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Speciale editie KOTK

Nieuwjaarsreceptie 
Meer dan 200 KWB-leden waren op 11 januari present 
op onze Nieuwjaarsreceptie, en of het tof was! Kindercakeparty 

Op zondag 19 januari kwamen 30 kinderen naar de workshop cupcakes versieren,  
 onder leiding van onze kok Geert werden er heuse kunstwerkjes gemaakt! 

Eerste hulp op de dansvloer 
Onze dansleraar Philip zorgde er voor dat iedereen dansplezier had! 

Bowling 
Op de zaterdag vóór Karnaval komen we samen om te bowlingen  
in Tragel Sport, meer dan 70 bowlingers, jongens, meisjes, dames en 
heren streden voor een mooie trofee. 
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A World of Comedy 
s 
Comedian Arnout Vandenbossche en 
Illusionist Gili stonden op zaterdag  
22 februari voor een bomvolle zaal en 
gaven ons een prachtige avond!! 

Muziekquiz 

Voor Kom op tegen Kanker organiseerden 
we in maart een muziekquiz in Aalst, meer 
dan 200 deelnemers deden hun uiterste best 
om het er goed van af te brengen. 

Kwb-Speelstraat XXL 

Mede door het mooie weer konden  
67 kinderen op zondag 30 maart 
genieten van een knap pakket XXL-
spelen en de meer dan 20.000 
legoblokjes 

Dauwtrip 

83 wandelaars deden op zondag 13 april 
een prachtige tocht in de omgeving van 
het Donkmeer te Berlare, tussendoor 
konden we nippen van een lekker biertje 
en op het einde wachtte ons een heerlijke 
brunch! 
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Van links naar rechts vooraan: 
Onze peter Wilfried Wesemael, gewezen beroepsrenner uit Gijzegem, Luc D’Haeseleer (Welle), Steven Cautaerts 
(Herdersem), Paul Putteman (Gijzegem), Luc Uyttersprot (Wieze),  
Hein Van den Abbeele (Schoonaarde). 
 

2e rij van links naar rechts: 
Freddy Verhaevert (Lebbeke), Wim De Rycke (Hofstade), Guy Van den Berghe (Gijzegem), Matty Vereecken 
(Aalst), Chris De Valck (Gijzegem), Dirk De Wint (Hofstade), Inge Brondeel (Gijzegem), Kim Putteman 
(Gijzegem), Michel Maes (Gijzegem), Yves De Wolf (Gijzegem),  
Benny Van Haudt (Hofstade) en Kurt De Croock (Gijzegem) 
 

Ontbreken op de foto: 
Luc Lorie (Hofstade), Luc Van Neck (Gijzegem), Karin Van Cauwenberghe (Gijzegem), Isabelle Van Gijsegem 
(Hofstade), De Jaeger Ann (Schoonaarde), De Munck Nicole (Gijzegem), Vereecken Dimitri (Schoonaarde), 
Vereecken Jaak (Gijzegem), Ivan Lievens (Hofstade) en Eric Wauters (Gijzegem). 

Hierbij een aantal renners voor onze 3 ploegen van de 1.000 km van Kom op Tegen Kanker  
welke ze rijden in het Hemelvaartweekend op 29-30 en 31 mei en 1 juni 2014. 

Graag nodigen we jullie uit op supportersdag op zondag 1 juni as 
voor onze renners Kom Op Tegen Kanker 

 

Wil je samen met onze renners de apotheose van dit bijzonder evenement beleven? Dat kan! 
We wachten de pelotons op in Evergem (met tussenstop in Erpe-Mere) waar er een heus middagdorp 
wordt ingericht. ’s Morgens vertrokken onze renners om 7u in Mechelen richting Brasschaat. 

 

Na de middag bezoeken we Mechelen, en behoort een geleid bezoek aan de DOSSIN-kazerne (met 
gloednieuw museum) of een bezoek aan de Sint-Rombautstoren tot de mogelijkheden.  
Nadien is er vrije keuze voor een avondmaaltijd en aansluitend begeven we ons naar de aankomst 
plaats voor de apotheose van de 1.000 km. 
  

Kostprijs 15 € * 
kinderen betalen halve prijs, niet-leden betalen 5€ meer maar zijn niet verzekerd 

 

*inclusief autobus, exclusief de kosten voor het museum of de toren 
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Met dank aan onze sponsors 
 

FIETSEN MET KWB vanaf 21 mei 2014 
Blijf fit en gezond en hou je lichaamsgewicht onder controle! 

We fietsen telkens op woensdag gedurende 2 maanden.  
 

Kostprijs: €13 voor leden 
€25 voor niet-leden voor de fietsverzekering. 


