
  

 

  

’t Velleken 
Dé krant van KWB Gijzegem-Hofstade 

 

September 2016 
Jaargang 4 

Nr. 1 

Hou zeker onze website in de gaten! 

http://www.kwbgijzegem.be 

Beste KWB-lid, 

 

September betekent niet alleen het begin van een nieuw 

schooljaar, het is ook het begin van een nieuw  

KWB-werkjaar.  

 

Ja, je leest het goed, dit werkjaar vieren we met onze 

vereniging onze 65
ste

 verjaardag ! 

 

Om dit te vieren plannen we een heleboel activiteiten.   

Zo veel zelfs dat we ze niet allemaal in één werkjaar 

krijgen en we bijgevolg ons werkjaar verlengen tot 

anderhalf jaar, van september 2016 tot december 2017. 

 

Dat we ons hierdoor meteen scharen achter de plannen van  

KWB nationaal om voortaan het werkjaar te laten 

gelijklopen met het kalenderjaar, is mooi meegenomen. 

 

In deze eerste editie van de 4
de

 jaargang van ons krantje  

’t Velleken, vinden jullie een karrevracht aan interessante 

en leuke activiteiten die we jullie met veel plezier 

aanbieden.  

 

Neem dit eens rustig door en noteer de activiteiten van je 

keuze in je agenda zodat je ze niet vergeet. Voor een aantal 

activiteiten kan er nu al onmiddellijk ingeschreven worden, 

voor andere activiteiten volgt nog de nodige info via onze 

gekende kanalen.  

 

Veel leesplezier ! 

 

Het Bestuur  

KWB Gijzegem-Hofstade 

Toppers 2016-2017 
 

 Golfinitiatie 

 Gespreksavond ivm 

Amerikaanse verkiezingen 

 Musical Evita 

 Indoor-karting 

 MTB by Night 

 Initiatie Yoga 

 Comedy met Gili & Arnout 

 Bedrijfsbezoek Stokerij 

Rubbens 

 Short-ski Livigno 

 Comedy met Steven  

Goegebeur 

 Info-avond hart en 

bloedvaten 

 Streekbierenavond 

 Vespa-tocht 

 Paintball 

 Petanque & Kubb 

 Bedrijfsbezoek Colruyt 

 Motordag 

 Weekendreis 

 KWB zingt 

 Ierse avond 

 ……………………… 
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26 augustus  Avondmarkt Gijzegem  p. 3 
September-April Volleybal    p.12  

3 + 4 september Eetfestijn    p. 3 

23 september Belotting nr 1 (PC Hofstade!) p. 3  
24 september Golfinitiatie    p. 3  

30 september Gespreksavond Bert De Vroey p. 3 

2 oktober  Musical Evita    p. 4 
Okt-nov  Initiatie Yoga   p. 4 

14 oktober  Belotting nr 2   p. 3 

16 oktober  Indoor-karting   p. 4 

23 oktober  Herfstwandeling   p. 5 
28 oktober  Mountainbike by Night  p. 4  

6 november  Sint-Maartenfeest   p. 5 

11 november Hongermaal 11.11.11  p. 5 
18 november Belotting nr 3   p. 3 

19 november Comedy met Gili & Arnout p. 6 

26 november 17de Gezinsquiz   p. 6 
9 december  Spaghetti-avond   p. 7 

16 december Belotting nr 4   p. 3 

22 december Bedrijfsbezoek Stokerij Rubbens p. 7 

25 december Kerstmarkt    p. 7  
14 januari  Nieuwjaarsreceptie   p. 7 

20-25 januari Shortski LIVIGNO   p. 8 

25 januari  Topvolley Aalst-Maaseik  p. 7 
27 januari  Belotting nr 5   p. 3 

1 februari  Cursus rijbewijs (les 1)  p. 8 

4 februari  Comedy met Steven Goegebeur p. 8 

8 februari  Cursus rijbewijs (les 2)  p. 8 
15 februari  Info-avond hart en bloedvaten p. 9 

24 februari  Belotting nr 6   p. 3 

25 februari  Bowling    p. 9 
1 maart  Lichaam in beweging (les 1) p. 9 

8 maart  Lichaam in beweging (les 2) p. 9 

10 maart  Kookles    p. 7 
12 maart  Paintball    p. 9 

15 maart  Lichaam in beweging (les 3) p. 9 

18+19 maart Parochie steakfestijn 

19 maart  Nationale wandeldag  p. 9 
22 maart  Lichaam in beweging (les 4) p. 9 

24 maart  Belotting nr 7   p. 3 

7 april   Kookles    p. 7 
9 april   Dauwtrip    p.10 

21 april   Belotting nr 8   p. 3 

23 april  Kindernamiddag   p.10 
26 april  Bedrijfsbezoek Colruyt  p. 8 

6 mei   Streekbierenavond   p.10 

14 mei  Vespa-tocht    p.10 

21 mei  Fietstocht    p.10 
11 juni  Petanque en KUBB   p.10 

24 juni  BBQ     p.10 

Voorjaar 2017 Bianchi-ritten   p. 9 
 

 

Een greep uit de activiteiten najaar 2017 : pagina 11. 

Programma 2016-2017 
 

30 september 

Info-avond  

USA verkiezingen 

24 september 

Initiatie golf 

2 oktober 

Musical  

19 november 

A world of comedy 

16 oktober 

Indoor-karting 
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VRIJ 26/08/2016 Avondmarkt Gijzegem 

Naar jaarlijkse gewoonte kan je ons ook dit jaar 

terugvinden op de Avondmarkt in Gijzegem.  

Kom eens langs voor een gezellige babbel, een 

blik op ons jaarprogramma 2016-2017 en 

uiteraard voor een overheerlijke Gin-Tonic.  

De opbrengst van deze avond gaat alvast 

integraal naar onze deelname van de 1.000km 

van KOTK editie 2018 ! 

Gespreksavond  Amerikaanse 

Presidentsverkiezingen 
 

Op 8 november 2016 kiezen de Amerikanen 

een nieuwe president.  Kandidaten moeten 

telkens weer afwegen op welke staten en 

kiezersgroepen ze prioritair hun pijlen richten.  

Wat is het belang van de vrouwelijke stem ? 

Hoe zwaar wegen zwarte kiezers of latino’s op 

het resultaat ? Waarom is een kiezer in Ohio 

veel meer campagnegeld waard dan een kiezer 

in Texas ?  

 

VRT-journalist Bert De Vroey heeft voor de 

radio vier presidentscampagnes gevolgd en 

tientallen reportagereizen gemaakt in de VS. 

In deze lezing schetst hij de kiesstrijd vanuit 

het perspectief van de kiezers. Het verhaal van 

de campagne wordt zo ook een analyse van de 

Amerikaanse samenleving. 

 

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2016 om 20u 
Gemeenschapscentrum Dendergalm ! 

Meirbeekstraat – Gijzegem 

 

KWB-leden : 5 euro 

Niet-leden : 8 euro 

 

Vooraf inschrijven is 

niet vereist 

Eetfestijn : zat 3 en zon 4 september 2016 

Op zaterdag van 18u tot 21u en op zondag van 

11u30 tot 14u00 kan je in De Looierij terecht 

voor :  

- Steak (natuur, peper, provençale, champignon) 

- Tomaat-garnaal met zalm 

- Groentenburger (vegetarisch) 

Alles aan 16 euro pp 

Kindermenu aan 8 euro pp 

Voor de fijnproevers is er lekker hoeve-ijs ! 

Belotten 

2016 : 23/09 – 14/10 – 18/11 – 16/12 

2017 : 27/01 – 24/02 – 24/03 – 21/04 

Najaar : 06/10 – 27/10 – 24/11 – 22/12 

Dit jaar trekken we, op algemene aanvraag, het 

aantal belottingen op naar 8 ! Van september tot 

april is er iedere maand een kaartavond gepland. 

Voor jong en oud, kenners en beginnende 

kaarters, iedereen is welkom ! 

Opm : Belotting 23/09 in PC Hofstade !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2016 – 15u00 

Golfinitiatie in Golfclub De Kluizen in Aalst 

gedurende 1,5 à 2u onder begeleiding 

KWB-leden : 16 € / niet-leden : 20 € 

Vooraf inschrijven noodzakelijk.  

Info : freddy.verhaevert@kwbgijzegem.be 
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    ZONDAG 2 OKTOBER 2016 OM 15U IN CAPITOLE GENT : MUSICAL “EVITA” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indoor-Karting  –  Zon 16/10/2016 Mountainbike By Night – Vrij 28/10/2016     

Karting is een fantastische sport ! Een sport 

waarbij de dosering van snelheid, uithouding, 

tactiek en techniek een cruciale rol spelen.  

 

Op zondag 16 oktober 2016 trekken we in de 

namiddag naar een Indoor Karting Center.  

Na een briefing krijgen we een overall in 

bruikleen alsook een helm. 

Nadien is het de baan op en vroem-vroem-

vroem ! 

 

Vooraf inschrijven vereist ! (Min. leeftijd 16j) 

Info : Hein Van den Abbeele (0475/80.58.68) 
 

 

Ook dit jaar zetten we opnieuw een 

MTB-tocht op ons programma !  

Het wordt wel een speciale want het 

wordt een tocht BY NIGHT ! 

 

Vertrekken doen we aan het AV-lokaal 

van het SVI in de Pachthofstraat in 

Gijzegem en we rijden de MTB-route 

rond Moorsel ! 

 

Info : Marc Fransen (0498/57.55.82) 

 

ZATERDAG 15/10/2016 : 8ste SAI-Quiz – Aalst 

t.v.v.  

Initiatie YOGA – 05/10 - 12/10 - 19/10 - 24/10 - 02/11 - 07/11 
 

Met KWB Gijzegem-Hofstade zetten we volop in op “gezond leven”. In het voorjaar 

van 2017 trachten we iedereen aan het bewegen te krijgen in onze lessenreeks 

“Lichaam in beweging”. (zie pag. 9) 

Dit najaar plannen we een reeks avonden “initiatie yoga”. Je maakt er kennis met 

enkele asana’s of yogahoudingen. Daarnaast is er aandacht voor de ademhaling, 

concentratie en relaxatie. In yoga tracht men immers lichaam, ademhaling en het 

mentale aspect te verweven en in harmonie te brengen.  

Laat je drukke leven even achter jou en kom gedurende een aantal weken één avond 

per week anderhalf uur relaxen ! 

Het enige wat je nodig hebt is een yoga-matje 

Hou onze uitnodigingen in de gaten !  

 

                                             

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 jaarlijkse namiddagwandeling 

gaat dit jaar door in Wichelen. We 

volgen het Tussenbekepad.  

Onze wandeling start en eindigt aan 

de meer dan 100 jaar oude Sint 

Jozefkapel van Bruinbeke. 

Stevig schoeisel is warm 

aanbevolen want we wandelen 

langs heel wat veldwegen.  

In Serskamp houden we in café 

Eendracht een korte pauze. 

De wandeling is ongeveer 9 km 

lang.  

Eindigen doen we in Zaal 

Roggeman in Bruinbeke voor een 

broodmaaltijd. 

Vertrek om 13u30 vanop parking 

SVI, Pachthofstraat – Gijzegem 

met eigen vervoer. 

Verzamelplaats start wandeling :  

Zaal Roggeman, Bruinbekestraat 8 

te Schellebelle om 14u 
 

 

Herfstwandeling Zondag 23 oktober 2016 

Kostprijs : (betaling gebeurt ter plaatse)                        

KWB/Femma-lid en gezin: 6 € pp, max. 10 € per gezin          In samenwerking met Femma Hofstade ! 

Geen lid? 8 € (niet-leden zijn niet verzekerd)                       
Kinderen -16j gaan gratis mee.                                            

 

 
Sint-Maartenfeest – 06.11.2016 

 

Op zondag 6 november 2016 worden alle kinderen opnieuw in  

De Looierij verwacht voor een leuke namiddag.  

 

“De Droomdief” brengt het verhaal over slapen, mooie dromen of 

nachtmerries. De droomdief gebruikt het gestolen zand van het 

zandmannetje, eenmaal in slaap, steelt hij de mooie dromen van 

de slapende kinderen en vervangt ze door nachtmerries. Beo de 

praatvogel (in mensgedaante) is zijn eerste proefkonijn. Werk aan 

de winkel voor Tovenaar Leo om de orde te herstellen. Spelen ook 

mee : Zonnebloem, Bieba en tante Cleopatra.  

 

Uiteraard komt ook de Sint langs met zijn Pieten.  

 

Tot dan ! 

                                             

Hongermaal – 11.11.2016 
 

Samen met Chiro Popov en de Gezinsbond kan 

je ieder jaar op Wapenstilstand terecht in de 

Looierij voor een hongermaaltijd, waarbij  

vol-au-vent met rijst of gebakken rijst met 

omelet geserveerd worden.  

De opbrengst wordt geschonken aan 11.11.11 

Met KWB zetten we ons hier graag voor in. 
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  Zaterdag 19 november 2016 : Comedy Dubbelshow ! 

Na een meer dan geslaagde passage in 2014 zijn we er opnieuw in geslaagd om Arnout  

Van Den Bossche en Gili naar Gijzegem te halen. Wie er toen bij was, weet dat dit 

opnieuw een zeer geslaagde avond zal worden ! 

Nieuwe zaalshow "Burn-out voor beginners"! 
 

Op woensdag 23 november gaat in de Arenbergschouwburg 

in Antwerpen de nieuwe show van Arnout Van Den Bossche 

in première.  

KWB Gijzegem-Hofstade heeft de eer om zijn allerlaatste 

try-out vóór de première te mogen ontvangen ! 

Mocht je denken dat jij het slecht getroffen hebt op je werk, 

kom dan zeker kijken naar “Burn-out voor beginners”. 

Tijdens deze voorstelling buigt Arnout zich over de “ellende” 

op de werkvloer, waar hij naar eigen zeggen ‘meer alsof deed 

dan op het podium’. 

Nieuwe zaalshow "Charlatan"! 

 

In januari 2017 gaat Gili in première met zijn 

nieuwe zaalshow: "Charlatan"! In deze show 

laat Gili zijn "evil twin" volledig los. Hij zet zijn 

"gaven" op scherp om bewust zijn "slechte ik" 

te laten zegevieren. Op slinkse wijze bespeelt 

en bedriegt charlatan Gili systematisch het 

voltallige publiek en smeert je met een 

bedrieglijke charme eender wat aan. 

Inderdaad, maar wreed plezant! 

 

Gili brengt ons een “gebalde” try-out !! 

 

Toegangsprijs : 15 euro 

Info en tickets : reservaties2016@kwbgijzegem.be of 0496/02.34.02 

Zaterdag 26 november 2016 : 17de GEZINSQUIZ 
 

Traditioneel is de laatste zaterdag van november voorbehouden voor onze Gezinsquiz. 

Wij blijven trouw aan het gekende concept : een gelegenheidsquiz voor KWB-leden en  

hun sympathisanten waarbij het vooral de bedoeling is om er een gezellige avond van te 

maken.  

De meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod, er zijn praktische proeven, video- 

en muziekfragmenten en je kan je joker inzetten.  

Vorm een ploeg van minimum 4 en maximum  6 personen.  

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.  

Mail naar freddy.verhaevert@kwbgijzegem.be met opgave ploegnaam. 

mailto:reservaties2016@kwbgijzegem.be
mailto:freddy.verhaevert@kwbgijzegem.be
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KOOKLESSEN in 2017 
 

Vrijdagen 10/03/2017 en 07/04/2017   

- Italiaans koken met Carlo Bocchi.  

- Grieks koken met Stijn De Smedt.  

 

Een workshop “pralines maken” zit 

ook nog in de pipeline ! 

Topvolleybal in 2016-2017 
 

In het seizoen 2016-2017 willen we zowel de top 

van het mannenvolleybal als de top van het 

vrouwenvolleybal aan het werk zien.  

Op woensdag 25/01/2017 (ov) gaan we de topper 

Liefmans Aalst (voorheen Asse-Lennik) tegen 

Maaseik bijwonen.  

Voor VC Oudegem zoeken we nog een geschikte 

topmatch om bij te wonen ! 

   
 

Spaghetti-avond  – 09/12/2016 
 

Op vrijdag 9 december 2016 hoeven jullie niet zelf 

te koken. Sluit de drukke werkweek af met een 

lekkere spaghetti-bolognèse of een vegetarische 

spaghetti ! 

De opbrengst van deze avond leggen we alvast opzij 

voor onze deelname aan de 1.000km van Kom Op 

Tegen Kanker in 2018. 

                                             

Stokerij Rubbens verhuisde in 2014 van 

Zele naar een groter complex in Wichelen. 

Gedurende 1,5u krijgen we een rond-

leiding doorheen de productiegebouwen. 

Nadien volgt er een degustatie van 

ongeveer 1u waarbij 8 verschillende 

jenevers/likeuren worden geproefd. Er 

worden ook waters voorzien op tafel. 

Donderdag 22/12/2016 om 19u30 

Vooraf inschrijven (bij Guido) vereist ! 
 

Kerstmarkt – 25/12/2016 
 

Op Kerstdag kan je in de  

namiddag op het Kerkplein  

van Gijzegem terecht voor een hapje 

en een drankje in een gezellige 

Kerstsfeer.  

Kom langs en steun meteen ook onze 

actie 1.000km KOTK editie 2018. 

Nieuwjaarsreceptie  – 14/01/2017 
 

We zetten 2017 alvast goed in met 

onze traditionale Nieuwjaarsreceptie. 

Kom mee klinken op het Nieuwe Jaar 

en geniet van wat we die avond 

allemaal in petto hebben voor jou ! 

Bedrijfsbezoek Stokerij Rubbens 

De 1.000 km van Kom Op Tegen Kanker. 
Editie 2017 gaan we even overslaan, maar we engageren ons nu al om er in 2018 
opnieuw aan deel te nemen. 
Kom zeker naar onze spaghetti-avonden en Kerstmarkten, zo steun je meteen onze 
deelname in 2018 ! 
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Livigno - meer dan alleen skiën! 
Na een meer dan succesvolle SHORTSKI in 2016 trekken 

we ook in 2017 opnieuw naar het Italiaanse Livigno voor de 

ideale mix van ski, après-ski, shopping, zon, fun, kortom la 

dolce vita. 
 

Prijs :  595 € voor de skiërs; 465 € voor niet-skiërs, 

Inbegrepen : 
heen en terugreis : heen op vrijdag 20/01/17 (vertrek rond 

18u) en terug in Gijzegem op woensdag 25/01/17 rond 7u.  

Ontbijt bij aankomst op zaterdagmorgen. 

3 nachten verblijf in halfpension en 4 dagen skipas Livigno.  

 

Inschrijven tot 31 oktober 2016 :  

contacteer Guido op nummer 0494/03.86.67 of 

guido.bruyland@kwbgijzegem.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vormingspakket RIJBEWIJS 
 
Je eigen dochter of zoon leren auto 

rijden is nog steeds de goedkoopste 

manier om een rijbewijs te behalen. 

Het vormingspakket omvat 2 avonden en is 

gericht naar al wie iemand wil begeleiden om te 

leren autorijden. 

In de eerste sessie gaat de aandacht naar de 

verkeersregels, in de tweede sessie gaat het over 

de methodische en pedagogische aanpak van de 

begeleiding. 

1
ste

 sessie : woensdag 01/02/2017 

2
de

 sessie  : woensdag 08/02/2017 

Telkens om 20u in De Looierij. 

 

 

Bedrijfsbezoek Colruyt 
 
Op woensdag 26/04/2017 trekken we in de 

namiddag naar Ghislenghien voor een 

bedrijfsbezoek aan Colruyt. Colruyt is de enige 

Belgische distributeur die zijn eigen 

koffie brandt. In “Van boon tot 

kopje” krijgen we een rondleiding in 

de branderij en afsluiten doen we 

met een degustatie. 
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Info-avond “Preventie hart- en bloedvatenziekten” 

 
Op woensdag 15/02/2017 brengt ons eigen KWB-bestuurslid  

Paul De Kuyper een voordracht rond hart- en bloedvatenziekten en  

vooral de preventie ervan.  

Hart- en vaatziekten blijven in België de belangrijkste doodsoorzaak  

en de voornaamste reden van opname in een ziekenhuis. 

In deze uiteenzetting schetst Paul een beeld van de ziekten en de risicofactoren en dit op een 

begrijpelijke manier.  

Woensdag 15 februari 2017 om 20u in De Looierij 

 

 

 Bowling – 25/02/2017 
 

25 feb 2017, zaterdagavond vóór Aalst Carnaval 

hebben we onze jaarlijkse afspraak in Tragel Sport 

in Aalst voor een avondje bowlingplezier.  

We verzamelen rond 19u30 ter plaatse en spelen 

gedurende 3u (20u-23u). Een echte competitie 

wordt het niet, maar we voorzien toch een mooie 

trofee voor de top 3 in de categorieën heren, dames, 

jongens en meisjes. 

                                             

Paintball – 12/03/2017 
 

Zondag 12 maart 2017 trekken we in de namiddag 

naar het grootste indoor paintball terrein in België, 

namelijk dit van Gent.  

Van 14u tot 17u hebben we het hele terrein voor ons 

alleen. Voor de prijs van 30 € per persoon kan je 

gebruik maken van een paintballwapen, paintball-

masker, een propere overall en 100 paintballs.  

Hou onze uitnodigingen in de gaten, want vooraf 

inschrijven is vereist ! 

                                             

Opgepast ! Lichaam in beweging 
 

Een reeks van vier sessies onder professionele 

begeleiding met uitleg en oefeningen om fit te blijven. 
 

Sport en gezondheid zijn hot. Bijna dagelijks staat er 

wel een artikel in de krant dat we te weinig bewegen. 

Echter, vaak weten we niet hoe er aan te beginnen.  

De activiteit “Opgepast ! Lichaam in beweging” helpt 

je op weg. We trainen in vier avonden de belangrijkste 

basiseigenschappen om fit en gezond te blijven.  

Elke sessie heeft één thema. 

 Oei, ik verlies mijn kracht 

 Mijn tong hangt op de grond 

 Ik word zo stijf als een plank 

 Ai, er schiet iets in mijn rug 

Wanneer ? Woensdagen 1/8/15/22 maart 2017 

Waar ? De Looierij 

 

                                             

Nationale Wandeldag  
19/03/2017 
Dit jaar gaat de nationale wandeldag van KWB 

door in Oost-Vlaanderen., meer bepaald in 

Meerbeke (bij Ninove). 

Wie graag aan deze wandeltocht deelneemt, kan 

gerust op eigen houtje meedoen.  

Meer info vind je op de site van KWB  

www.kwbeensgezind.be 

                                             

Bianchi-ritten  – voorjaar 2017 
 

In 2017 nemen we niet deel aan de 1.000km van 

Kom Op Tegen Kanker, maar dat wil niet zeggen 

dat we onze renners in de kou laten staan.  

Wie zin heeft, kan in groep mee deelnemen aan 

enkele van de ritten van de Bianchi-trofee. Hou 

onze uitnodigingen in de gaten voor de juiste data.  
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Dauwtrip  – 09/04/2017 
 

Zondag 9 april 2017 is niet alleen de dag van 

Parijs-Roubaix, maar ook van onze Dauwtrip.  

We starten de dag met een opkikkertje (jenever of 

koffie) en vatten onze wandeltocht aan rond 7u.  

Onderweg houden we halt voor een hapje en een 

drankje en rond 10u30 zijn we terug in De Looierij 

voor een uitgebreide en overheerlijke brunch. 

                                             

Kindernamiddag – 23/04/2017 
 

Op zondag 23 april 2017 verwachten we alle 

kinderen in Ontmoetingscentrum De Looierij voor 

een leuke kindernamiddag. (i.s.m. de Gezinsbond) 

We brouwen nog volop op de samenstelling van 

deze kindernamiddag, maar dat de kids zich naar 

hartelust zullen kunnen amuseren staat nu al vast !  

Hou onze uitnodigingen in de gaten. 

  

                                             

Vespatocht  – 14/05/2017 
 

Zondag 14 mei 2017 trekken we in de namiddag naar Rotselaar 

waar we verwacht worden voor een tocht met een Vespa !  

Aah, la dolce vita : op een Vespa-scooter door de natuur sjeezen. Wat is er 

leuker op een (hopelijk) zonnige zondagnamiddag ? 

Hou onze uitnodigingen in de gaten en wees er snel bij, want dit zou wel 

eens een topper kunnen worden ! 

                                             

Petanque & Kubb 
 

Op zondagnamiddag 11 juni 2017 

worden we opnieuw in de Drapstraat 

bij Marc Fransen verwacht voor een 

namiddag petanque en Kubb. 

Petanque zal bij iedereen wel gekend 

zijn. Kubb is een van origine Zweeds 

spel waarbij je houten blokken om 

moet gooien.  

Kubb en petanque zijn gezelschaps-

spelen die buiten gespeeld worden en 

waaraan iedereen kan meedoen.  

We leggen de spelregels grondig uit. 

Iedereen welkom, vooraf inschrijven 

is niet nodig. 

 

                                             

Fietstocht 
 

Nadat deze activiteit enkele jaren niet 

meer op onze agenda stond, nemen we 

op zondag 21 mei 2017 de draad weer 

op.  

Dan trekken we naar de Rupelstreek 

voor een dagfietstocht. Onze fietsroute 

brengt ons langs dijken, kastelen, 

vergezichten en een stukje industriële 

archeologie.  

We bezoeken ook de steenbakkerijsite 

Frateur in Boom. 

 

                                             

Streekbierenavond 
 

Op zaterdag 6 mei 2017 kunnen 

jullie in De Looierij terecht voor een 

echte streekbierenavond.  

We serveren niet alleen lekkere bieren 

uit de streek, we zorgen uiteraard ook 

voor passende hapjes. Ons eigenste 

bestuurslid Peter komt langs met zijn 

band om voor de muzikale omlijsting 

te zorgen. 

 

                                             BBQ 
 

Zaterdag 24 juni 2017 

Ondertussen is het zowat een 

jaarlijkse traditie geworden. Een 

overheerlijke BBQ wacht op jullie in 

De Looierij 
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Een voorproefje van onze activiteiten voor het najaar 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorlopig Programma najaar 2017 
 5 augustus  Jaak Vereecken Classic   

September-April Volleybal      
2 + 3 september Eetfestijn 

9 september  Motordag 

16 september Bedrijfsbezoek Colruyt 2  

22 september Mountainbike by Night   
30 sept-1 okt WEEKENDREIS  

6 oktober  Belotting  

22 oktober  Herfstwandeling 
27 oktober  Belotting 

5 november  Sint-Maartenfeest    

11 november Hongermaal 11.11.11   

18 november KWB zingt 
24 november Belotting 

25 november 18de Gezinsquiz 

8 december  Spaghetti-avond    
16 december Ierse avond 

22 december Belotting 

25 december Kerstmarkt 
  

Motordag 
 

Op zaterdag 9 september 2017 gaan 

we met de motards onder jullie op 

daguitstap. We trekken naar het 

Heuvelland waar we flirten met de 

Vlaams-Franse grens. We stoppen 

onder meer aan de Rodeberg waar we 

met een zetelliftje een vlucht maken.  

Wie niet over een motor beschikt maar 

graag de tocht eens vanop de duozit 

wil meemaken, is meer dan welkom ! 

 

                                             

WEEKENDREIS 
 

Ja hoor ! In 2017 vertrekken we met onze KWB weer op 

Weekendreis ! 

Voorlopig ligt er nog maar één ding vast = de datum ! 

We zoeken nog volop naar een geschikte bestemming. 

Heb je een fantastisch voorstel ?  

Laat het ons vlug weten, over enkele weken sturen we 

onze verkenners op pad. 
 

                                             

KWB zingt 
 

Op zaterdag 18 november 2017 is er 

de 2
de

 editie van “KWB zingt”. 

Wie er op de eerste editie bij was, 

weet dat het met de “Helaasheid der 

Zingen” opnieuw een fantastische 

avond zal worden vol met zang en 

dans. 

 

                                             

FAMILIENIEUWS !! 
 

De voorbije maanden zijn er opnieuw enkele kleine KWB’ertjes bijgekomen. We mochten volgende kindjes 

verwelkomen op deze wereld én in onze KWB-familie :  

 Stan, hij werd geboren op 05/12/2015 en is de zoon van Robin en Nele Rimbaut-Van Heck 

 Louis, hij werd geboren op 17/12/2015 en is de zoon van Bert en Christel Van der Speeten-Blanckaert 

 Noémie, ook zij werd geboren op 17/12/2015 en is de dochter van Dimitri en Stefanie Van Vaerenbergh-Cobbaert 

 Lotte, zij werd geboren op 26/01/2016 en is de dochter van Cédric en Ellen Heirwegh-Rimbaut 

 Liz en Stig, zij werden geboren op 23/02/2016 en zijn dochter en zoon van Davy en Sarah Vanderhaegen-Cardon 

 Kobe, hij werd geboren op 07/06/2016 en is de zoon van Steven en Vanessa Cautaerts-Vertongen 

 Bradley, hij werd geboren op 04/08/2016 en is de zoon van Matty en Audrey Vereecken-Levingbird 

Een dikke proficiat aan de kersverse ouders.  

Wij storten een aanmoedigingspremie van 25 euro op hun rekening !  

 

                                             



12 |  

 

Heb je vragen, suggesties, opmerkingen? 

Guido.bruyland@kwbgijzegem.be 

Spreek je graag één van onze bestuursleden aan : 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Volleybal 
 

Ben je ouder dan 16 en heb je zin om te volleyballen ?  

Iedere dinsdagavond (behalve tijdens de schoolvakanties) ben je welkom van 20u tot 22u in de sporthal van het 

Sint-Vincentiusinstituut, Pachthofstraat te Gijzegem.  

De groep aanwezigen wordt in 2 verdeeld en we spelen een ganse avond recreatief volley. Geen druk, geen stress, 

gewoon op een vriendschappelijke manier spelen.  

Wie toch iets meer competitiedrang heeft, kan aansluiten bij onze competitieploeg die al jaren meedraait in de 

regionale KWB-competitie, waarvan de meeste wedstrijden op zondagmorgen gespeeld worden.  

Onze eigen volleybalkalender vind je op onze site www.kwbgijzegem.be en meer info over de competitiekalender 

vind je op de site http://volley.vandemeerssche.com/ 

                                        

Guido, René, Dirk, Freddy, Stany, Dirk, Peter, Marc, Ivan,  

Carlo, Geert, Marc, Paul, Leo, Hubert, Emery, Luc, Benny,  

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

