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01 - 02 
Nieuwjaarsreceptie 

03 
Workshop Thais koken 

05 - 07 

Schaken voor beginners 

04 - 06 

Alain Remue 

08 

Bowling 

09 

Winnaar Boekenbon: Meng Jun 

10 
A World of Comedy 

11 
Café Mangé 

12 

Bezoek Quickstep-UNILIN 
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VUUR in onze warme buurt! 

08 09 

12 11 

10 

11 12 

FAMILIENIEUWS 
Welkom kleine Jasmine! Ze werd geboren op 26.02.2015. 

Dikke proficiat aan de kersverse ouders David en Maureen Van Droogenbroeck-Nuyts 
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AMORAS staat voor Antwerpse Mechanische 
Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. 

Om de toekomst van de haven 

van Antwerpen veilig te stellen 

is voldoende diepgang voor de 

scheepvaart essentieel. Niet 

alleen op de Schelde maar ook 

in de havendokken worden 

voortdurend onderhouds-

baggerwerken uitgevoerd om 

de diepgang te verzekeren. In 

de Antwerpse haven dient 

vooral specie gebaggerd die via 

de sluizen vanuit de Schelde 

een weg heeft gevonden naar de 

dokken. In de Antwerpse 

havendokken staat het 

Gemeentelijk Havenbedrijf 

Antwerpen in voor de 

onderhoudsbaggerwerken. 

Jaarlijks wordt ca. 500.000 ton 

droge stof onderhouds-

baggerspecie binnen het 

havengebied opgespoten aan 

land in zogenaamde loswallen 

of geborgen in overdieptes, 

zogenaamde onderwatercellen, 

van de bodem van de dokken. 

De huidige bergingscapaciteit is 

echter nagenoeg volledig benut 

en wegens de beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden 

binnen het havengebied diende  

er te worden gezocht naar een  

alternatieve oplossing. 

Het AMORAS-project biedt een 

permanente en duurzame 

oplossing voor het verwerken en 

bergen van baggerspecie in de 

Antwerpse haven. Dat gebeurt 

door een uniek slibverwerkings-

systeem met een waterzuiverings-

installatie, waarbij de 

verschillende fracties maximaal 
hergebruikt worden. Doordat de 

baggerspecie via een pijpleiding 
en de restfractie via transport-

banden verloopt, komt er geen 
transport over de weg aan te pas. 

Op die manier worden er zo 

jaarlijks 30.000 vrachtwagen-

ritten vermeden. 

Het AMORAS-project werd 

onder andere gerealiseerd door 

Jan De Nul. 

Met dit knap staaltje milieu-

technologie biedt het Amoras-

project een toekomstgerichte 

oplossing voor het slib uit de 

Antwerpse haven.  

AMORAS staat garant voor een 

zuinig ruimtegebruik en een 

goede milieuscore. Er is 

gewaakt over een laag 

energieverbruik, het gezuiverd 

afvalwater is van een zeer 

goede kwaliteit en er wordt 

rekening gehouden met een 

maximaal hergebruik van het 

water en de restspecie.  

Dit unieke duurzame 

slibverwerkings-systeem is een 

staaltje van innovatief 
toekomstgericht vakmanschap 

van onze bedrijven, waarvoor 

ze internationaal aandacht voor 

krijgen.  

 

AMORAS – Ben je benieuwd? 

Ga dan met ons mee?  

Wie weet komen we  

Sus Antigoon tegen...  

Zondag 26 APRIL 

 

Bedrijfsbezoek 

AMORAS 



 

 

  

“SPEELSTRAAT XXL” = straat waar kinderen  

opnieuw koning worden! 

 

Tijdens onze speelstraat wordt de Dekkersweg vanaf De Looierij verkeersvrij. Zo kunnen kinderen 

ongehinderd op straat spelen. Een speelstraat is niet alleen voor de kinderen, ook de volwassenen 

genieten mee!  

Waarom XXL? Omdat je kan spelen met heel wat reuzegrote spellen: vier op een rij, angry birds, 

mikado, schaakspel en nog veel meer! Naast 11 spellen, waar je mee aan de slag kan in onze 

speelstraat, kieperen we zo’n 20000 LEGO-blokjes uit in De Looierij. 

 

Krijg je kriebels bij het zien van talrijke LEGO-blokjes?  

Speelstraat XXL 

zondag 19 april 

 

Vanaf 14u00 tot 17u30 

In en rond De Looierij, 

Dekkersweg 4, Gijzegem 

 

Inschrijven hoeft niet! 

2€ per kind 
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Wedstren boekenbon van 25 euro! 

 

We zoeken de vrouwenverleider onder vertikaal  

 

 

 

 

Oplossing: ................................................................................................. 

 

 

zorg17. Waag je kans en geef voor  januari 2015 de oplossing aan n bestuurslid of 

mail jouw antwoord naar redactie@kwbgijzegem.be.  

Uit de juiste inzendingen wordt de boekenbon verloot.   

WEDSTRIJD WIN EEN BOEKENBON VAN 25 EURO! 
Deze keer zijn we op zoek naar de vrouwenverleider onder verticaal 17. 

Waag je kans en geef vóór 6 april 2015 de oplossing en contactgegevens via mail naar redactie@kwbgijzegem.be of 

bezorg het antwoord aan een bestuurslid. Onder de juiste inzendingen wordt de boekenbon verloot.  

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en vermeld op onze website. 

mailto:redactie@kwbgijzegem.be


 

 

  

JUNI 17.4 

Thema-kookles BBQ 
GIJZEGEM 

De Amerikaan in ons komt 

boven en ieder van ons wordt 

een BBQ-specialist. Yeah! 

12.4 

Dauwtrip 
GIJZEGEM 

Een verkwikkende 

ochtendwandeling met een 

geweldige beloning: een super-

deluxe ontbijtbuffet! 

3.4 

6
e
 Belotting 

GIJZEGEM 

Speciaal voor deze laatste 

belotting 50€ vooruit + inleg, 

inclusief extra tractatie! 

APRIL 

27.3 

Spaghetti-avond 
GIJZEGEM 

Een eerste activiteit in het kader 

van ‘Kom op tegen kanker 

2016’! (zie ook p.8) 

20.3 

Gin-Tonic tasting 
GIJZEGEM 

Deze avond proeven we een 

10-tal gin-tonic combinaties. 

KWB-lid: 30 € per persoon 

Niet leden: 5€ extra 

Inschrijven noodzakelijk, tot 

uiterlijk 17 maart 2015. 

Meer info bij Guido of Paul. 

MAART 

21.3 

Dag van de KWB 
BRUSSEL 

Centraal staat de Schone Kleren 

quiz: een aangename, ontspan-

nende quiz, aaneen gepraat én 

gezongen wordt door niemand 

minder dan Jan De Smet.  

Meer info bij Guido. 
http://www.kwb.be/dagvandekwb 

15.3 

Nationale Wandeldag 
ENGSBERGEN 

 Na onze picknick ter plaatse 

gaan we op pad voor 5, 8 of 12 

kilometer; de kortste omloop is 

toegankelijk voor rolstoelen en 

buggy’s. 

-16 jarigen gaan gratis mee! 

Ga je mee? Rita (0472/24.67.30) 

A

G

E

N

D

A 
19.4 

KWB speelstraat XXL 
GIJZEGEM 

We maken van de Dekkersweg 

een groot attractiepark met 

uitvergrote kinderspelen en 

kieperen 20000 lego-blokjes 

uit. (zie ook p.5) 

26.4 

Bedrijfsbezoek  

Amoras 
ANTWERPEN 

Een toekomstgerichte 

oplossing voor het slib 

uit de Antwerpse haven 

(zie ook p.4) 

17.5 

Petanque/ 

KUBB tornooi 
GIJZEGEM 
 

MEI 

30+31.5 

Weekendreis 
DUSSELDORF 

Boeiend bezoek aan 

deze Kosmopolitische 

stad inclusief bezoek 

aan Schloss Bernrath. 

7.6 

Fietstocht 

zorgboerderij 
KESSEL 

Onze bestemming is 

Kessel. Tijdens onze 

fietstocht bezoeken we 

de zorgboerderij van 

vzw Ilona. 

Fietstochten op 

dinsdag 
GIJZEGEM 

MEI- 

JULI 

http://www.kwb.be/dagvandekwb
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Het hemelvaartweekend is al enkele 

jaren 1000 km-weekend.  

 

In 2016 gespen we onze fietshelm 

opnieuw vast en fietsen we opnieuw ten 

voordele van de strijd tegen kanker.  

De netto-opbrengst van de 1000 km gaat 

naar het wetenschappelijk kanker-

onderzoek.  

 

Het concept is eenvoudig: elk team dat 

5000 euro inzamelt voor Kom op tegen 

Kanker mag deelnemen. 

Deze spaghetti-avond staat alvast in het 

teken van onze campagne in 2016! 

 

U steunt ons toch ook? 
 

SPAGHETTI AVOND 
Vrijdag 27 maart 2015 

De Looierij 

17u30 tot 21u30 

 

Veggie of Bolognaise 

 

Volwassene: 8 euro 

Kids: 5 euro 

 

Reserveren hoeft niet! 

Alvast meer informatie of vragen? 

 

Contacteer: 

Freddy.Verhaevertkwbgijzegem.be 

0496/023.402: 

 


