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: ………………………………………………….……… 

schrijft zich in voor de familiewandeltocht op 1 juli 2012 

met … volwassenen en … kinderen. 

 
Deelname: GRATIS 

 

 

Naam: ………………………………….… 

………….…………………………………. 

schrijft zich in voor de Fin de saison 

BBQ. 

…. Volwassenen à € 15 = €  ..…. Totaal 
…. Kinderen à €10 = €  ..…. € ………… 
   

Inschrijven kan tot uiterlijk 26 juni bij: 

Peter Claeys, Zwanenlaan 3 – Guido Blomme, Klimoplaan 20 

Filip Casier, Molenhoekstraat 13 – Eddy Blomme, Zwanenlaan 51 

  



 

Kaarting  

Waar: Parochiezaal 

Aanvang: Vanaf 13.30 u inschrijving 

Wat: Manillen van ’t vaderland weg! 

Einde: Rond 17.30 u, net op tijd voor de 

BBQ! 

Deelname: GRATIS 

 

 

 

Heerlijke KWB - BBQ  

Waar? In de parochiezaal 

Aanvang? 17.30 u 

Wat? Dit jaar gooien we het over een 

andere boeg: Er zal één vast assortiment vlees per  

persoon worden voorzien. Elke portie bevat 5 soorten vlees. 

Kostprijs? De prijs is € 15 per persoon, er is een kindermenu voor 

€ 10. 

Inschrijving vereist! Zie inschrijvingsstrookje 

 

Intussen in de parochiezaal… 
 

Doorlopend vanaf 13.00 u… 

 

Koffie… 

 

Pannenkoeken… 

 

 

 

Allerhande biertjes en frisdranken… 

 

 

 

… en een springkasteel! 

  

http://www.denhelderactueel.nl/wp-content/uploads/2010/11/Bier1.jpg


KWB 

Voertuigenzegening 

 

Woensdag 15 augustus 2012 

omstreeks 10.30 u 

aan de kerk 

 

 

Bekijk onze volledige 

activiteiten agenda via  

www.KwbZandvoorde.be 

 

Petanquetornooi 

Waar? Inschrijven in de parochiezaal, 

de petanque zelf spelen we op de pistes 

aan het KSA lokaal.  

Aanvang? Vanaf 13.30 u inschrijving 

Voor wie? Petanquen voor al wie ouder is dan 15 jaar, graag een 

balletje gooit en zich eens wil meten met andere 

petanquespelers… 

Einde? Rond 17.30 u, net op tijd voor de BBQ… 

Deelname: GRATIS 

 

 

Volleybaltornooi 

Waar: In de sporthal van de Vrije 

Basisschool Zandvoorde 

Aanvang: 13.00 u  

Wat? Onze eigen KWB-volleyballers dagen 

de andere ploegen uit… 

                        Supporters zijn altijd welkom! 

Einde? Rond 17.30 u, net op tijd voor de BBQ… 

Deelname en toegang: GRATIS 

 

http://www.kwbzandvoorde.be/

