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WAT DOET KWB?
KWB Keerbergen is een echte gezinsbeweging. Ons jaarprogramma bevat allerlei
activiteiten voor jong en oud. We willen iedereen een leuk, interessant en boeiend
aanbod voorschotelen. Via ‘t Boekske kan je al onze activiteiten ontdekken.
Wil jij of iemand uit je familie of vriendenkring lid worden of deelnemen aan de
talloze activiteiten? Laat het ons weten via onze website of spreek een van onze
bestuursleden aan.

MAANDELIJKSE / WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Kaarten: elke donderdag van 13u30 tot 17u00 kan je komen kaarten in de kerklokalen
te Keerbergen. Voor meer info: Marieke De Paepe 015 73 03 34
Bridge: elke woensdag om 19u30 in Kerklokaal 4 te Keerbergen.
Voor meer info: Paul Gysemans 015 51 83 06

CONTACT

@

website: http://www.kwbkeerbergen.be
e-mail: kwbkeerbergen@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/kwbkeerbergen

€

Rekeningnummer: IBAN BE89 7855 5340 2785
BIC: GKCCBEBB
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KARTING
ZATERDAG 21 NOVEMBER 2020
Op zaterdag 21 november kan je mee komen karten met KWB in Puurs. We voorzien
om 2 heats te rijden.

WAAR EN WANNEER?
Zaterdag 21 november 2020
Samenkomst om 13u00 aan de Kerk in Keerbergen.
Aankomst in puurs rond 13u45.

PRIJS
- KWB-leden: 30,00 euro
- Niet-leden: 40,00 euro

INSCHRIJVEN
Inschrijven en betalen uiterlijk op 14 november 2020.
Inschrijven bij Chris Truyts via mail chris.truyts@outlook.be of op het
nummer 0496 28 79 39.
IBAN BE89 7855 5340 2785 - GKCC BEBB
Eventuele kortingsbonnen van KWB Keerbergen worden ter plaatse afgerekend.
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MOUNTAINBIKETOCHT
ZONDAG 13 DECEMBER 2020
Onze tocht gaat door in de regio Haacht-Bonheiden-Grasheide. Met de aanwezige
deelnemers bepalen we zelf welke route we gaan rijden.

WAAR EN WANNEER?
Zondag 13 december 2020
Afspraak om 9u00 aan de oude kerktoren in Keerbergen (gemeenteplein).

PRIJS
Deelname is gratis.

INSCHRIJVEN
Gelieve je aan te melden bij Patrick Goossens op het nummer 0474 31 28 46 of via
mail patrick.goossens6@telenet.be
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SLIPCURSUS
ZATERDAG 19 DECEMBER 2020
De cursus “Car Control” is een basiscursus rijvaardigheid van een halve dag met ruime
aandacht voor ongevallenpreventie en voor defensief- en anticiperend rijden. Deze
opleidingen beginnen steeds met een korte introductie. Daarna wordt de groep
opgesplitst in kleine werkgroepjes van 3 personen per instructeur en per leswagen.
De cursisten blijven steeds bij de instructeur in de wagen en krijgen raad en advies
over hoe ze de verschillende oefeningen op een correcte manier kunnen uitvoeren.
Dankzij deze continue interactie in de kleine werkgroepen, is er veel ruimte voor
vraagstelling en kan de lesgever ook heel wat interessante tips geven om veilig op weg
te gaan in het dagelijks verkeer.
Na afloop krijgt iedereen een persoonlijke evaluatie en een getuigschrift van
deelname.
Programma
08u15 Onthaal
08u30 Introductie
08u45 Praktische rijvaardigheidstraining
• Ontwijkmanoeuvres op glad wegdek
• Bochtentechniek
• Kijktechniek
• Remtechniek & Noodstop
12u00 Einde

WAAR EN WANNEER?
ProMove | Zolder - Circuit Zolder, Terlaemen 8, 3550 Heusden-Zolder
Zaterdag 19 december
Samenkomst om 6u50 op het gemeenteplein van Keerbergen
Vertrek: 07u00
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PRIJS EN INSCHRIJVEN
Kwb-leden: 120,00 euro
Niet-leden: 150,00 euro
Eventuele kortingbonnen van KWB Keerbergen worden ter plaatse afgerekend

BELANGRIJK!!!
- Mondmasker (en eventueel bril) niet vergeten.
- Bij het inschrijven namen en GSM nummer vermelden
MAX 12 plaatsen voorzien
Inschrijven kan online tot 5 december 2020 met overschrijving op het rekeningnr
BE89 7855 5340 2785 met vermelding: slipcursus + aantal personen + ordernummer
RESERVEER TIJDIG ONLINE JE PLAATSEN
contactgegevens:
Mathijs Dirk
0472 95 45 53
dirk.mathijs@telenet.be
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OPERETTE
Voor 2021 is er door het VMT geen nieuwe productie
ingestudeerd als gevolg van de corona maatregelen.
In 2021 wordt de vorige operette hernomen
voor wie vorig seizoen uit de boot viel.
KWB Keerbergen heeft dan ook geen
kaarten voor een operette-opvoering in aanbieding.
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SCHAATSEN
ZONDAG 10 JANUARI 2021
Start het nieuwe jaar samen met KWB Keerbergen en kom mee schaatsen! Geniet van
de sfeer. Vrienden of vriendinnetjes zijn ook welkom, lid of geen lid.

WAAR EN WANNEER?
Schaatsbaan “Die Swaene” te Heist o/d Berg.
Kasteelstraat 85, 2220 Heist-op-den-Berg
Samenkomst: 9u45 buiten aan de inkomhal schaatsbaan.
Tijdig aanwezig is dus écht noodzakelijk, daar we samen binnen gaan !!
Schaatsen tot 11u30

PRIJS
- KWB-leden: GRATIS
- Niet-leden: de kostprijs

INSCHRIJVEN (MAX 50 PERSONEN)
Inschrijven via onlineformulier voor 19 december 2020
Dirk Mathijs
dirk.mathijs@telenet.be
0472 95 454 53

9

CITYGOLF
BEER CITY GOLF
Met de nodige veiligheidsmaatregelen hebben we toch een corona-proof City Golf
kunnen laten plaatsvinden op 3 oktober.
Wel met enkele wijzigingen want door de Covid-19 crisis waren spijtig genoeg
de samenwerkende cafés om een City Golf met bierproeven te organiseren,
failliet gegaan.
Daarom een “gewone” City Golf.
Na wat parkeer-perikelen in het centrum van Mechelen konden we om 14u onder een
dreigende hemel toch beginnen aan onze tocht door de stad. De meeste deelnemers
hadden buiten wat minigolf nog nooit gegolfd, maar het was vooral het samenzijn en
het plezier dat primeerde.
Er werd ons eerst verteld dat de golfballetjes minder zwaar zijn en dat ze in nood ook
op het water blijven drijven, wat toch verschillende malen zijn nut heeft bewezen!
De bedoeling was om op verschillende, soms onbekende en mooi opgeknapte
plaatsen, met zo weinig mogelijk slagen een doel (lantaarnpaal, boom, of dergelijke )
te raken. Er waren hiervoor 6 plaatsen uitgekozen waar we dan ook steeds een wist-jedatje te horen kregen.
De groep werd verdeeld in 2 teams : de vrouwenploeg met Roger, de enige met
golfervaring erbij, en de mannenploeg. De eindstand was echter nagenoeg gelijk,
al gebiedt de eerlijkheid ons toch te zegen dat de mannen met een 0,4 punt lagere
handicap zijn geeindigd.

10

Onderweg is er dan nog even halt gehouden in café “ De Gouden Vis” waar we
gespreid zaten. Na het evenement hebben we met de groep nog even kunnen
napraten bij een biertje op de grote markt.
Al bij al toch een geslaagd evenement, waarbij het droog gebleven is, en eventueel
voor herhaling vatbaar is maar dan in een andere stad.
Hierbij nog enkele foto’s van onze leden in actie.
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LIDGELD VERNIEUWEN
Beste kwb-lid,
2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar. Het jaar waarin met de
komst van de lente onze samenleving van de ene dag op de andere dag stilviel en
onze kwb-afdeling niet meer kon doen waar het goed in is: buurten doen bruisen.
Toch blijven we op je rekenen! Want kwb is natuurlijk meer dan activiteiten alleen.
Als kwb-lid ben je aangesloten bij een vereniging die werk maakt van een warme en
solidaire buurt. We zijn vrienden onder elkaar. En vrienden, die helpen elkaar.
Onze kwb wil mensen samenbrengen. De afgelopen tijd ging dat wat moeizamer,
maar met jouw steun komen we erdoor.
Ons activiteitenprogramma zal de komende periode heropgestart worden,
waardoor je binnenkort als lid weer ten volle van kwb zal kunnen genieten, in veilige
omstandigheden.
Je profiteert van tal van ledenvoordelen, die je vindt in onze nieuwsbrieven én in het
jaarlijkse voordelenboekje vol kortingen. Kwb-lid zijn is ook leuk voor de portemonnee!
Hopelijk mogen we je binnenkort terug verwelkomen op één van onze activiteiten.
Bedankt om kwb-lid te zijn!
Het lidmaatschap verlengen kan door 30 euro te storten op onze rekening
BE89 7855 5340 2785 met mededeling “lidgeld 2021 – je naam”.

Met warme groeten,
je kwb-bestuur
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KALENDER
ACTIVITEITEN KWB KEERBERGEN 2020 - 2021
Op 26 september werd een poging gedaan om een zo corona proof mogelijk
programma op te stellen tot en met mei 2021. Hieronder geven we een overzicht van
wat er – ONDER VOORBEHOUD – werd gepland:
Datum
vrijdag 9 oktober 2020

Activiteit
Kaartspel

zondag 25 oktober 2020

Mountainbike

vrijdag 30 oktober 2020

Kaartspel AFGELAST

vrijdag 20 november 2020

Kaartspel AFGELAST

zaterdag 21 november 2020

Karting

zondag 6 december 2020

Sinterklaas

vrijdag 11 december 2020

Kaartspel

vrijdag 11 december 2020

Quiz AFGELAST

zondag 13 december 2020

Mountainbike

zaterdag 19 december 2020

Slipcursus

Kerstvakantie 2020

Griezelwandeling AFGELAST

zondag 10 januari 2021

Schaatsen

zondag 14 februari 2021

Ontbijt aan huis

zondag 28 februari 2021

Wandeldag

zaterdag 20 maart 2021

Escape room

vanaf april 2021

Knooppunten fotozoektocht

zaterdag 24 april 2021

Ladies day

zaterdag 1 mei 2021

Kidsdag Mechels Broek

zondag 16 mei 2021

Fietstocht Moedermeule

Nogmaals: ALLES ONDER VOORBEHOUD VAN COVID-19
Hopelijk staat er iets tussen wat jullie interesse heeft. Meer nieuws over de activiteiten
krijg je steeds via ons boekske of de kwb website.
www.kwbkeerbergen.be
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HELPENDE HANDEN
voor onze activiteiten

MEDE-ORGANISATORS
Voel je je geroepen om ook een activiteit mee in elkaar te boksen
of om ideeën uit te werken?

ANDERE TALENTEN
Heb jij andere talenten die ons kunnen helpen? Zie jij het zitten
om onze facebookpagina eens te pimpen?

CONTACT
Ronnie Frans
0474 49 81 80
kwbkeerbergen@gmail.com
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CINEMATICKETS
GA JE WEL EENS GRAAG NAAR DE CINEMA? BESTEL
DAN JE TICKET BIJ KWB EN GENIET VAN EEN EXCLUSIEF
LEDENVOORDEEL VAN 2,40 EURO KORTING PER TICKET!
Een UGC ticket van KWB is:
- 1 ticket = 6,50 euro
- Geldig binnen de ganse UGC groep (Mechelen,
Aarschot, Antwerpen...)
- Meerdere maanden geldig
- Ook geldig op 3D films of extra lange films
- Ook te gebruiken via de ticket-automaten aan de
ingang 2,40 euro goedkoper dan een standaardticket
van UGC.

Reserveer tijdig je ticket zodat je zeker kan
genieten van dit exclusieve voordeel!

OPGELET NIEUWE
CONTACTPERSOON!
RESERVEREN VIA
Patrick Goossens
Vogelzang 44
0474 31 28 46
Patrick.goossens6@telenet.be
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Volg ons op facebook!
facebook/kwbkeerbergen

www.kwbkeerbergen.be
kwbkeerbergen@gmail.com
Facebook KWB Keerbergen

