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Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie 
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KWB lied 
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Gezellig samenzijn met iets lekkers 
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1,2,3: 

Herfstwandeling 

4: Walter Zinzen 

5: Kookles 

6: Gezinsquiz 

7: Bierproeven Sven Gatz 

8: Mountainbike tocht 

9: Sint Maartenfeest 
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HERFSTWANDELING 

56 sportievelingen tekenden present op 20 

oktober om onder een stralende zon met de 

autobus naar Ronse te rijden. Onderweg pakten 

al gauw donkere wolken zich samen zodat het 

toch wat stilletjes werd op de bus, zou het 

regenen in Ronse? 

Na 45 minuutjes kwamen we aan jeugdherberg 

de Fiertel van waar we de wandeling startten, 

doel was het Muziekbos op de Muziekberg en 

we moesten in een paar km een hoogteverschil 

van 85 meter overbruggen, het was toch puffen 

geblazen! 

Na een uurtje waren we boven en leidde onze 

gids Herman ons naar de Geuzentoren, een 

vreemde ronde toren in ijzerzandsteen. Herman 

wist ons te vertellen dat de bouwheer Sribe zich 

in 1864 liet meeslepen door de mode om 

bizarre, romantische bijgebouwtjes op te 

trekken. 

Nadien was het uiteraard bergaf en konden we 

onderweg genieten van prachtige 

landschappen in de “Vlaamse Ardennen”. 

We sloten de wandeling af in de jeugdherberg 

met een lekkere pistolet of sandwich met een 

EETFESTIJN 7/8 SEPTEMBER 

In de zomermaanden doen we het met KWB wat 

kalmer aan om iedereen (ook de bestuursleden!) 

rustig van de vakantie te laten genieten. 

Traditiegetrouw starten we het 1e weekend van 

september met ons eetfestijn. 

Dit jaar mochten we rekenen op een 

recordopkomst van bijna 400 aanwezigen, 

kinderen inbegrepen. 

Het doet ons dan ook telkens deugd om na 3 

maanden “stilte” opnieuw zoveel volk te mogen 

ontvangen op deze activiteit. 

Op ons menu staan steeds lekkere steaks met 

verschillende sausen bovenaan, daarnaast 

zorgen we telkens ook nog voor een visschotel, 

dit jaar waren het Normandische tongrolletjes, en 

we vergeten ook onze vegetariërs niet! Tenslotte 

zorgen we ook voor de kinderen en voorzien we 

kip met appelmoes en een ijsje. 

Dus stip alvast het 1e weekend van september 

2014 aan in je agenda! 

BELOTTEN, EEN OVERZICHT NA TWEE 

GESPEELDE MANCHES 

De twee wedstrijden van oktober en 

november zijn al gespeeld en hoe! We 

hadden respectievelijk 28 en 32 

deelnemers. De spelersgroep is steeds 

een perfecte mengeling van jong en 

minder jong.  Ook de dames zijn goed 

vertegenwoordigd dat maakt, dat onze 

kaartavonden wat minder een “mannen-

onderonsje” zijn.  

Het uitgangspunt is nog steeds om het 

“belotten” te promoten. Spelers die nog 

niet genoeg vertrouwd zijn met het spel 

worden op de goede weg geholpen.  

Er wordt goed gespeeld en de scores zijn 

hoog.  Een aantal spelers gaat vlot 

voorbij de 4000 punten. Voor de 

volgende vier kaartavonden rekenen we 

op dezelfde inzet van onze belotters. Uit 

onze tellingen blijkt dat we met deze 

activiteit ongeveer 60 verschillende 

mensen kunnen bereiken. We hopen dat 

ze de weg naar ’t Velleken blijven vinden. 

GEZINSQUIZ 

17 quizploegen met een gemiddelde van  

8 personen per ploeg vulden op 

zaterdagavond 23 november De Looierij. 

Na 4 vragenronden met telkens 20 

vragen, een praktische proef tijdens elke 

vragenronde, een alfabet-raketronde 

met  

26 vragen en tenslotte een finaleronde 

met 10 vragen waarbij men een joker kon 

inzetten, konden we rond 23.30u de 

ploeg “De foute 9” uitroepen tot 

winnaars. 

De winnende ploeg krijgt een 

gourmetschotel met alles erop en eraan 

aangeboden door Geert en Solange! 

Iedere deelnemende ploeg kon nadien 

ook nog rekenen op een flink aantal 

naturaprijzen ons geschonken door 

diverse handelaars binnen en buiten 

Gijzegem en Hofstade, met onze beste 

dank aan hen. 

De gezinsquiz 2014 gaat volgend jaar 

door op zaterdag 29 november 2014. 



 

Op vrijdag 13 december hadden we niemand minder dan 

SVEN GATZ te gast in De Looierij. De voormalige liberale 

politicus heeft in 2011 de politiek vaarwel gezegd en 

sindsdien is hij voorzitter van de Belgische bierbrouwers. 

Het was dan ook in die hoedanigheid dat hij bij ons 

langskwam met een uiteenzetting rond de Belgische 

biercultuur. Met zo’n 55 aanwezigen luisterden we het 

eerste uur aandachtig naar zijn verhaal over de Belgische 

bieren, hun verscheiden-heid, hun oorsprong. Na deze 

inleiding was het hoog tijd om enkele bieren te proeven. Er 

werden zes verschillende bieren voorgeschoteld, twee 

krieken (Kriek Max en Oude Kriek Boon), twee blonde bieren 

(Delirium Tremens en Tripel Karmeliet) en twee donkere 

bieren (Rochefort en Rodenbach Grand Cru). Sven Gatz had 

niet minder dan 350 proefglaasjes mee, zodat de proeverij 

heel vlot verliep. De meningen over de verschillende bieren 

waren verdeeld, smaken werden besproken en ook het 

vragenuurtje kwam op gang. Tussendoor werden heerlijke 

belegde boterhammen geserveerd, zodat de alcohol niet al 

te veel hoofden licht maakte. Na het officiële gedeelte 

(lezing + proeverij) van een dikke twee uur, werd het nog 

een gezellig onderonsje en bleef het gerstenat vrolijk 

vloeien. Dankzij Rita (onze BOB van dienst) geraakten 

diverse mensen op een veilige manier terug thuis.  

 

CHAMPAGNEDEGUSTATIE – 29 november 

Onze champagnedegustatie was niet zomaar het 

proeven van enkele glazen van dit edele vocht 

maar een leerrijke reis door het landschap van 

deze feestelijke drank. 

Naast een korte uitleg over het maken van 

schuimwijnen en de unieke eigenschappen van 

champagne kregen we een overvloed aan tips en 

al dan niet historische weetjes. 

Op een enthousiaste en soms ludieke manier 

werden we onderricht in het vervoeren, bewaren, 

sabreren en natuurlijk ook uitdrinken van 

bubbels. 

De aanwezigen werden overtuigd van de leuze :" 

zeg nooit zomaar champagne, tegen CHAMPAGNE 

!" 

Dit en nog veel meer staat ter herinnering steeds 

83 kinderen genoten dit jaar van het toneel ‘Naar 

school bij Tante Pollewop”. Het werd een fijne 

namiddag, met heel wat spanning... Bieba, Ali Patat 

en Ranke zonnebloem schrijven nu als de beste, en 

zijn blij dat hun brief aan Sint Maarten zonder 

fouten verstuurd werd. Het werd nog spannend 

toen de mijter van Sint Maarten zoek was... Dankzij 

de actie “Ieder kind een sint” werd heel wat 

speelgoed opgehaald.  



 Het beste van januari... 

7 

Nic Balthazar 

en februari ! 

Kindercake party 

19 11 
Nieuwjaarsreceptie 

15 
Kookles Belotten 

31/01-28/02-28/03 

31 

3 7 
Eerste hulp op de  

Dansvloer 

3-10-17-24 februari 

10 maart 

Cursus rijbewijs Bezoek stadion 

Ajax  

+ Wedstrijd of 

stadsbezoek 

5-12 16 

Café Mangé A World of Comedy 

21 22 



 

Meer informatie? 

Kijk op onze website 

http://www.kwbgijzegem.

be 

 

 

MAART 

1            Bowling 

8-9  Parochie eetfestijn 

16   Nationale wandeldag 

21  Haal meer uit je BBQ 

22  SAI muziekquiz voor KOTK 

30  Speelstraat XXL 
 

APRIL 

13  Dauwtrip 

23  Watt met je lampen 

27  Musical 14-18 
 

MEI 

3  Actie Kom Op tegen kanker 

29-30-31mei- FINALE Kom Op tegen 

kanker 
 

JUNI 

1  FINALE Kom Op tegen kanker 

7  Fietstocht en bezoek Doel 

8  Highlandgames 

Bedankt voor uw aanwezigheid op de  

Spaghetti avond ten voordele van onze KOM 

OP TEGEN KANKER fietsploeg ! U was 

FORMIDABEL! 

KOM OP TEGEN KANKER nieuws 

Ook dit jaar kan je vanaf 40 euro een fiscaal attest ontvangen 

zodat dit kan ingebracht worden in je belastingsaangifte. 

Bijdrage storten kan op het rekeningnummer van Kom Op Tegen 

Kanker  

BE14-7331-9999-9983, met volgende mededeling “170-040-

MOUNTAINBIKE TOCHT 

We waren zondag 22 december met een 50-tal 

moedigen die onverschrokken het veld indoken.  

De weersomstandigheden waren bij de start niet 

goed maar in de loop van de voormiddag was er 

toch een streepje zon te zien.  Het parcours lag er 

op sommige stukken zeer zwaar bij en soms was 

fietsen onmogelijk.  De “proevers” zoals we onze 

beginnende MTB-ers noemen, kregen direct waar 

voor hun geld.  Een MTB-fiets waaraan ze nog 

moesten wennen, leren schakelen, soms wat 

regen, een modderige omloop, veel tegenwind en 

uitkijken naar KWB-pijltjes, als die al niet 

vergeten waren.  Tegen het einde van de eerste 

lus van ongeveer 17km waren sommigen al best 

tevreden over hun prestatie.  De meer geoefenden 

namen er vlot de tweede lus bij.  Iedereen was 

enthousiast over de beide trajecten en waren een 

beetje verbaasd over de mogelijkheden zo dicht 

bij huis. Na een lekkere boterham met spek en ei 

werd er bij een schuimende pint nog even 

nagepraat over de geleverde prestatie.  

 



 

 


