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25 augustus  Avondmarkt Gijzegem tvv KOTK  p.  3 
September-April Volleybal     p.16 
2 + 3 september Eetfestijn     p.  3 
10 september Motordag     p.  3  
16 september Bedrijfsbezoek Colruyt   p.  3  
22 september Mountainbike By Night   p.  3 
30 sept – 1 okt Weekendreis  2017   p.  3 
6 oktober  Belotting initiatie    p.  4 
15 oktober  Cirque du Soleil    p.  4 
22 oktober  Herfstwandeling    p.  4 
27 oktober  Belotting     p.  4 
5 november  Sint-Maartenfeest    p.  5 
11 november Hongermaal 11.11.11   p.  5 
18 november Helaasheid Der Zingen   p.  5 
24 november Belotting     p.  4 
25 november 18de Gezinsquiz    p.  5 
8 december  Spaghetti-avond tvv KOTK  p.  6 
16 december Ierse avond     p.  6 
22 december Belotting      p.  4 
25 december Kerstmarkt tvv KOTK   p.  6 
13 januari  Nieuwjaarsreceptie    p.  7 
23-28 januari Shortski Sölden    p.  7 
26 januari  Belotting     p.  4 
31 januari  Info-avond Burn Out   p.  8 
10 februari  Bowling     p.  8 
23 februari  Belotting     p.  4 
24 februari  Comedy Night    p.  8 
8 maart  Workshop GPS (deel 1)   p.  9 
10 maart  Van pallet tot meubel   p.  9 
   Paaseierenactie tvv KOTK   p.  9 
17 maart  Bezoek Abdij Affligem   p.10 
18 maart  Parochie steakfestijn   
18 maart  Nationale wandeldag   p.  9 
22 maart  Workshop GPS (deel 2)   p.  9 
25 maart  Bezoek Fort van Breendonk  p.10 
30 maart  Belotting     p.  4 
1 april   Ronde van Vlaanderen   p.11 
8 april   Dauwtrip     p.11 
15 april  Kindernamiddag    p.11 
21 april  Streekbierenavond    p.11 
22 april  Bedrijfsbezoek Stora Enso  p.11 
27 april  Belotting     p.  4 
10/11/12/13 mei 1.000km KOTK    p.12 
Mei-Juni  Wandelavonden    p.12 
20 mei  Highlandgames    p.12 
27 mei  Vespatocht     p.12 
24 juni  Avonturendag    p.12 
Juli-Augustus Fietsavonden    p.12 
8 juli   Petanque en Kubb    p.12 
Tottenham Hotspur – Schalke 04                            p.10 
 

Activiteiten najaar 2018 : vanaf pagina 13. 

Najaar 2017 – Voorjaar 2018 
 

24 februari 

Comedy Night 

10 september 
Motordag 

16 december 

Ierse avond 

Najaar 2018 

28 oktober 2018 



3 |  

 
 

 

 

  

VRIJ 25/08/2017 - 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 2017-2018 en 
uiteraard voor een overheerlijke Gin-Tonic.  

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar 

onze deelname aan de 1.000km van KOTK. 

ZAT 30/09 – ZON 01/10 WEEKENDREIS  
 
Onze tweejaarljkse Weekendreis 

gaat dit jaar naar de drie steden  
Keulen-Aken-Maastricht. 
We vertrekken op zaterdag om 7u vanop de 

parking SVI en na een tussenstop in Lichten-
busch worden we om 11u15 verwacht op de MS 

Rheinperle voor een panoramische boottocht op 
de Rijn met BBQ aan boord.  
Nadien volgt een begeleid bezoek aan de Dom 

van Keulen en is er een vrij moment. 
Overnachten doen we in Aken. 

Zondag begint met een overheerlijk ontbijt 
waarna we de Altstadt en het Rathaus bezoeken. 
Nadien gaat het naar Maastricht voor een 

stadswandeling gevolgd door vrij bezoek aan de 
binnenstad.  

Rond 21u zijn we terug in Gijzegem.  
 
Interesse ? Jammer, te laat ! De bus is volzet. 

Contaceer Guido om je op de wachtlijst te laten 
zetten. 

 

Eetfestijn : zat 2 en zon 3 september 2017 

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 17 euro pp 

Kindermenu aan 8 euro pp 

Voor de fijnproevers is er lekker hoeve-ijs ! 

Zon 10/09/2017 - Motordag 

“Born to wild” - Een schitterende  
daguitstap naar het Heuvelland voor  

de motorliefhebbers onder ons.  
We nodigen alle motards uit om die dag hun 

trouwe gemotoriseerde tweewieler van stal te 
halen. Motorliefhebbers zonder motor die deze 
dag graag als bijrijder meemaken, zijn ook 

welkom. We vertrekken om 8u30 stipt aan de 
Looierij en rijden met een tussenstop in de 

Gavers in Deerlijk naar West-Vleteren. 
Na het middagmaal gaat het naar de Rodeberg 
met de stoeltjesliften en we keren nadien via de 

Gavers terug naar de Looierij waar ons nog een 
hapje wacht.  

Snel inschrijven is de boodschap ! Dit kan bij 
Nicole De Munck  : 0484/32.68.08  - 
(nicole.demunck@hotmail.com) tot 03/09/2017. 

Zat 16/09/2017 – Bedrijfsbezoek Colruyt 
 

In mei 2015 opende Colruyt in Ath/Lessines een 
gloednieuw distributiecentrum; een uniek 

staaltje van innovatie dat plaats biedt aan meer 
dan 500 werknemers.  
Op zaterdag 16 september 2017 krijgen  

wij een blik achter de schermen van  
deze hypermoderne logistieke site  

van waaruit de Colruyt-winkels  
bevoorraad worden.  

 

VRIJ 22/09/2017 – MTB “by night” 

Voor het 2de jaar op rij gaan we eind september 
mountainbiken “by night” ! 
We verzamelen bij valavond aan het AV-lokaal 

van het SVI in de Pachthofstraat in Gijzegem en 
rijden een gevarieerde MTB-tocht in het 

(schemer)donker. Sensatie verzekerd ! 
Info : Marc Fransen (0498/57.55.82)
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ZON 15 OKTOBER 2017 om 15u Cirque Du Soleil – “Totem” 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
     

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hongermaal – 11/11/2017 

Samen met Chiro Popov en de Gezinsbond kan 

je ieder jaar op Wapenstils ta nd terecht in de 

Looierij voor een hongermaa ltijd, waarbij  

vol-au-ve nt met rijst of gebakken rijst met 

omelet geserveerd worden.  

De opbrengst wordt geschonke n aan 11.11.11 

Met KWB zetten we ons hier graag voor in. 

 

Belotten 

Najaar 2017 : 06/10 – 27/10 – 24/11 – 22/12    

2018 : 26/01 – 23/02 – 30/03 – 27/04 – 19/10 – 30/11 – 21/12 

 
Op algemeen verzoek beginnen we ons “belottingen”-jaar met een  

initiatie. Op 6 oktober 2017 kan je in de Looierij terecht voor een  
kennismaking met dit kaartspel. Ook wie al wat ervaring heeft is meer dan welkom.  

Vanaf eind oktober beginnen dan onze maandelijkse kaartavonden en ook dit jaar voorzien we op 
het eind van het werkjaar een attentie voor de top drie van ons regelmatigheidscriterium. 
Voor jong en oud, kenners en beginnende kaarters, iedereen is welkom ! 

Afspraak telkens om 20u in de Looierij.                                    

KWB Gijzegem-Hofs ta de trekt 
samen met Femma Hofstade naar 

de voorstelling “Totem”. 

Het centrale thema is de 

ontwikkeling van de mens door de 

eeuwen heen. 

Er wacht ons een acrobatisc he en 

fascinerende show ! 

Alle tickets zijn jammer genoeg al 

de deur uit.                                

Onze jaarlijkse Herfstwandeling gaat dit jaar door in Affligem . We verzamelen 

op de parking van het SVI te Gijzegem en rijden met auto’s naar de startplaa ts van 

de wandeltoc ht, de Abdij van Afflige m.  

Deel 1 van onze tocht brengt ons naar de Domentse broeken, het natuurge dee lte 

van het Roofridde rspa d, waarna we, na zo’n 5 km, halt houden in het gezellige 

Gasthof d’Oude Brouwe rij voor een drankje.  

Nadien volgen we de Hop- en Kluiswa nde ling, een tocht van zo’n 5 km langs het 

Kluisbos . Tot slot keren we terug naar Gasthof d’Oude Brouwerij waar ons een 

lekkere broodma altijd wacht.  

Door de afstande n en het landschap is de tocht uitermate geschikt voor geoefende 

stappers. Meer dan 80% van deze pittige wandeling gaat over veldpaadje s waar-

door de tocht niet geschikt is voor kinderwage ns.  

Stevig schoeisel is aan te raden ! Vooraf inschrijven noodzakelijk. 

Zondag 22 oktober 2017 

Herfstwandeling 
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Waar is da feestje ? Hier is da feestje ! 

Wie er dit jaar op de Bosfeesten bij was, weet wat te verwachten. Feestjeuh ! 
De Helaasheid der Zingen is een coverband die met Nederlandstalige en anderstalige evergreens, liedjes 

die iedereen kent ongeacht de leeftijd, de boel op stelten zet. Ze creëren daarmee een “café-chantant” 
waarbij het publiek meegesleurd wordt in de ambiance. Gegarandeerd staat de keet op zijn kop waarbij 
ook geregeld een danske geplaceerd wordt. 

Dit mag je zeker niet missen (zeg niet dat we je niet verwittigd hebben ) 

Sint-Maartenfeest – 05/11/2017 

Op zondag 5 novembe r 2017 worden alle kinderen opnieuw in  
De Looierij verwacht voor een leuke namidda g.  
 

Onze scenarist Leo zit momentee l in afzondering in zijn 

kluizenaa rsoord in Duitsla nd. Derhalve hebben we het gissen naar 

het thema en de verhaallijn van dit Sint-Ma arte nfees t.  
Kom en ontdek samen met ons wat Tovenaar Leo dit keer uit zijn 

mouw heeft geschud. 

 

Uiteraard komt ook de Sint langs met zijn Pieten. 

 

Tot dan ! 

                                             

Zaterdag 25 november 2017 : 18de GEZINSQUIZ 

Vorig jaar won “Caipirinha” nipt onze quiz vóór “Die van Wies” en “Pietenpact”. Benieuwd wie dit 
jaar de overwinning pakt na een vragencocktail over de meest uiteenlopende onderwerpen !  

Traditioneel is de laatste zaterdag van november immers 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 quiz omvat gewone quizvragen, 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 ploegnaam. 

ZAT 18/11/2017 – KWB zingt met de Helaasheid der Zingen !                   

Hongermaal – 11/11/2017 

Samen met Chiro Popov en de Gezinsbond kan 
je ieder jaar op Wapenstils ta nd terecht in de 

Looierij voor een hongermaa ltijd, waarbij  

vol-au-ve nt met rijst of gebakken rijst met 

omelet geserveerd worden.  

De opbrengst wordt geschonke n aan 11.11.11 

Met KWB zetten we ons hier graag voor in. 

 

mailto:freddy.verhaevert@kwbgijzegem.be
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  Spaghetti-avond – 08/12/2017 

Op vrijdag 8 december 2017 is er onze traditione le 

spaghetti-a vond. Ook dit jaar gaat de opbrengst ervan 

integraal naar onze deelname aan de actie van de 

1.000km van Kom Op Tegen Kanker.  

Die avond hoeven jullie dus na een zware werkweek 

eens niet zelf te koken. Begin het weekend relaxed en 
kom naar de Looierij voor een lekkere spaghetti aan een 

zeer democratisc he prijs én je steunt er meteen ook een 

goed doel mee. Van een win-win situatie gesproke n ! 

U kan er terecht voor een lekkere spaghetti -bolognè se 

of een vegetarisc he spaghetti ! 

 

                                             

Kerstmarkt – 25/12/2017 

Op Kerstdag slaan de  

Gijzegemse vereniginge n  

de handen in elkaar voor een  

echte Kersmarkt, letterlijk 

onder de kerktore n van Gijzegem,  

op het Kerkplein.  
Vanaf de late namidda g kan je er terecht voor een 

hapje en een drankje in een gezellige Kerstsfeer. 

Kom na de feestdis en het familiebez oek eens 

langs, sla een babbeltje , drink iets. 

Je steunt er ook onze actie voor KOTK mee, want 

de opbrengst van  

onze verkoop op de 

Kerstmarkt gaat  

integraal naar onze 

actie van  

de 1.000km KOTK. 

Ierse avond – 16/12/2017 

Op zaterdag 16 december 2017 pakken we uit met een echte aanrader ! Een Ierse 

avond. Een Schoonaardse Ier, of is het een Ierse Schoonaarde naa r, komt vertellen over 

zijn land van herkomst. Geschiedenis , aardrijkskunde, taal, cultuur, gewoontes, sport, 

alles komt aan bod.  

Dit alles onder het genot van een stevige Guinness , Whiskey, Irish Coffee en diverse 

proevertje s..  

Nadien zal Eamonn de gitaar ter hand nemen om ons te vergaste n op enkele Ierse 

liedjes. 

Er zal tevens een demonstra tie Ierse dans gegeven worden met gelegenhe id om zelf 
deel te nemen.  
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Nieuwjaarsreceptie– zaterdag 13 januari ‘18 

     Nieuwjaarsreceptie ! 

Zaterdag 13 januari 2018 houden we onze  

jaarlijkse Nieuwjaarsrec eptie. Wie er de voorbije jaren 
al bij was, weet dat we starten met een receptie maar 

dat het nadien evolueert naar een “bonte avond”.  

Onze vaste waarden zijn uiteraard weer van de partij, 

receptie met hapjes en drankjes, het woordje van de 

voorzitte r, de bingo. We brainstorme n nog volop over 

hoe we de rest van de avond zullen invulle n.  

Wat al zeker is, is dat we eindige n met een muzikale 

afsluiter die ons zal verzekeren van een geweldige 

ambiance, de live cover-kara oke ba nd Xposure ! 

Stip deze datum zeker aan in je agenda, want deze 

avond mag je niet missen. 

 

                                               Shortski Sölden (Oostenrijk) Dinsdag 23/01/18 – Zondag 28/01/2018 

Sölden … een naam die vele skiharte n sneller doet slaan. De absolute sneeuwzekerheid wordt gegarandeerd door 

de aanwezighe id van de 2 gletsjers Rettenba c h en Tiefenbach die men enkele jaren geleden met Sölden en 

Hochsölde n verbonde n heeft.  
 

Een supermoderne liftinfra s truc tuur brengt je in enkele minute n tot op de hoogte van 3.249m. Daarenbove n telt 

Sölden 3 Bergbane n die tot boven de 3.000m gaan, de zogenaamde BIG3. Voor de gevorderde skiërs heeft men 

een route uitgezet, de ‘BIG 3 Rally’, een 50km lange skitocht langshee n de 3 bergtoppen. Adembene me nd !  

Eens een fantastisc he skidag erop zit, start in het slingervorm ig dorpje Sölden een nooit gezien après-ski die 
doorgaat tot in de vroege uurtjes! Wie zich liever laat verwenne n, kan terecht in de gigantisc he Freizeits -Are na 

met oa sauna’s, een tropisc h zwembad en indoor sportterre ine n. Sölden is cool … Sölde n is hot! 

Het Parkhote l (***) ligt in het centrum, vlakbij de pistes van Sölden en op slechts 5 minuten stappen van de 

Giggijoc hba hn. 
  

Prijs : 725 € voor de skiërs, 524 € voor niet-skiërs (geen skipas) 

Inbegrepen : reis H/T met slaapbus, ontbijt bij aankomst, 3 nachten  

verblijf in halfpension in het Parkhotel, Skipas 4 dagen, Josk reisleiding  

door onze Dirk en Isabelle. 

Mogelijk extra’s : Annuleringsverzekering : 17 € / Ongevallenverzekering : 15 € 
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Zaterdag 24 februari 2018 : Comedy 
Dubbelshow ! Voor onze 10

de
 Comedy Night schotelen wij jullie opnieuw een dubbele affiche 

voor. Na de zeer succesvolle editie in 2017 met Steven Goegebeur brengen wij 

jullie deze keer een aanstormend talent gevolgd door een gevestigde waarde die 

reeds jaren volle theaterzalen trekt. 

Koen Dewulf 

We beginnen de avond met Koen Dewulf, een 

Meetjeslander die reeds in 2007 in de finale stond van 

Humo’s Comedy Cup.  

Steven Goegebeur zegt over Koen : “Eén van de weinige 

comedians die door zijn sympathieke, niet kwetsende en 

herkenbare humor ook geschikt is om comedy te 

brengen voor het verenigingsleven”. Van een perfecte 

match gesproken ! 

Xander De Rycke 

Comedian Xander De Rycke is nog geen 30 jaar oud, 

maar mocht het 10-jarige jubileum van zijn carrière 

al vieren en gaf begin dit jaar de aftrap voor zijn 5de 

theatershow “Quater-Life Crisis”.  Voor ons brengt 

hij een full-show  regelrechte Stand Up Comedy 

 
 

 

 

Toegangsprijs : 15 euro 

Info en tickets : reservaties2018@kwbgijzegem.be of 0496/02.34.02 

 Info-avond “Burn-out : van ziekte naar epidemie”  -  31 januari 2018 

We kunnen er niet meer omheen. Burn-out is een fenomeen waar meer en meer mensen mee te maken krijge n. 

Het gevoel dat alles ‘op’ is, het gevoel dat je batterije n leeg zijn … 
Waarom krijgen mensen dit gevoel? Is het hun eigen schuld? Ligt het in de aard van de mens? ….  

Vragen waar we met deze info-avond een antwoord op probere n te geven, hoewel we nu al weten dat niet alle 

vragen en antwoorde n voor iedereen hetzelfde inhoude n.  

Een deskundige van ACV/L BC neemt ons mee op weg doorhee n het verhaal van burn-out. Welke signale n gaan 

vooraf? Wat kunnen we doen om dit fenomeen te vermijde n?  

Woensdag 31 januari 2018 om 20u in De Looierij, Gijzegem .                                            

Bowling – 10/02/2018 

10 feb 2018, zaterdagavond vóór Aalst Carnaval 

hebben we onze jaarlijkse afspraak in Tragel Sport 

in Aalst voor een avondje bowlingplez ie r.  

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  

categorieë n heren, dames,  

jongens en meisjes. 
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Workshops GPS – 08 en 22 maart 

Op donderdagen 8 en 22 maart 2018 brengt ons eigenste 

bestuurs lid Ivan Lievens twee workshops rond het gebruik 

van GPS. Wil je met je GPS-toe stel meer kunnen dan 

simpelwe g van A naar B navigere n, dan kom je zeker aan 

je trekken. De focus ligt op werken met Garmin Basecamp 

en Garmin navigatie toes te lle n, maar ook TomTom en apps 

op de smartphone komen aan bod.  

Deze workshop is bruikbaa r  

voor auto, moto, camper, fiets,  

en wandelaars. Naast het zelf  

maken van routes komen ook  

de organisatie van een meerdaagse  

reis en het correct gebruik van routes van anderen aan bod.  

De eerste avond is eerder theoretisc h, de tweede avond zal 

zeer praktisch zijn..  
Beide avonden gaan door in het Parochiaal Centrum in 

Hofstade !   
 

Op zaterdag 10 maart 2018 organisere n we een 

workshop onder leiding van onze eigen “handige 

Harry”, Marc Fransen.  

Met de aanwezige n proberen we vanuit zwerfhout, 

steigerhout of pallette n nieuwe dingen te creëren. 

Meubels, banken, bloembakke n : alles is mogelijk.  

Een ideale activiteit om samen materiaal te 

recycleren en iets te maken voor je tuin, of om in een 

park of in een wijk te plaatsen zodat iedereen er kan 

van genieten. 
 

Klusworkshop “Van pallet tot meubel” 

Paaseierenverkoop tvv KOTK  

In de zoektocht naar de nodige fondsen voor onze deelname 

aan de 1.000km van Kom Op Tegen Kanker, organise re n we 

begin maart een verkoop van ambachtelijke chocolade, net 

als in 2016. Tijdens het weekend van 10 maart 2018 zullen 

de eieren hun weg vinden naar jullie huiskame rs . 
We kunnen opnieuw rekenen op de medewerking van 

Bakkerij Verleysen. 

 

Nationale Wandeldag KWB 

Op zondag 18 maart 2018 gaat de  

nationa le wandelda g van KWB door  

in Vlezenbeek (VL-BR). 

Vlezenbeek is een dorp en één van de vijf 

deelgemeente n van Sint-Pie ters-Lee uw. In deze 

deelgemeente ligt het kleine natuurre se rvaa t van de 

Zobbroe kva lle i. Op de grens met Gaasbeek, tegenove r 

het kasteel van Gaasbeek, treffen we het domein 

Groenenberg aan en in het uiterste noorden strekt zich 

de vallei van de Pedebeek uit als een Breugella ndsc ha p. 

Vlezenbeek is ook de heimat van Brouwerij Lindemans 

en Neuhaus.  

Ongetwijfe ld een streek de moeite waard voor een leuke 

wandeling.  

Wie graag deelneemt, kan gerust op eigen houtje 
meedoen.  

Meer info op www.kwbee nsgez ind.be 
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Bezoek Abdij Affligem 

Op zaterdag 17 maart 2018 nemen we jullie mee op 

een halve dag-uits ta p naar Afflige m .  

Om 9u30 worden we onthaald  

met een koffie waarna we  

om 10u een geleid  

bezoek brengen aan de  

Sint-Pie ters- en Paulusabdij  
in Afflige m .  

De rondleiding begint aan 

het plein met gebouwe n 

in verschille nde bouwstijle n of in het laatbarokke 

Bisschoppe nhuis uit 1720. Binnen worden de 

vertrekke n bezocht van verschillende architecte n en 

eindigt de rondle iding met een bezoek aan de kerk met 

het OLVrouwbe eld van Afflige m .  

In de tuin bezoeken we de Benedic tuspoort, de 

kerkruïnes , de kruidentuin, het Religie us centrum en 

het jeugdhee m . We krijgen uitleg over de geschiede nis 

van het Afflige ms abdijbie r en er is mogelijkhe id tot 

aankoop van abdijproduc te n.  

We sluiten af met een degustatie van  
3 soorten Affligem bie r geserveerd  

met halfharde lichtgez oute n  

Afflige m kaas .                                             

Fort van Breendonk 

Nu de herdenkinge n voor Wereldoorlog I zo stilaan op 

hun einde lopen, richten wij onze pijlen op WO II.  
Niet alleen trekken we in oktober 2018 naar de  

Studio 100 musical “40-45” , op zondag 25 maart 2018  

brengen we tevens een geleid bezoek aan het Fort van 

Breendonk.  

De nazi’s gebruikte n het als  

werk- en doorga ngska m p  

en het is het enige kamp in  

West-Europa dat volledig  

intact bleef.  

Onze rondleiding, met gids, start om 15u en zal 

vermoedelijk zo’n twee uur in beslag nemen.  

Hou onze uitnodiginge n in de gaten want dit wordt een 

onvergetelijk bezoek en we kunnen maar een beperkt 

aantal deelnemers meenemen.  

                                             

 Bijwonen buitenlandse voetbalwedstrijd 

 

                                                                                       VS 
 

 

Tottenham vs Schalke 04, neen we hebben geen glazen bol en weten dus niet of deze wedstrijd dit seizoen op het 

program ma kan of zal staan. Maar …. 
Na een zeer succesvolle trip naar Ajax Amsterdam enkele jaren terug, willen we dit voetbalse iz oe n opnieuw een 

buitenla ndse voetbalwe dstrijd bijwone n. Omwille van de afstand gaat onze voorke ur uit naar Engeland of Duitsla nd.  

In onze zoektocht naar een geschikte match is duidelijk geworde n dat een competitie we dstrijd in Engeland bijwone n 

quasi onmogelijk is zonder connectie s. Echter, Tottenha m Hotspur speelt dit seizoen zijn thuiswe dstrijde n niet op het 

vertrouwde White Hart Lane, aangezien dit wordt afgebroke n voor een nieuw stadion, maar wel in Wembley, wat 

mogelijkhe de n biedt. Navraag bij de Belgisc he supporte rsc lub van de Spurs leert ons dat de kostprijs voor zo’n 

voetbaltrip (vervoer + ticket) wellicht rond 150 € zal draaien.  

Anderzijds lijkt ook een thuiswe dstrijd van Schalke 04 een mogelijkhe id gezien de afstand. Hier zou de kostprijs 

vermoedelijk rond 70 € zijn. 

  
OPRO EP : Vooraleer we ons in dit avontuur storten, willen we eerst bij jullie eens polsen in hoeverre hier interesse 

zou voor zijn. Zou je het zien zitten om een buitenla ndse voetbalwe dstrijd bij te wonen, laat het vóór 30/09/2017 

weten aan Guido met opgave van voorkeur, Tottenham of Schalke 04 (of geen voorkeur). 

Bij voldoe nde interesse zoeken we een geschikte wedstrijd en nemen we met de geïnteressee rde n contact op. Zij 

kunnen op dat moment nog definitie f beslissen. 
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Doortocht RVV – 01/04/2018 

Zondag 1 april 2018 (neen, dit is geen aprilgra p!) is het 

weer de hoogmis van het Vlaamse wielrennen. Die dag 

vindt de Ronde van Vlaanderen  

plaats en als Wouter Vandenha ute  

zijn woord houdt, passeert het  

circus opnieuw in de Pachthofs traa t.  

Voor onze KWB en voetbalc lub FCW Gijzegem dé 

gelegenhe id om opnieuw de Ronde op groot scherm te 

vertonen gelardeerd met een overheerlijke BBQ.  

Plaats van afspraak is opnieuw de Opel-gara ge van onze 

KWB’er Freddy Van Den Abbeele  

 

Dauwtrip – 08/04/2018 

Een weekje na de Ronde van Vlaandere n gaan  

we zelf de sportie ve toer op met onze Dauwtrip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 8 april 2018 worden we iets voor  

zeven uur in de Looierij verwacht voor  

een opkikke rtje (jenever of koffie) waarna we op pad 

gaan voor een wandeltoc ht. Halverwe ge houden we 

halt voor een hapje en een drankje. We proberen terug 
in de Looierij te arriveren rond 10u30 waar ons een 

uitgebre ide brunch wacht. 

Kindernamiddag – 15/04/2018 

Op zondag 15 april 2018 slaan KWB en de Gezinsbond 

opnieuw de handen in elkaar om de kindere n van 

Gijzegem en omstreke n een onvergete lijke zondag-

namidda g te bezorgen.  
We toveren de Looierij om tot  

een heus speelparadijs waar  

de kids zich naar hartenlus t kunnen  

uitleve n. Zoals steeds voorzie n  

wij een zeer gevarieerd aanbod  

aan activiteite n ! 
 

Streekbierenavond – 21/04/2018 

Na de zeer lovende commentare n op onze allereerste  

Streekbierenavond in mei 2017, organise re n we op 

zaterdag 21 april 2018  

de 2
de

 editie. 
Wat mogen jullie van ons 

verwachte n ?  

Jullie krijge n opnieuw  

gelegenhe id om enkele minder gekende streekbiere n te 

leren kennen, te proeven en dit vergezeld van bijpasse nde 

Bapas (Bier-ta pa s).   
 

Bedrijfsbezoek papierfabriek Stora Enso Langerbrugge – 22/04/2018 

Wie op zaterdag niet al té diep in het “proef” -gla s gekeken heeft, kan op zondagm orge n  

mee naar het papierfa brie k Stora Enso Langerbrugge .  

Papier is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Iedere dag gaan er ongemerkt  

stapels papier en karton door onze handen. We  gebruike n zo'n 225 kilo per persoon per jaar.  

De krant die we lezen, de post die we ontvange n, het toiletpa pie r dat we gebruike n enz.  

Voordat een vel papier of karton gereed is, moet er veel gebeuren. Afhanke lijk van het eindproduc t worden tijdens de 

productie materialen toegevoe gd aan de primaire grondstoffen. Bij papier en karton zijn dat in de meeste gevallen hout 

en oud papier. Daarnaast speelt water een essentiële rol bij de productie van papier. 

Een 3 km lange wandeling leidt ons op 2 uur doorheen het productie proce s via verschille nde roostertra ppe n op en rond 

gigantisc he papiermachine s. Langerbrugge produceert kranten- en magazinepa pier gebaseerd op 100 % gerecycleer d 

papier.           

Elke deelnemer brengt 1 à 2 kg oud papier mee. Tijdens de rondga ng wordt dit – uiteraard na het correct sorteren – op 

de laadband gegooid in het “oud papier magazijn” . 

Zondag 22 april 2018 : aanvang bedrijfsbezoek om 9u30.  
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De 1.000km van Kom Op Tegen Kanker – Hemelvaartweekend 2018 
 

Op 10-11-12-13 mei 2018 sturen we opnieuw enkele renners op pad  

om deel te nemen aan de 1.000km.  

Het concept is ondertussen wel voldoende gekend. In team (kan bestaan uit 1 tot max 8 pers) op 

4 dagen tijd 1.000km (elke dag 250km) fietsen ten voordele van het goede doel.  

Om deel te nemen moeten we per team 5.000 EUR inzamelen. Aangezien we ons reeds 

geëngageerd hebben om met twee teams deel te nemen, moeten we niet minder dan 10.000 EUR 

inzamelen. Je kan ons steunen door naar onze speciale activiteiten te komen, maar je kan ook 

een bedrag storten op rekening BE14 7331 9999 9983 met vermelding “170 040 307 – gift”.  

Voor giften vanaf 40 EUR krijg je een fiscaal attest.  
Wistjedatje 2x kan genieten van deze fiscale maatregel ? (als je eens stort vóór 01/01/2018 en 

eens nadien). 
OPROEP : Wens je graag als renner deel te nemen aan deze actie, geef dan een seintje aan 

Freddy via freddy.verhaevert@kwbgijzegem.be. 

 

 
Highlandgames – 20/05/2018 

Pinksteren is traditionee l de zondag  

dat de MacMonc ks hun Highla ndgame s  

organise re n. Diverse KWB’ers steken  

mee de handen uit de mouwen.  

Kom die dag eens kijken naar de krachtpa tse rs tijdens 

het nuttige n van een hapje of een drankje.  
Place to be : voetbalte rre in Den Aap, Waterstraat. 

Vespatocht – 27/05/2018 

Wie er in mei ’17 bij was, weet dat de halve dagtocht 

Vespa een groot succes was.  

Een vervolg kon niet uitblijve n.  

In 2018 maken we er zelfs een  

hele dag van, zodat er ook wat  

meer tijd is voor sightseeing ! 

Zondag 27 mei 2018 

Wandelavonden mei-juni 

Op woensda ge n 30 mei, 6-13-20 en 27 juni 2018 sluiten 

we aan bij Femma Hofstade voor een avondlijke 

wandeling in eigen streek.  

Gemidde ld zijn de wandeltoc hte n zo’n 5 à 6 km lang en 

zoeken we de autoluwe straten op.  

Fietsavonden juli-augustus 

Op woensda ge n 4-11-18-25 juli en 1 augustus 2018 

halen we onze stalen ros van stal en spreken we af om 

in groep een avondlijke fietstoc ht af te werken. Hierbij 

richten we ons vooral op de recreatieve fietser. 

Avonturendag – 24/06/2018 

In oktober 2015 zijn we bij The Outside r in 

Oudenaarde gaan lasershoote n. Deze organisa tie heeft 

sinds kort ook een hub in Aalst, aan sportha l Schotte.  

Op zondag 24 juni 2018 organise re n we daar, samen 

met The Outside r, een avonture nda g waarbij kajak op 

de Dender alvast deel uitmaakt van het program ma. 
De komende maanden nemen we rustig de tijd om de 

rest van de dag of halve dag samen te stellen. 

Petanque & Kubb – 08/07/2018 

Op zondagnamiddag 8 juli 2018 worden we opnieuw 

ten huize Marc Fransen, in de Drapstraa t, verwacht 

voor een spelletje petanque of Kubb.  

We zorgen voor een leuke omkadering  

in een aangename setting waarbij een 

hapje en een drankje uiteraard niet mogen  

ontbreke n.  

Dit keer steken we voor de geïnteressee rde n  

ook een competitie -e le me nt in het geheel.  

Kom met je familie, vriende n of kennisse n en laat zien 

waarin je het meest bedreven bent,  

het Franse petanque  
of het Zweedse Kubb. 

Vespatocht – 27/05/2018 

Wie er in mei ’17 bij was, weet dat de halve dagtocht 

Vespa een groot succes was.  

Een vervolg kon niet uitblijve n.  

In 2018 maken we er zelfs een  

hele dag van, zodat er ook wat  

meer tijd is voor sightseeing ! 
Zondag 27 mei 2018 

Petanque & Kubb – 08/07/2018 

Op zondagnamiddag 8 juli 2018 worden we opnieuw 

ten huize Marc Fransen, in de Drapstraa t, verwacht 

voor een spelletje petanque of Kubb.  

We zorgen voor een leuke omkadering  

in een aangename setting waarbij een 

hapje en een drankje uiteraard niet mogen  

ontbreke n.  

Dit keer steken we voor de geïnteressee rde n  

ook een competitie -e le me nt in het geheel.  

Kom met je familie, vriende n of kennisse n en laat zien 

waarin je het meest bedreven bent,  

het Franse petanque  

of het Zweedse Kubb. 

mailto:freddy.verhaevert@kwbgijzegem.be
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FAMILIENIEUWS !! 
De voorbije maanden zijn er opnieuw enkele kleine KWB’ertjes  bijgekomen. We mochten volgende kindjes 

verwelkom en op deze wereld én in onze KWB-familie :  

 Astrid, zij werd geboren op 10/06/20 16  en is de dochter van Jeroen en Lindsay Bruyland - Baek e 

 Nils, hij werd geboren op 13/07/2 017 en is de zoon van David en Maureen Van Droog en bro eck- Nuyts 

 Féliz, zij werd gebor en op 13/07/2 01 7 en is de dochte r van David en Katrien Callebaut -G oem an 

 Briek, hij werd gebor en op 27/07/2 01 7 en is de zoon van Kevin en Lynn Vereeck en -De Wolf 
Een dikke proficiat aan de kersverse ouders.  

Wij storten een aanmoedigingsp rem ie van 30 euro op hun rekening !                                         

Studio 100 musical “40-45” 

Na de zeer succesvolle musical 14-18 pakt  

Studio 100 nu uit met een musical over WO II. 

Regisseur Frank Van Laecke tekent opnieuw 

present, in de hoofdrolle n herkenne n we Jelle 
Cleymans en Jonas Van Geel, en de muziek komt 

van Will Tura.  

Dit wordt gegarandee rd een groot succes !  

We hebben 88 tickets in cat 1 kunnen 

bemachtige n voor de voorstelling van  

zondag 28/10/2018 om 14u30.  

Snel inschrijve n is de boodsc ha p!  
 

4 augustus  Jaak Vereecken Classic  p.13  
September-April Volleybal    p.16 
1 + 2 september Eetfestijn      
9 september  Motordag      
16 september Wandeldag Luxemburg  p.14 
6 oktober  Bezoek Brusselse riolen  p.14 
9 oktober  Info-avond EHBO (deel 1) p.14 
16 oktober  Info-avond EHBO (deel 2) p.14 
19 oktober  Belotting    p.  4 
21 oktober  Herfstwandeling ism Femma p.14 
23 oktober  Info-avond EHBO (deel 3) p.14 
28 oktober  Studio 100 musical “40-45” p.13 
4 november  Sint-Maartenfeest    
11 november Hongermaal 11.11.11 
14 november Koken met Stijn De Smedt        p.15 
18 november Afternoon tea   p.15 
24 november 19de Gezinsquiz    
30 november Belotting    p.  4 
2 december  Karting    p.15 
7 december  Spaghetti-avond    
15 december Franse avond   p.15 
19 december Koken met Ann De Jaeger p.15 
21 december Belotting     p.  4 
25 december Kerstmarkt 
Levensloop en De Warmste Week van StuBru         p.15

   

Programma Najaar 2018 
 

Jaak Vereecken Classic 

Ter herinnering aan ons overlede n KWB-

lid, fervent wielertoeris t en deelnemer aan 

onze KOTK-actie Jaak Vereecken, rijden 
zijn fietsmakke rs op zaterdag 4 augustus 

met de fiets naar zee.  

Onder impuls van Dirk De Wint 

vertrekke n ze ’s ochtend vroeg aan de 

Looierij en rijden in groep, met een 

tussenstop zowat halverwege, de 100km 

lange rit naar onze kust.  

Ter plaatse kunnen de renners douchen, 

eten en dan hebben ze de keuze, ofwel met 

de bezemwagen terug naar Gijzegem, 

ofwel (voor de die-hards) terugfie tse n.     
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Wandeldag Luxemburg – 
16/09/2018 

Op zondag 16 september 2018 verwachte n we onze 

geoefende stappers voor een daguits ta p naar Luxemburg 

waar we naar de Regio Mullertha l trekken, één van de 

meest geliefde regio’s om te wandele n in Luxemburg .  

Het landscha p, met hier en daar rotsforma ties van 

zandsteen, wordt doorsne de n door de rivieren die het 

hebben gevorm d. Deze regio met de bijnaam “Luxemburgs 

Klein Zwitserla nd” herbergt schittere nde wandeltra jec te n.  

We gaan die dag wandelen langs het Mullerthal Trail.   

Info-avonden EHBO – 9 + 16 + 23 oktober 2018 

“Kleine zieken……… . grote zorgen” . Het klinkt ongeloofwaardig, maar er gebeuren meer ongevallen  

met kindere n in en om de eigen woning dan in het verkeer. Ongevalle n die kunnen uiteenlope n van  

een “klein schrammetje” tot echte ernstige verwondinge n. 

Gebeurt er iets en je kind, kleinkind raakt gekwetst, dan is het belangrijk correct te handelen en zeker niet te panikere n. 

Als ouder/ grootouder kan je heel wat zelf doen. Al naargelang de situatie kan het noodzake lijk zijn onmidde llijk een arts 

te contactere n of de hulpdie nste n te contactere n. 

Wat doe je met builen en blauwe plekken? Wat met kneuzinge n en verstuikinge n?  

Hoe verzorg je een schaaf-, snij-en brandwonde? Wat doe je als je kind bewusteloos is?   

Diarree, braken, koorts… ….wa t kan je zelf doen?  

Tijdens de 3 infoavonde n krijg je heel wat praktisc he tips over wat je moet (en niet mag)  

doen wanneer zich een ongeval of kwaaltje /z ie kte voordoe t en leer je enkele eenvoudige  
technieke n rond wondve rz orging en EHBO.  

Dit mag je zeker niet missen ! 

Dinsdagen 9-16-23 oktober 2018 - Animator van dienst : Paul De Kuyper 

Bezoek Brusselse riolen – 06/10/2018 

Wist je dat het riolenne t onder de stad Brussel bijna 350km lang is ? 

Kilometers ondergrondse vertakkinge n die elke dag duizende n kubieke 

meter afvalwater verzwelge n.  

Op zaterdag 6 oktober 2018 trekken we op uitstap naar het 

Riolenm use um voor een ongewone reis door deze verborge n 

levensnoodza ke lijke aders van onze hoofdsta d.  

Een heel apart en levend museum met de Zenne in de hoofdrol. Een 

museum dat vertelt wanneer, waarom en hoe de riolen werden 

aangelegd, dat het werk van de mensen in deze ondergrondse wereld 

onthult en de watercyclus in de stad uitlegt. 

Herfstwandeling 
21/10/2018 

Op zondag 21 oktober 2018 is er in de 

namidda g opnieuw onze jaarlijkse 

Herfstwa nde ling en deze keer is het een 

joint-ve nture met Femma Hofstade .  

De dames hebben een leuke tocht 
uitgestippe ld in Meldert en zoals we gewend 

zijn houden we halverwe ge halt voor een 

drankje en eindigen we de tocht met een 

broodmaa ltijd.  

.    
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  Indoor Karting – 02/12/2018 

Op zondag 2 december 2018 worden de racers 

verwacht voor een namiddag sjeezen met een echte 

kart.  

Karting is een fantastische sport ! Je hebt uiteraard een 

dosis lef nodig, maar snelheid, uithouding, tactiek en 

techniek spelen eveneens een cruciale rol.  

We trekken naar een Indoor Karting Center waar we 

na een korte briefing een overall en een helm in 

bruiklee n krijgen en nadien is het vroaaaar !!!! 

Info en inschrijvinge n : Hein Van den Abbeele  

Opgelet : minimum leeftijd is 16 jaar !  

                 Afternoon Tea – 18/11/2018 

Afternoon Tea, ook wel High Tea genoemd, is een lichte maaltijd die in Engeland  

tussen 16u00 en 17u00 wordt gegeten.  

Volgens overlevering kreeg Anna, de 7
de

 hertogin van Bedford, rond 1840 tegen 16u00  

steeds honger en kon, of wilde, zij niet wachten tot het avondmaa l.  

Er werd haar een lichte maaltijd bereid met verschille nde theesoorte n. Het idee sloeg aan  

zodat alle Engelse mannen en vrouwe n om 16u00 thee begonne n te drinken, geserveerd  

met de traditione le zoete en hartige hapjes zoals sandwic hes , scones en koekjes.  

Om ruimte te sparen worden de etenswaren op een étagère gepresentee rd.  

Op zondagnam iddag 18 november 2018 verwachte n we jullie in de Looierij voor 

een echte Engelse “Afternoon Tea”. 

                                        

Franse avond – 15/12/2018 

Na de thema-avond rond Ierland in 2017, zoeken we het in 2018 bij 

onze zuiderbure n.  

Frankrijk heeft zo veel te bieden, du pain, du vin, du boursin maar 

ook het Franse chanson en nog zo veel meer.  

We steken de Looierij in een  

Frans jasje en verwachten  

jullie op zaterdag 15 december 2018  

voor een avondje La Douce France.  

                                        

Acties ten voordele van het Goede Doel ….. 

Levensloop : Sedert 2016 is Levensloop ook actief in Aalst. Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijde n. 

Het draait allemaal rond solidarite it van fondsenwe rving voor de strijd tegen kanker.  

Teams lossen elkaar 24 uur lang af tijdens een estafette rond een parcours (lopen of wandelen).  

En daar willen we als KWB in 2018 aan meewerken.  

 

De Warmste Week 

Nu Stu Bru met zijn Warmste Week de komende jaren in onze provinc ie  

vertoeft, beraden we ons ook over een actie tvv van dit initiatie f 

Wordt ongetwijfe ld vervolgd  

                                        

Kooklessen 14/11 & 19/12 

In het najaar van 2018 voorzie n we twee 

kooklesse n, telkens op woensdaga vond 

Op 14 nov. neemt Stijn De Smedt ons mee 

naar de Griekse keuken en op 19 dec. zal onze 

eigen Ann De Jaeger ons  

meenemen op een tocht  

doorhee n haar  

keukenge he ime n.  
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Heb je vragen, suggesties, opmerkingen? Guido.bruyland@kwbgijzegem.be 
 
 

Spreek je graag één van onze bestuursleden aan : 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Volleybal - recreatief 
 

Ben je ouder dan 16 en heb je zin om te volleyba lle n ?  

Iedere dinsdaga vond (behalve tijdens de 

schoolva ka nties) ben je welkom van 20u tot 22u in de 

sportha l van het Sint-Vince ntius ins tituut, Pachthof-

straat te Gijzegem.  

De groep aanwezigen wordt in 2 verdeeld en we 

spelen een ganse avond recreatief volley. Geen druk, 
geen stress, gewoon op een vriendsc ha ppe lijke manier 

spelen.  

Wie toch iets meer competitie dra ng heeft, kan 

aansluite n bij onze competitie ploe g die al jaren 

meedraait in de regionale KWB-com pe titie , waarvan 

de meeste wedstrijde n op zondagm orge n gespeeld 

worden.  

Onze eigen volleyba lka le nder vind je op onze site 

www.kwbgijze ge m .be  

                                        

Volleybal - competitie 
 

Kom je onze ploeg ook eens aanmoedige n ? Al 

onze thuiswe dstrijde n gaan door op zondag-

morgen vanaf 10u00 in de sportha l van het SVI, 

Pachthofstraa t te Gijzegem . 

Speelkalender (datum – tegenstrever)   

 10/09/2017 – Strijte m 

 17/09/2017 – Hekelgem 

 15/10/2017 – Afflige m 

 22/10/2017 – VC Blok Ten Rozen 

 19/11/2017 – Wambeek 

 07/01/2018 – Essene 

 14/01/2018 – Sint-Ma rtinus 

 21/01/2018 – Herzele 

 11/03/2018 – Atom 
Meer info over de competitie ka le nder vind je op 

de site http://volle y.vandeme erssc he .c om/ 

                                   

v.l.n.r. : René Heirwegh, Marc Fransen, Emery Vereecken, Hubert De Smedt, Nicole De Munck,  
Dirk Hautekeete, Guido Bruyland, Benny Van Haudt, Ann De Jaeger, Carlo Bocchi, Freddy Verhaevert, 

Dirk De Decker, Isabelle Van Gysegem, Leo Jacobs, Ivan Lievens, Stany Jacobs, Paul De Kuyper,  
Luc Simon 
 

Niet op de foto : Marc Deschrijver, Peter Van Hauwermeiren 

mailto:Guido.bruyland@kwbgijzegem.be
http://www.kwbgijzegem.be/
http://volley.vandemeerssche.com/

