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Nieuw programma met voor elk wat wils ! 

Beste vrienden KWB-ers, 

Nu de vakantiemaanden voorbij zijn en ook de schoolpoorten terug 

geopend, wordt het de hoogste tijd om er weer “in te vliegen” en het 

nieuwe KWB-jaar op gang te trekken. De traditie wil dat september 

bij de KWB-afdelingen de startmaand is. Bij KWB Gijzegem-Hofstade 

is dit niet anders. Een nieuw werkjaar betekent opnieuw een pak 

nieuwe uitdagingen, het belooft een boeiend werkjaar te worden. 

Gezicht gezocht ! 

Een grote en niet te onderschatten uitdaging voor iedere KWB-

afdeling is het vinden van nieuwe gezichten, zowel bij de leden als 

bij de medewerkers. Nieuw bloed betekent immers nieuw 

enthousiasme, nieuwe energie, nieuwe ideeën, nieuwe kansen, een 

nieuw elan voor de afdeling. 

Bij deze dus een warme oproep naar losse of vaste medewerkers. 

Wens je tijdens één van onze activiteiten mee de handen uit de 

mouwen te steken, geef een seintje aan voorzitter Guido.  

Vele handen maken immers het werk licht ! 

Een grand cru jaarprogramma ! 

Zoals jullie van KWB Gijzegem-Hofstade gewoon zijn, krijgen jullie 

dit werkjaar terug een uitgebreide portie activiteiten aangeboden. 

Voor elk wat wils. Uiteraard zal niet elke activiteit iedereen 

aanspreken, maar we zijn er van overtuigd dat ons uitgebreid 

programma voldoende aanbod inhoudt zodat iedereen zeker zijn 

gading hierin kan vinden. We proberen, zoals ieder jaar, een zo 

verscheiden mogelijk programma samen te stellen, waarbij we oog 

hebben voor activiteiten in 4 grote categorieën :  

 Actief / sportief 

 Eten / drinken 

 Informatief 

 Entertainment 

Kijk vlug verder in dit krantje naar wat we dit werkjaar zoal te 

bieden hebben. Neem er je agenda bij en stip daarin alvast de 

activiteiten van je keuze aan. Meer info omtrent de verschillende 

activiteiten, voorwaarden voor inschrijven, prijzen en dergelijke 

volgen nog in de loop van het jaar via de gekende kanalen (en 
uiteraard ook via onze website http://www.kwbgijzegem.be). 
Ken je mensen dit nog niet vertrouwd zijn met KWB, met onze 

afdeling, met onze activiteiten, geen nood. Maak ze warm voor onze 

afdeling, breng ze eens mee naar een activiteit, hoe meer zielen hoe 

meer vreugd ! 
 

Het KWB bestuur 

Onze fietsploeg voor Kom Op Tegen Kanker anno 2012; 

samen met meter Evelyn Arys op de foto tijdens de 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie; wil je meer weten over onze 

actie dit jaar? Lees dan snel verder... 
 

 

Vorig jaar hadden we Rudy Vranckx als bekende verteller op 

bezoek. Benieuwd wie we dit jaar hebben uitgenodigd? 

’t Velleken September 2013 

Een dolkomische avond om nooit te vergeten... 

Lachen van in ’t begin tot op het einde... 

A World of Comedy – lachen verzekerd! Meer info op pagina 11 
 

 

Dé krant van KWB Gijzegem-Hofstade 

 

http://www.kwbgijzegem.be/
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7-8 september  Eetfestijn in Ontmoetingscentrum “De Looierij”   

29 september  Fietstocht Boom     p.3  

8 Oktober  Bijwonen TV-opname “De Slimste Mens”  p.4 

16/10– 8/11 – 16/12 Kooklessen      p.4 

18 oktober  Bewogen vertellers - Walter Zinzen   p.5 

20 oktober  Herfstwandeling Ronse     p.6 

25/10 – 22/11 – 27/12 Belotting      p.5 

10 november  Sint-Maartenfeest – speelgoedactie    p.7 

11 november   Hongermaal 11.11.11     p.7 

23 november  14e Gezinsquiz      p.7 

29 november   Champagne degustatie     p.7 

6 december  Spaghetti-avond Kom Op Tegen Kanker   p.14 

13 december  Bierdegustatie met Sven Gatz    p.6 

22 december  Mountainbike tocht     p.8 

25 december  Kerstmarkt      p.8 

11 januari 2014  Nieuwjaarsreceptie     p.8 

15 jan – 19 feb   Kooklessen      p.4 

19 januari  Cupcakes bakken met kinderen    p.8 

3-10-17-24 februari Eerste Hulp op de Dansvloer – 1e reeks   p.9 

10 maart   Vervolg Eerste Hulp op de Dansvloer – 1e reeks  p.9 

31/01-28/02-28/03 Belotting      p.5 

7 februari  Bewogen vertellers – Nic Balthazar   p.9 

5 en 12 februari  Cursus rijbewijs: startpakket voor vrije begeleiders p.10 

16 februari  Bezoek stadion Ajax + match vs Heerenveen  p.10 

21 februari  Café Mangé      p.12 

22 februari  “A World of Comedy and Illusions”    p.11 

1 maart   Bowling      p.12 

8-9 maart  Parochie steakfestijn      

16 maart  Nationale wandeldag     p.12 

21 maart  Haal meer uit je BBQ     p.4 

22 maart  SAI Muziekquiz      p.14 

30 maart  KWB speelstraat XXL     p.9 

13 april   Dauwtrip      p.12 

23 april   Watt met je lampen?     p.12 

27 april   Musical 14-18 in Nekkerhal te Mechelen   p.13 

3 mei   Actie Kom Op Tegen Kanker    p.14 

29-30-31 mei-1 juni Finale KOM OP TEGEN KANKER    p.14 

Juni-juli  Fietstochten op dinsdagavond    p.3 

7 juni   Bezoek kerncentrale Doel + fietstocht   p.13 

8 juni   Highlandgames 

6-7 september  Eetfestijn 

28 september  Daguitstap naar Doornik 

29 september  Eerste Hulp op de Dansvloer 2e Reeks 

6-13-20-27 oktober Vervolg Eerste Hulp op de Dansvloer 2e Reeks 
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Fietstocht in Boom – 29 september 2013 

Na de volleybal heeft onze afdeling nog een 2e sporttak 

met een lange traditie en organiseren we jaarlijks een 

fietstocht waarbij we al menige leuke fietsmomenten 

mochten beleven als het weer het ons toeliet! 

Verleden jaar hebben we immers zowel in juni als in 

september onze jaarlijkse tocht moeten annuleren 

omwille van de weersomstandigheden. 

Men zegt soms: 3e keer, goede keer, en op 29 september 

2013 verkennen we de Rupelstreek gelegen in de zuid-

westhoek van de provincie Antwerpen, een zeer 

waterrijk gebied. 

Onze fietsroute brengt je langs dijken, kastelen, 

schitterende vergezichten en een stukje industriële 

archeologie. 7 eeuwen kleiontginning resulteerden in 

een uniek landschap en de vroegere kleiputten blijken nu 

pareltjes van fauna en flora. De diverse steenbakkerijen 

op het traject vertellen je het verhaal “van klei tot 

baksteen”. 

We maken dan ook van de gelegenheid gebruik om 

onderweg een steenbakkerijsite te bezoeken. 

Hoe ziet onze dag er uit? 

 8.15u: je hebt de KEUZE tussen de eigen wagen of 

een autobus, indien je met je eigen wagen rijdt 

maar je kan de fietsen niet meenemen dan stoppen 

we die in de vrachtwagen die Rik Van Leuven ons 

ter beschikking stelt, met onze dank aan Rik! 

(electrische fietsen moet je zelf vervoeren) 

 9.15u: vertrek met de fiets in Puurs 

 10.30u: bezoek steenbakkerijsite Frateur te Boom 

 13u: middagmaal in bistro 3Ri4en, croque 

monsieur of boterham met soep (géén picknick) 

 14u: vervolg van onze fietstocht in het land van 

Nete en Dijle waarna we Heffen bereiken 

en “Het Broek” infietsen. Door dit prachtige 

natuurgebied (675 ha) bereiken we de 

roeivijver van Hazewinkel, het gekende Bloso 

domein. 

 17.30u: aankomst in Puurs 

 18u: avondeten in taverne ’t Parc waar we de 

keuze hebben uit stoofvlees met frieten of 

gebakken zalm met pommes duchesse. 

Na 2 jaar FIT OP DE FIETS (in 10 
weken tijd 50 km aan één stuk 
fietsen) plannen we tussen  
eind mei en eind juli 2014 een 
10-tal fietstochten en dit telkens 

op een dinsdagavond.  
Naar analogie met de actie fit op 
de fiets starten we met een tochtje 
tussen 20 à 25 km om zo verder 
op te bouwen tot een tocht van +/- 

40 km. 
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Bijwonen opname ‘De Slimste mens’ 

Erik Van Looy is er opnieuw aan begonnen, een 40 

afleveringen durende zoektocht naar De Slimste Mens 

ter Wereld.  

Het is het 10de seizoen ondertussen en de vraag is : 

wie wordt de opvolger van Alain Grootaers, Stany 

Crets, Bert Kruismans, Wouter Deprez, Steven Van 

Herreweghe, Annelies Rutten, Freek Braekman, Linda 

De Win en Thomas Van Den Spiegel ? 

Een nieuwigheid dit seizoen is de jury. Deze bestaat 

nog steeds uit 2 personen waarvan één vast jurulid 

(gekozen een een panel van drie : Philippe Geubels, 

Bruno Vanden Broecke en Lieven Scheire) en een 

wisselend jurylid. 

Met onze KWB gaan we opnieuw een opname 

bijwonen en dit op dinsdag 08 oktober 2013. 

We worden om 20u30 verwacht in de studio van 

Videohouse in Vilvoorde waar we ontvangen worden 

met een drankje. De opname start om 21u30, het 

einde is voorzien rond 23u15. 

We vertrekken om 19u45 vanop parking 

Pachthofstraat Gijzegem met eigen vervoer. Bijgevolg 

zullen we carpoolen, diegene die meerijden verzoeken 

we om ter plaatse een bijdrage van 5 € pp te betalen 

aan de chauffeur. 

Gezien het beperkt aantal plaatsen (max 25), is vooraf 

inschrijven noodzakelijk. (bij Guido Bruyland) 

Wanneer ? Dinsdag 8 oktober 2013 om 19u45 

Waar ? Vertrek parking Pachthofstraat Gijzegem 

Kostprijs ?: eventueel carpoolbijdrage 

Kooklessen 
 

Ook een blijver op ons jaarprogramma zijn de 

kooklessen zowel voor mannen als vrouwen. 

Wat is de bedoeling? 

De meer ervaren koks onder de deelnemers 

begeleiden de jongeren en beginners tijdens 

het maken van een soep, voorgerecht, 

hoofschotel en dessert en tussendoor wordt 

er nog een lekker aperitiefje gemaakt en 

enkele toffe borrelhapjes. 

Onze kok Geert zorgt telkens voor een goede 

afwisseling van gerechten en maakt veel 

gebruik van seizoensproducten. 

Voor het gebruik van de infrastructuur en de 

kosten van de lesgever wordt een bijdrage 

van 5€ gevraagd van de leden, niet-leden 

betalen 2€ meer maar zijn niet verzekerd. 

Per les dient nog een kostendeling voor de 

ingrediënten te gebeuren onder de 

deelnemers, we eten wel alles op wat we 

klaarmaken! 

 

Onze kooklessen zijn dus toegankelijk voor 

iedereen, zowel beginners als heuse 

keukenpieten! 

Kom eens proeven van de gerechten én de 

sfeer op volgende data: 16 oktober –  

8 november en 16 december 2013 en 15 

januari en 19 februari 2014. 

 

Tenslotte plannen we op vrijdag 21 maart 

voor de 2e maal een workshop “Barbecue”.  

We maken kennis met niet-alledaagse 

barbecuespecialiteiten vanaf het 

aperitiefhapje tot het dessert. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=de slimste mens ter wereld jury&source=images&cd=&cad=rja&docid=bXhp2-s2BD3qqM&tbnid=8Gn9VXj2vvrKMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vier.be/dekruitfabriek/videos/de-nieuwe-jury/61513&ei=utIDUqa9IYHqOIH3gaAN&bvm=bv.50500085,d.ZWU&psig=AFQjCNHIMOqO0zLteuLY2qa6I2uvCmFjlQ&ust=1376068656346657
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Gespreksavond Walter Zinzen (ex VRT 

journalist) 
 

Walter Zinzen is gewezen VRT-journalist met 

een grote belangstelling voor sociale kwesties 

en het buitenland, in het bijzonder Afrika. Zijn 

loopbaan begon in Congo, waar hij drie jaar les 

gaf. Sindsdien heeft dit land een bijzondere 

plaats in zijn hart veroverd. Walter schreef 

zelfs enkele boeken over Congo.  

Maar zijn belangstelling voor eigen land is niet 

verdwenen. In krant en tijdschrift publiceert hij 

kritische stukken over de manier waarop hier 

aan politiek wordt gedaan en de parlementaire 

democratie met voeten wordt getreden. (Ook 

hierover schreef hij een boek : De wereld is een 

schouwtoneel, maar wie doet de regie ?). 

Walter wordt gedreven door een strijd tegen 

onrechtvaardigheid. Hierbij is de rol van de 

media en vooral de journalist onontbeerlijk. 

Walter neemt ons gedurende een uurtje mee in 

zijn ervaringen in Congo. Een verhaal over de 

vele problemen waarmee onze ex-kolonie 

gedurende al die jaren en ook vandaag nog mee 

worstelt, maar ook een verhaal van hoop. Na 

deze uiteenzetting en een korte pauze is er 

gelegenheid tot vragen stellen. 

Hou deze dag alvast vrij in uw agenda, het 

wordt vast en zeker een boeiende avond ! 

 

Wanneer ? Vrijdag 18 oktober 2013 om 20 

 

Waar ?  

De Looierij,  

Dekkersweg 4  

Gijzegem 

 

Kostprijs ?  

KWB-leden: 6 euro 

Niet-leden:  8 euro 

Belotten 
 

Sinds jaren spelen mensen met de kaarten.  Ook 

bij KWB is het kaartspel niet vreemd. Daarom 

zullen we zoals de voorbije jaren terug 6 

kaartavonden organiseren. Want in de 

wintermaanden worden de avonden langer en er 

zijn niet altijd interessante programma’s op tv.  

Maar niet alle avonden hoeven dezelfde te zijn. 

Eén vrijdagavond per maand van deze lange 

donkere periode, nodigen wij jullie uit om met 

ons te komen kaarten.  

Niet zomaar wat kaarten en iets drinken! Neen, 

we gaan naast de geoefende spelers de 

beginners zeker op weg helpen. Wij weten dat 

velen onder jullie (mannen en vrouwen) graag 

het spel echt van A tot Z willen leren kennen.  

Veel termen en benamingen zullen we dan ook 

graag wat verder verklaren. De puntentelling, 

wat is troef, welke tactiek pas je toe met je 

speelmaat, wat is een slag "kopen", wat is 

“slijpen”.... 

Dat en nog veel meer gaan we jullie op een 

ludieke manier bijbrengen tijdens deze avonden 

in de volgende maanden : (oktober, november, 

december, januari, februari, maart)   

Dus leg die zapper op kant, trek een warme jas 

aan en kom naar de Looierij.  Per avond wordt er 

een rangschikking gemaakt en worden de prijzen 

uitgedeeld. 

 

Wanneer ? 

25 oktober – 22 november – 27 december 

31 januari – 28 februari – 28 maart 
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Herfstwandeling – 20 oktober 2013 
 

De jaarlijkse namiddagwandeling gaat dit jaar door te Ronse. 

Ronse ligt aan de voet van de Vlaamse Ardennen en is een 

geliefde plek voor de wandelaar en de cultuurtoerist. Onze 

wandeling start en eindigt aan de jeugdherberg De Fiertel, 

gelegen aan de voet van de Fortuinberg en het aanpalende 

Muziekbos. De naam Muziekbos heeft niks met muziek te maken. 

"Mus" is Keltisch voor "moeras", een drassig stukje grond dat 

tussen vijvertjes ligt. De raadselachtige sfeer van het Muziekbos 

weerspiegelt zich ook in de talrijke mythen en sagen die zich in 

het bos afspeelden. 

Op een van de hoogste toppen van het Muziekbos, 

weggestopt tussen de bomen, staat een middeleeuws 

uitziende, ronde, stenen toren, de Geuzentoren, gebouwd 

door M. Scribe in 1864 in ijzerzandsteen. Op een paar 

passen van het torentje kan je ook een Gallo-Romeinse 

grafheuvel ontdekken. 

De wandeling gaat dus over een zeer glooiend terrein zowel 

over betonbaan als boswegen. In geval van natte wegen 

kan hier en daar wat hulp nodig zijn voor de gebruikers van 

een kinderwagen. De wandeling is ongeveer 6 km lang 

maar we overbruggen wel 85 hoogtemeters. We kunnen dit 

omschrijven als een pittige wandeling, het uitzicht dat je in 

de plaats mag aanschouwen is verbluffend 

Gespreksavond én bierproeverij met Sven Gatz – 13 december 2013 
Sven Gatz was jarenlang een geëngageerd liberaal parlementslid. Vandaag heeft hij gekozen voor zijn ander passie: de wereld van het bier. In 

zijn nieuwe opdracht ziet Sven Gatz het als een uitdaging om het Belgische bier als een economisch en cultuurproduct op een positieve manier 

onder de aandacht te brengen. “Vroeger werden brouwers nogal eens burgemeester in hun dorp. Ik leg de omgekeerde weg af: van de politiek 

naar de wereld van het bier.”  

Voor deze spreker is het zijn tweede natuur om voor een grote groep mensen zijn punt te verdedigen. Is het nu over het wondere gerstenat of 

over de uitdagingen waar het multiculturele Brussel voor staat, Sven Gatz neemt U mee met zijn zeer boeiende uiteenzettingen.  

 

Inleiding tot de Belgische biercultuur 
België heeft niet al te veel troeven om op wereldvlak mee uit te pakken, maar over één ding is iedereen het eens: onze biercultuur is uniek. 

Daarnaast beschikken we over zo’n uitgebreid aanbod dat een mens het overzicht wel eens durft kwijt te raken. Welke soorten bieren zijn er in 

ons land, hoe is die diversiteit historisch te verklaren, wat zijn de ingrediënten die de smaak maken en wat is nu het geheim achter het 

intrigerende oerbier Lambiek?  

Het spreekt voor zich dat Sven Gatz zijn deskundige uiteenzetting afsluit met een proeverij van zes bekende en minder bekende bieren.  

Wanneer ? Vrijdag 13 december 2013 om 20u 

Waar ? De Looierij, Dekkersweg 4 te 9308 Gijzegem 

Kostprijs ? KWB-leden :  10 euro 

Niet-leden :  12 euro 
Opgelet : vooraf inschrijven is de boodschap! We laten slechts een beperkt aantal personen (max 50) toe. 
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Bericht aan alle kinderen!  

Deze week zat er een brief in onze mailbox van  

Sint Maarten gericht aan onze jongste leden. 

 

Hallo lieve kinderen, 

Ik hoop dat jullie mij ook dit jaar weer willen 

ontvangen op jullie Sint Maartenfeest.  

Een fijne toneelnamiddag bij mijn goede vrienden 

tovenaar Leo en Ranke Zonnebloem...  

ik ben eens benieuwd wat voor een avontuur ze nu 

weer samen met Bieba en Ali Patat zullen beleven. 

Vorig jaar hadden jullie een geweldige actie, Ieder 

kind een Sint. Niet alle kinderen hebben een overvloed 

aan speelgoed, en toch wil ik ook hen graag met een 

cadeautje verrassen. Daar willen jullie mij toch mee 

helpen? Wie heeft nog speelgoed waar  

jullie te groot voor zijn of dat jullie niet  

meer leuk vinden? Alle speelgoed  

met uitzondering van pluche beesten, 

computerspelletjes of speelgoed met  

batterijen is van harte welkom!  

 

Kunnen jullie ook niet wachten tot we mekaar terug 

zien op 10 november? 

Ik kijk alvast uit naar jullie leuke brieven en mooie 

tekeningen. 

Heel veel groetjes uit Spanje 

Sint Maarten  

Deze avond nemen we jullie mee op een toertje 

door de Champagne.  

5 unieke cuvées, vergezeld van een hapje, een 

deskundige uitleg, leuke tips en weetjes.  

Elk glas wordt een nieuwe beleving. 

Alvast een voorsmaakje?  

Surf naar http://www.champagnevisit.be 

Champagnedegustatie – 29 november 2013 

Samen met chiro Popov wordt ieder jaar op 

Wapenstilstand een hongermaal georganiseerd 

waar vol-au-vent met rijst of gebakken rijst met 

omelet op het menu staan en waarvan de 

opbrengst integraal geschonken wordt aan 

11.11.11, een niet-gouvermentele organisatie voor 

ontwikkelingssamenwerking. 

Deze organisatie heeft 1 doel: een rechtvaardige 

wereld zonder armoede. Daar willen wij als KWB-

afdeling ons zeker voor inzetten! 

 

 
 

 

Hongermaal – 11 november 2013 

Wat is de bedoeling en voor wie...?  

Op de eerste plaats quizzen natuurlijk en dit 

vooral voor de leden van de KWB én haar 

sympathisanten, maar ook om er een gezellige en 

spannende avond van te maken, daarom zijn 

beroepsquizzers uiteraard niet welkom.  

De meest uiteenlopende thema’s komen aan bod, 

per vragenronde is er een praktisch proefje, er zijn 

muziekvragen en je kan een joker inzetten... 

Praktisch...?  

Vorm een groep van minimum 5 tot maximaal 9 

personen. Dit hoeft niet op voorhand, maar kan 

ook nog ter plaatse. Mooie naturaprijzen te 

winnen! 

14e Gezinsquiz – 23 november 2013 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=tJ0Uhu_onh7Q7M&tbnid=NqgxAq9A_e5UBM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.kindengezin.be/nieuws-en-actualiteit/2012/20121018-ieder-kind-een-sint.jsp&ei=G1caUp_uA8LW0QWDj4HQBg&psig=AFQjCNHIemcMB1KQLfyM6FiHCNjjrSex4A&ust=1377544347158148
http://www.champagnevisit.be/
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=buQsfjIv0oSjMM&tbnid=5gS7s3UtEjA7qM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.lede.be/product.aspx?id=377&ei=HrEbUujjMOmd0QWykoCYBg&psig=AFQjCNHG2viLzyXw9_MkPaFiIdTRPpbpDA&ust=1377632926933454
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De Kerstmarkt is een initiatief van 

enkele verenigingen in 

samenwerking met café “Onder den 

Toren”. In de schadum van de 

kerktoren organiseren we op 

kerstdag een namiddagmarkt. 

We bieden een hapje en een drankje 

aan tegen een zacht prijsje. Ook 

kan iedereen zijn of haar handigheid 
demonstreren in het nagelkloppen. 

De opbrengst wordt integraal 

doorgestort op de rekening van 

KOTK (Kom Op Tegen Kanker).  

We hopen dat er na de uitgebreide 

Kerstmaaltijden nog een plaatsje, 

tijd en een centje vrij is om iets te 

komen proeven in onze “Kerst 

afspanning”. 

 

Alvast bedankt en tot dan! 

Kindercakeparty – 19 januari 2014>>> 

Zin om lekkere Cupcakes en Whoopie pies te maken en te decoreren? 

Op zondag 19 januari 2014 plannen we een workshop om deze lekkere en mooie traktaties te leren maken. 

Bakken is opnieuw helemaal in en de kleurrijke minicakes zijn nog niet zo gek lang een hit en daar is de opvolger 

al: de whoopie pie. 
 

Wat is dit? 

Wel, deze gebakjes hebben de vorm van een sandwich en bestaan uit 2 koekjes met een vulling ertussen. De 

baksels zijn meestal rond of ovaal, vaster dan een cake of makaron en zachter dan een koekje. 

Om een whoopie te maken hoef je geen keukenprinses te zijn! 
 

Onze doelgroep zijn kinderen vanaf de lagere schoolleeftijd, uiteraard zijn helpende handen van mama of papa ook 

welkom! 

Kerstmarkt – 25.12.2013    >>> 

 Financing >>> 

Mountainbiketocht – 22.12.2013  >>> 

Wie heeft een MTB-fiets, wie gaat graag 

op pad in de natuur maar is het een 

beetje beu om alleen tochten uit te 

stippelen of alleen te fietsen? Voor die 

sportievelingen hebben we een parcours 

uitgewerkt van ongeveer 34 km in en 

rond Gijzegem.  

Het voorziene parcours geeft ook de kans 

aan minder geoefende mountainbikers 

om te komen proeven van het plezier van 

kracht en inspanning op de fiets op 

onverharde wegen en paden.  

Het is een volledig vlakke rit die start op 

het oude voetbalveld De AAP, in de 

Waterstraat en verder gaat langs 

Hofstade, Lede en voor de eerste 17 km 

eindigt in Schoonaarde.  Na aan 

welverdiende stop (max10min)  gaat het 
verder langs Oudegem, Appels, 

Schoonaarde en terug naar Gijzegem.  

Congue nihil imperdiet doming 

id quod mazim placerat facer 

minim veni am ut wisi enim ad 

  minimeniam, quis 

erat nostr uexerci. 

Quod mazim 

placerat facer mini 

veni am ut wisi 

enim ad uexerci. 

Nostru ex 

corper et iusto odio dig nissim 

qui blandit praesent lupta tum 

delenit. Puod mazim placerat 

facer minim veni am ut wisi . 

Nieuwjaarsreceptie 11.01.2014 >>> 

Onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie 

zomaar een receptie noemen is de 

waarheid geweld aandoen. Wie er de 

voorbije jaren bij was, weet waarover 

we spreken. 

We zetten het Nieuwe jaar in met een 

knal. Noem het gerust een “bonte 

avond”, want wat je die avond 

voorgeschoteld krijgt is een bont 

allegaartje van amusement en vertier. 

We openen uiteraard met een 

aperitiefje en hapje waarna we op een 

drafje terugkijken op het voorbije KWB-

jaar en alvast even vooruitblikken naar 

de KWB-activiteiten van het nieuwe 

jaar. 

Mogen ook zeker niet ontbreken die 

avond : een quiz, een KWB-lied, een 

bingo, een verrassingsact en een 

gezellig samenzijn. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fMDETypfQYXSVM&tbnid=jUrCO-676tBKGM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://thatwinsomegirl.blogspot.com/2010/12/chocolate-malt-cupcakes.html&ei=IwQdUtbnFOWf0QWc5IGYDQ&psig=AFQjCNFk5uVZGcfsbfBu5SFyqsmHuBkDDw&ust=1377719715390847
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=yqOhHXy7kjWEMM&tbnid=_JXpJ0dbblQ9vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://merryweathermama.blogspot.com/2011/02/valentine-whoopie-pies.html&ei=MgUdUobaN-n50gWBs4HoBw&psig=AFQjCNGKng7FbydjQSxs4Z6JYkiv8cG1RA&ust=1377719809252064
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Nic Balthazar kennen we als acteur, 

theaterrecensent, enthousiaste filmfan, 

televisiepresentator en –regisseur, 

schrijver en filmmaker (Ben X, Tot Altijd) 

en milieuactivist. 

Als ecologisch “Cinema-activist” 

produceerde en regisseerde hij in 2008 

en 2009 twee kortfilms (The Big Ask en 

The Big Ask Again. Dance for the 

climate) die wereldwijd werden 

verspreid in een poging de wereld te 

sensibiliseren voor de problemen van de 

klimaatverandering. 

In de interactieve lezing “Verander de 

klimaatverandering” probeert Nic 

Balthazar uit te leggen waarom hij zich 

zoveel zorgen maakt. Onder meer over 

het feit dat niemand zich al te veel 

zorgen lijkt te maken. 

Hij zou geen film- en televisiemaker zijn 

mocht hij dat niet doen met een hoop 

filmpjes en beeldmateriaal. Nic Balthazar 

breekt een lans voor een andere manier 

van denken, van ondernemen, van 

werken en van leven. 

 

Wanneer ? Vrijdag 7 februari 2014 

Waar ? De Looierij, Dekkersweg 4 te 

9308 Gijzegem 
Kostprijs ? KWB-leden :  6 euro;  

Niet-leden :    8 euro 

 

 

Eerste hulp op de dansvloer 
Februari-Maart 2014 

 

Verschillende TV-programma's met dans 

als thema bekoren heel wat kijkers. 

Voel je de danskriebels ook, wel dan ben 

je aan het goede adres. 

 

In 5 weken leert Philip De Loose, 

Belgisch kampioen Latin en 

Ballroomdansen 2002, ons opnieuw 

verschillende line-dansen aan.  

Country, Disco, Salsa, …. allerlei 

soorten want linedancing is meer dan 

enkel country.  

Bijkomend voordeel is dat je gerust 

alleen kan deelnemen. 

 

De lessen bouwen we op in 

moeilijkheidsgraad  

zodat iedereen dansplezier beleeft!  

 

Iedereen is van harte welkom...  

Tot op de dansvloer? 

 

Noteer alvast in jouw kalender! 

3-10-17-24 februari 2014 

10 maart 2014 

KWB speelstraat XXL – Kamishibai – Lego 
30 maart 2014 

Op 30 maart gaan we voor een heuse 

gezinsdag. Kinderen zullen zich daarbij 

geen moment vervelen.  

We organiseren namelijk voor het eerst 

een mega-speelstraat gericht op onze 

kleine kapoenen. 

We hebben een knap pakket met 

allemaal XXL spelen. Van een Angry 

birdsspel tot een reuze vier op een rij, 

een groot schaakspel, een gigantische 

mikado en twister, … 

Daarnaast voorzien we een grootse 

bouwwerf, met maar liefst 20 000 lego-

blokjes!  

Of heb je een tekentalent in de familie? 

Dan is Kamishibaitheater of Verhaaltjes 

vertellen op z’n Japans vast iets voor 

jouw kapoen.  

 

Zet jouw creativiteit in de verf op 30 

maart! 

 

Bewogen vertellers - Nic Balthazar 
7 februari 2014 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BDgK_dvke4ivqM&tbnid=G86_OetS0p2cOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.jobat.be/nl/artikels/nic-balthazar-ik-maak-me-veel-zorgen-om-onze-wereld/&ei=_YErUqX3OJPy7AaKnICIAg&psig=AFQjCNHogM2WrlR_N2lcdf-OABwniB5YTw&ust=1378669438025285
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BDgK_dvke4ivqM&tbnid=G86_OetS0p2cOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.jobat.be/nl/artikels/nic-balthazar-ik-maak-me-veel-zorgen-om-onze-wereld/&ei=_YErUqX3OJPy7AaKnICIAg&psig=AFQjCNHogM2WrlR_N2lcdf-OABwniB5YTw&ust=1378669438025285
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BDgK_dvke4ivqM&tbnid=G86_OetS0p2cOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.jobat.be/nl/artikels/nic-balthazar-ik-maak-me-veel-zorgen-om-onze-wereld/&ei=_YErUqX3OJPy7AaKnICIAg&psig=AFQjCNHogM2WrlR_N2lcdf-OABwniB5YTw&ust=1378669438025285
http://www.google.be/imgres?start=155&newwindow=1&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=qF3sZGsnpgeIGM:&imgrefurl=http://houbi.com/?cat=144&paged=10&docid=Oz_3exfAAs7YSM&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3164/2787744382_dd1f6037e2.jpg&w=500&h=207&ei=vZ0sUonsEKze7Ab6koHACw&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:100,i:214&iact=rc&page=8&tbnh=144&tbnw=318&ndsp=25&tx=210&ty=73
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  Zondag 16 februari 2014 : Ajax / Stad Amsterdam 

Ajax Amsterdam, dé topclub van Nederland, speelt sedert 

het seizoen 1996-1997 in de Amsterdam Arena, een 

multifunctioneel stadion. Ook het Nederlands elftal speelt 

er zijn thuismatchen. Met zijn 53.052 zitplaatsen is dit het 

grootste stadion van Nederland. Recent werd 

bekendgemaakt dat men de capaciteit wil uitbreiden naar 

65.000 zitplaatsen. 

De Amsterdam Arena werd ontworpen door architect Rob 

Schuurman die tevens ontwerper was van het Olympisch 

stadion van Tunesië. Het complex had een kostprijs van  

96 miljoen euro en het duurde van 1993 tot 1996 om het 

te bouwen (aan het bouwen ging een ontwerpfase van  

10 jaar vooraf). 

Naast voetbalwedstrijden wordt de Arena ook vaak 

gebruikt voor popconcerten. Hebben er reeds opgetreden : 

U2, Rolling Stones, Madonna, Bruce Springsteen, … 

Een blik achter de schermen van zo’n modern 

multifunctioneel stadion leek ons wel een leuk idee, dus 

trekken we op zondag 16 februari 2014 naar Amsterdam 

waar we deelnemen aan de Wedstijdtour.  

Dit houdt in dat we een 2 uur durende rondleiding 

krijgen doorheen de Amsterdam Arena met een blik 

achter de schermen (exclusief het kleedkamer 

gedeelte, gezien wedstrijddag), inclusief een 

videopresentatie op de business-seats . 

Aansluitend op de tour kunnen we de wedstrijd Ajax – 

Herenveen (aftrap om 16u30) bijwonen. 

Wie niet geïnteresseerd is in het bijwonen van de 

wedstrijd maar wel graag de tour wil meemaken, geen 

enkel probleem. Voor wie na de tour de wedstrijd niet 

wil meemaken voorzien we een alternatief programma 

in de Stad Amsterdam.  

 

Richtprijs: 

wedstijdtour + wedstrijd + vervoer: 60 €. 

Zonder wedstrijd : 30 €  

(eventueel te verhogen met kostprijs 

bezienswaardigheid Stad). 

 

 

Rijbewijs begeleiding – 5 & 12 februari 2014 
Uw eigen dochter of zoon leren autorijden is nog steeds de goedkoopste wijze om een rijbewijs te behalen. Dat kan 

naargelang de formule tot 1.000 euro besparing opleveren. Bovendien bewijzen de verkeersstatistieken dat jongeren die 

met ma of pa hebben leren rijden, zich in de regionen van de betere bestuurders nestelen. Dus verhouding ‘prijs kwaliteit’ 

is zeer goed. 

Vandaag krijgen de jongeren hun theorie op de school. De begeleiders (pa en ma) maken gebruik van hun eigen kennis en 

ervaring. Om deze kennis te koppelen aan de wettelijke voorschriften en verkeersreglementen organiseren we  

2 lesavonden.  

Ben je al gestart met het oefenen op de baan? Geen erg: dan heb je al gemerkt dat je met vragen komt te zitten waarvan 

je het antwoord niet zeker weet. Uw vragen zullen een inspiratiebron zijn voor de mama’s en papa’s die nog moeten 

starten. Een reden te meer om deel te nemen 

 

Kostprijs...?  10 euro 

 

Zoon, dochter en/of tweede begeleider nemen gratis deel. Dit gaat door in Ontmoetingscentrum De Looierij 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Amsterdam_ArenA.jpg
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Zaterdag 22 februari 2014 : Comedy Dubbelshow 
Het begint ondertussen traditie te worden, onze jaarlijkse Comedy Night. In 2014 zijn we aan onze lustrum-editie beland. We 

pakken dan ook uit met een geweldige combinatie : Arnout Van den Bossche en Gili. 

 

Arnout Van den Bossche – “De Relatiefluisteraar” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mentalist Gili 
 

In 2009 liet de jury van Humo’s Comedy Cup (Urbanus, Guy Mortier en Tom 

Lenaerts) zich overtuigen door de subtiele en originele observatiehumor van 

Arnout Van den Bossche en bekroonde hem tot winnaar van Humo’s Comedy 

Cup. 

Tijdens de finalistentournee  van het Vara Leids Cabaret Festival in 2012 

doorheen heel Nederland maakte hij indruk met zijn programma “De 

Relatiefluisteraar”.  In deze theatervoorstelling is het publiek, zonder het 

goed te beseffen, beland in een soort "motivational seminar" voor koppels 

met ernstige relatieproblemen. Deze pijnlijke vergissing ontaardt in een 

buitengewoon komische workshop van een zelfverklaarde 

"Relatiefluisteraar" doorspekt met levendige interacties en herkenbare 

observatiehumor.  

Hou je niet van platte of schofferende humor maar heb je het liever verfijnd 

en subtiel, dan is deze voorstelling echt iets voor jou. Arnout Van den 

Bossche verrast met een originele én interactieve show waaraan je samen 

met je partner nog vaak zal terugdenken. 

 

Comedian-Mentalist Gili (ook gekend als Lieven Gheysen) verraste  

vriend en vijand met zijn succesvolle theatershow “Iedereen Paranormaal” als 

antwoord op de media-tsunami rond Het Zesde Zintuig. 

Zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken dat het lijkt alsof hij een zesde zintuig 

heeft: dat is het vak dat mentalist Gili tot een ware kunst wist te verheffen en 

waarmee hij vermeende paragnosten en helderzienden liefdevol belachelijk 

maakt. 

Gili, gevaarlijk grappig, maar bovenal geniaal én geweldig gezond! 

 

Wanneer ? Zaterdag 22 februari 2014 om 20u  

Waar ? De Looierij, Dekkersweg 4 te Gijzegem 

 

Voorverkoop wordt nog aangekondigd 
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In 2014 vindt de nationale 

wandeldag van de KWB plaats in 

West-Vlaanderen.  

KWB Koolskamp en Ardooie staan 

in voor de organisatie. 

 

Met KWB Gijzegem-Hofstade gaan 

we deelnemen aan deze 

ongetwijfeld leuke wandeldag. Veel 

details zijn er op dit moment nog 

niet gekend, maar die volgen 

ongetwijfeld tijdig. 

Noteer deze datum alvast in je 

agenda. Meer info volgt nog 

 

Café Mangé – 21 februari 2014 

KWB geeft jou en jouw gezin de kans om gezellig 

samen te tafelen en tijd te maken voor elkaar. 

Op een vrijdagavond moeten heel dikwijls de 

wekelijkse boodschappen worden gedaan en op het 

einde van een drukke werkweek is de goesting 

soms een beetje over om nog eens zelf aan de 

kookpot te staan. 

Daarom hebben jullie de mogelijkheid om gewoon de 

voeten onder tafel te steken bij ons en voor enkele 

eurootjes (we rekenen enkel de kostprijs aan) kan je 

genieten van een verse soep, een hoofdgerecht en 

een dessertje en weg stress! 

Ook voor dit evenement hoef je niet vooraf in te 

schrijven maar op is op! 

Afspraak op vrijdag 21 februari 2014. 

 

Nationale wandeldag –  

Zondag 16 maart 2014  

Dauwtrip – 13 april 2014 
 

Traditioneel starten we met een 

jenever als opkikkertje, al is een 

tas heerlijke koffie ook te 

verkrijgen. De start van de tocht 

is voorzien om 7u en waar we 

naar toe gaan houden we nog 

even geheim. 

Rond de klok van 10u wordt ons 
een heerlijk ontbijt/brunch 

geserveerd. Dus, vroege vogels, 

allen op post voor een 
verkwikkende ochtendwandeling 

met een geweldige beloning... 

 

Infoavond - Watt met je lampen 

23 april 2014 

Welke lamp is het meest geschikt voor 

die of die kamer? Hoe kunnen we 

goedkoop en functioneel verlichten? 

Door je verlichting aan te passen kan 

je elektriciteitsverbruik drastisch 

dalen. Toch kiezen we met z'n allen 

nog steeds voor ouderwetse en 

inefficiënte technologie. Een plafond 

vol brandende halogeenspots komt 

overeen met een microgolfoven die 

permanent opstaat. Er zijn dus nogal 

wat struikelblokken en de 

winkelrekken met lampen zijn zo 

lang... 

 

Bowling – 1 maart 2014 

Onze KWB-afdeling gaat al ongeveer 25 jaar 

bowlingen in Tragel Sport en dit telkens op de 

zaterdagavond vóór Aalst Carnaval, in 2014 is dit 

dus op zaterdag 1 maart. 

 

We huren dan gedurende 3 uren (van 20 tot 23 uur) 

alle 12 banen van de bowling en om het een beetje 

spannend te maken voorzien we een wedstrijd met 

volgende reeksen: meisjes -16 jaar, jongens -16 jaar, 

mannen en vrouwen. 

We voorzien mooie trofees voor de eerste 3 van elke 

reeks. 
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Zondag 27 april 2014 : Musical 14-18 om 15u 
Na het gigantisch succes van de musical Daens pakt Studio 100 opnieuw uit met een 

mega-productie naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Grote Oorlog. Het wordt 

een spektakel-musical met een puur verhaal over vriendschap en liefde. Wat is de 

verwoestende werking van een oorlog op een groep vrienden en op een man en een vrouw 

die door deze oorlog niet bij elkaar kunnen zijn. 14-18 is een verhaal van liefde, gemis, 

familie, vriendschap tegen de achtergrond van het monster van de Grote Oorlog. Een 

spektakel met een hart. 

Voor deze productie werd gekozen om een nieuwe theaterlocatie te creëren in de 

Nekkerhal te Mechelen. 14-18 noemen we dan ook niet zomaar een spektakel-musical. 

Het speelvlak van deze musical is twee voetbalvelden groot ! Er komt een tribune die rijdt 

over maar liefst 150 meter. In deze spektakel-musical draait alles rond BEWEGING. 

De toeschouwer zit middenin een filmisch decor en beleeft het verhaal op een 

geïntegreerde 360°-manier. Door de rijdende tribune en de bewegende decorstukken 

wordt de toeschouwer helemaal opgeslorpt door het verhaal. Op een intense manier 

ervaart hij het effect van een oorlog op de mens als individu en op de hele samenleving. 

Dit zorgt voor een unieke en nooit-eerder-geziene theaterbeleving en is hiermee uniek in Europa. 

De cast omvat bekende sterren zoals Jelle Cleymans, Jonas Van Geel, Free Souffriau, Maaike Cafmeyer, Peter Van de 

Velde, Louis Talpe en Jo De Meyere. 

Het artistiek team dat garant stond voor een fantastische musical Daens is opnieuw van de partij, het script en de 

liedjesteksten zijn opnieuw van de hand van Allard Blom, de muziek opnieuw van Dirk Brossé en de regie is weer in de 

handen van Frank Van Laecke. Een 80-koppig symfonisch orkest zorgt voor de muzikale omlijsting. 

Begin alvast maar te sparen en zorg dat je erbij bent voor wat ongetwijfeld een geweldige ervaring zal zijn. 

We hebben 50 tickets gereserveerd in categorie 1 (zodat we erop mogen rekenen dat we goede plaatsen hebben) voor 

de namiddagvoorstelling van zondag 27 april 2014 om 15u. 

Waar ? Nekkerhal in Mechelen 

Kostprijs (ticket + busvervoer) : KWB-leden : 70 € per persoon - Niet-leden : 75 € per persoon 
 

 

Zaterdag 7 juni 2014 : Bezoek Kerncentrale Doel + fietstocht (onder voorbehoud) 
Zaterdag 7 juni 2014 wordt een dagje in Doel en omgeving. Deze activiteit is nog onder voorbehoud. Dus hou onze 

website en ook onze maandelijkse uitnodigingen goed in de gaten, zodat je zeker tijdig kan inschrijven. 

Immers, het aantal plaatsen zal beperkt zijn én we moeten minstens een maand op voorhand de deelnemerslijst 

doorspelen zodat, omwille van veiligheidsredenen, de identiteit van iedereen kan gecontroleerd worden. 

Wat staat er op het programma (ov) ? 

In de voormiddag krijgen we een geleid bezoek in de Kerncentrale van Doel. Na een interessante opwarmer in het 

Infocenter begint een tocht, onder begeleiding van ervaren gidsen, doorheen de wereld van de elektriciteit en de 

kerntechnologie. 

’s Middags gaan we lunchen in een brasserie in de buurt 

In de namiddag maken we een aangename fietstocht langs de Eco-route. Een fietsroute met vertrek aan de Kerncentrale 

(waar we gratis gebruik mogen maken van fietsen) langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel. Het traject loopt 

over goed berijdbare wegen, tussen velden en weiden, over en op binnen- en Scheldedijken. Met een rustpauze ingelast 

ben je moeiteloos in drie uur rond. 

 

Opgelet : minimum leeftijd voor bezoek Kerncentrale is 16 jaar ! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dVUQxTlc-amkZM&tbnid=FSuHdvzqMxJcpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sherpa.be/Familie/Theater/Musical-14---18/&ei=btoEUsH_M8rUPL7DgZgO&bvm=bv.50500085,d.ZWU&psig=AFQjCNEoHayMzXlJEba124VeoZLx5jQ5Mg&ust=1376136169141019
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KWB Gijzegem-Hofstade wil meer zijn dan een KWB-afdeling waar je terecht kan voor een mooi, uitgebreid en 

verscheiden programma aan activiteiten. We willen ook met beide voeten in de maatschappij staan en niet blind zijn voor 

wat er rondom ons gebeurt, voor de minder goede kanten van het leven. 

We willen naast een actieve, sportieve, culinaire, informatieve, culturele ook een sociale vereniging zijn. Daarom hebben 

we besloten om in 2014 opnieuw deel te nemen aan de actie “1.000 km van Kom Op Tegen Kanker”. (tijdens het 

Hemelvaartweekend) 

 
Concept 

De 1.000km van KOTK is een 4-daagse fietshappening waarbij een team, verspreid over 4 dagen 1.000km fietst (elke dag 

250 km). Een team kan bestaan uit 1 persoon die de volle 1.000 km doet, of 4 renners die elk één dag voor hun rekening 

nemen (250 km) of 8 renners die elke een halve dag (125 km) fietsen. 

Naast dit sportieve luik is er uiteraard ook nog het financiële luik, immers de actie kadert in de fondsenwerving van 

KOTK. Om als team aan dit fietsevenement te mogen deelnemen, moet je 5.000 EUR inzamelen. 

 

Financieel 

Hiertoe zullen we met KWB Gijzegem-Hofstade dit werkjaar diverse initiatieven op poten zetten om geld in kas te 

brengen voor deze actie. Onze fondsenwerving is gesteund op volgende drie pijlers :  

 op een aantal gekende, jaarlijks terugkerende activiteiten, zullen wij 1 euro per deelnemende persoon opzij 

leggen voor onze actie 

 er zullen extra activiteiten plaatsvinden die er specifiek op gericht zijn om fondsen voor ons 1.000km-team te 

verzamelen (kijk verder in dit krantje) 

 tot slot doen wij ook een oproep naar de leden van KWB Gijzegem-Hofstade, maar ook naar sympathisanten, 

familie, vrienden, kennissen, inwoners van Gijzegem en Hofstade tot het leveren van een persoonlijke bijdrage 

(vanaf 40 euro kan je hiervoor een fiscaal attest ontvangen zodat dit kan ingebracht worden in je 

belastingsaangifte).  

U kan uw bijdrage storten op het rekeningnummer van Kom Op Tegen Kanker 
BE14-7331-9999-9983, met volgende mededeling “170-040-307+gift”.  
 

Aandachtspunt : Het is van zeer groot belang dat de juiste mededeling gebruikt 

wordt, zodat je storting op het palmares van onze afdeling genoteerd wordt ! 
 

Kunnen wij ook rekenen op uw steun ?  

 

Sportief 

Naast het financiële plaatje is er uiteraard ook nog het sportieve gedeelte. We hebben beslist om een team samen te 

stellen van 8 renners (en minstens 2 reserven). 

Wie zich geroepen voelt om tijdens het Hemelvaartweekend 2014 een halve dag mee te fietsen met het KOTK-peloton 

(125 km), gelieve vóór 15/10/2013 een seintje te geven aan  

Freddy Verhaevert (0496/02.34.02) – freddy.verhaevert@kwbgijzegem.be 

In de loop van de weken nadien verzamelen we alle geïnteresseerden voor een eerste info-vergadering. 

mailto:freddy.verhaevert@kwbgijzegem.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g3jZd39ZlviyrM&tbnid=ZT-SxzrTwy8PBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.teamcolette.be/&ei=EuYEUp29J4HAOJysgbgO&bvm=bv.50500085,d.ZWU&psig=AFQjCNEi-qTUV2AAsF7Q6maAjZ6ZnP_Y_A&ust=1376139090099900
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Onze actie “1.000km van Kom Op Tegen Kanker” vraagt het 

inzamelen van 5.000 euro voor KOTK. Om dit doel te bereiken 

organiseren we op vrijdag 6 december 2013 een  

spaghetti-avond. 

Sluit de werkweek af met een bezoekje aan De Looierij waar 

je een heerlijk bord spaghetti-bolognèse wacht gevolgd door 

een lekker zelfgemaakt dessert. 

De opbrengst van deze spaghetti-avond gaat integraal naar 

onze actie Kom Op Tegen Kanker. 

Vooraf inschrijven hoeft niet. Familie, vrienden en kennissen 

meebrengen uiteraard wel.  

Wanneer ? Vrijdag 6 december 2013 vanaf 18u tot 21u30 

Waar ? De Looierij, Dekkersweg 4 te Gijzegem 

Kostprijs : - volwassene  : 9 euro 

                  - kind (< 12j) : 5 euro 

 

Vrijdag 6 december 2013: Spaghetti-avond 

t.v.v. Kom Op Tegen Kanker 

 

Op zaterdag 3 mei 2014 organiseren we onze laatste 

activiteit in het kader van onze actie rond  

Kom Op Tegen Kanker. 

 

Jullie kunnen vanaf 16u terecht in en rond De Looierij 

voor een hapje en een drankje. 

Om 22u serveren we u een spetterend optreden, met 

aansluitend een fuif. 

 

Hierover volgen later nog meer details. 
 

Wanneer ? Zaterdag 3 mei 2014 

Waar ? De Looierij, Dekkersweg 4 te Gijzegem 

 

Zaterdag 3 mei 2014 : KOTK-dag  

(programma onder voorbehoud) 

Zaterdag 22 maart 2014 : SAI-Muziekquiz 

tvv Kom Op Tegen Kanker 

 

 
 

In onze zoektocht naar ons inschrijvingsgeld van 5.000€ 

voor onze actie “1.000km van Kom Op Tegen Kanker” 

organiseren we in samenwerking met het  

Sint-Augustinusinstituut, Leopoldlaan 9 te Aalst een 

heuse SAI-MUZIEKQUIZ  met live muziek ! 

 

Dit is als het ware een spin-off van de jaarlijkse  

SAI-Quiz die toch steeds zo’n 60 ploegen weet te lokken. 

De SAI-muziekquiz wordt een quiz rond muziek in al zijn 

facetten. Alle (t.t.z. nagenoeg alle) genres komen aan 

bod met veel muziek- en videofragmenten, waarbij de 

focus vooral ligt op mainstream muziek en niet op 

obscure genres of artiesten, kortom een quiz voor 

gelegenheidsploegen waar ook de doorwinterde quizzer 

zijn gading zal kunnen vinden. 

Hoofddoel van de quizavond is een leuke avond beleven 

met muzikaal vertier waarbij de opbrengst integraal 

naar KOTK gaat. 

Enkel vooraf inschrijven is mogelijk. Je kan dit doen 

door een mailtje te sturen naar sai.quiz@telenet.be met 

opgave van je ploegnaam. 

Wanneer ? Zaterdag 22 maart 2014 om 19u30 

Waar ?  

Sint-Augustinusinstituut, Leopoldlaan 9, Aalst  

ingang langs Moorselbaan, naast ingang spoed 

van het OLV-Ziekenhuis 

Kostprijs :  

15 euro per team  

Vooraf te betalen, bij inschrijving krijg je het 

rekeningnummer om te betalen 

mailto:sai.quiz@telenet.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g3jZd39ZlviyrM&tbnid=ZT-SxzrTwy8PBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.teamcolette.be/&ei=EuYEUp29J4HAOJysgbgO&bvm=bv.50500085,d.ZWU&psig=AFQjCNEi-qTUV2AAsF7Q6maAjZ6ZnP_Y_A&ust=1376139090099900
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Competitiebeest? 
We spelen mee in de volleybalcompetitie KWB Falos Regio Denderland. 

Of je nu al jaren volleybal speelt of je hebt het nog nooit gedaan, iedereen ouder dan 16, kan bij ons terecht! 

 

Volleybal iedere dinsdag van 20u tot 22u, behalve in schoolvakanties 

Heb je vragen, suggesties, opmerkingen? 

Guido.bruyland@kwbgijzegem.be 

 

 

 

Spreek je graag één van onze bestuursleden aan: 

  
     Marc      René           Dirk           Freddy       Stany     Dirk  Peter            Marc         Ivan 

 
       Carlo            Geert    Astrid   Rita  Leo     Hubert   Emery           Luc           Benny 

 

 

Laatste nieuws vind je steeds terug op onze website 

         http://www.kwbgijzegem.be 

 

 

De deelnemende ploegen, de uitslagen en rankschikking op http://volley.vandermeerssche.com 

 

http://www.kwbgijzegem.be/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1011349204738&set=a.1597194650508.81758.1255244593&type=1&source=11
https://www.facebook.com/ivan.lievens
http://volley.vandermeerssche.com/

