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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. 

WAT DOET KWB?

CONTACT

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

€

@

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

MAANDELIJKSE / WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

Rekeningnummer: IBAN BE89 7855 5340 2785
BIC: GKCCBEBB
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ZONDAG 20 MAART 2022
We gaan mountainbiken naar Bierbeek. Breng gerust je collega-buur-vriend-familie 
mee, ook niet leden zijn welkom.

WAAR EN WANNEER?
Zondag 20 maart 2022
Afspraak om 8u30 met de wagen aan de sporthal van Keerbergen Putsebaan 103.

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

Rekening houdend met de geldende Covid maatregelen op de datum van de activiteit!

MOUNTAINBIKETOCHTMOUNTAINBIKETOCHT
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ENKELE BERICHTEN VOOR ONZE KAARTERS
Op vrijdag 25/02 vond de eerste kaartavond van het huidige winterseizoen plaats.
De andere speelavonden zijn 11/03 en 25/03. Naar goede gewoonte gaat het kaartspel 
door in zaal Berk en Brem en kan je inschrijven vanaf 19u15.

Cursus bridge
De cursus is van start gegaan op 1 februari en 9 dapperen volgen de cursus. Ze 
kennen ondertussen de volgorde van de soorten, de begrippen ”FIT” en “MANCHE” 
enz. De cursus bestaat uit 10 lesavonden en wordt gegeven op een tempo van 1 
avond de week. Instappen is helaas niet meer mogelijk.

Donderdagnamiddag kaarten
Op donderdagnamiddag speelt KWB Wieze, een klassieker onder de kaartspelen. Hier 
kan je steeds aan deelnemen. De start is om 13u30 en gaat door tot ongeveer 5 uur. 
Plaats: kerklokaal 4

Bridge
KWB Keerbergen, organiseert zijn wekelijkse bridgeavonden op woensdag. Je kan hier 
samen met een partner aan deelnemen, je aanmelden tussen 19u00 en 19u30 plaats 
kerklokaal 4.
Met de coronabarometer op oranje werden beide laatste activiteiten terug opgestart.

KAARTSPEL & BRIDGEKAARTSPEL & BRIDGE
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KWB WANDELDAGKWB WANDELDAG

ZONDAG 27 FEBRUARI - ZONDAG 13 MAART 2022

WAAR EN WANNEER?
De wandelingen zullen bewegwijzerd zijn vanaf zondag 27.02.2022 tot en met zondag 
13.03.2022. Hopelijk zijn er in die periode een aantal dagen met goed weer, zodat de 
wandelschoenen kunnen aangetrokken worden.

Het vertrek is nog steeds aan GC den Bussel waar alle info zal opgehangen worden 
zoals parcoursen, afstanden, enz.

De routes en de meest actuele info mbt onze wandeldag zullen ook kunnen
gedownload worden van onze website.

Ps: vergeet jullie picknick niet mee te brengen!

Op de laatste zondag van februari organiseren wij normaal onze jaarlijkse wandeldag 
die deel uitmaakt van het KWB Falos wandelcriterium met inschrijving, vertrek en 
mogelijkheid tot nuttigen van drank en / of eten in GC Den Bussel.
Door het op het moment van schrijven van dit artikel nog steeds stijgend aantal 
dagelijkse Covid besmettingen heeft de werkgroep beslist om deze ook dit jaar niet 
onder de “klassieke” formule – met gebruik van horeca - te laten door gaan.

Natuurlijk zorgen wij ook dit jaar voor een alternatief:
Momenteel zijn de parcoursen nog in ontwikkeling. De parcours zullen op de 
gebruikelijke wijze afgepijld worden met de bekende oranje pijlen van KWB Falos voor 
de grote wandeling en de geel-groene bordjes van KWB Falos voor de kidstoer.

Chris Truyts
0496 28 79 39

chris.truyts@outlook.be
www.kwbkeerbergen.be

INFO
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VRIJDAG 1 APRIL 2022 (GEEN APRILGRAP)
Wij organiseren op vrijdag 1 april onze 20ste KWB quiz. Willen jij, je vrienden, familie of 
collega’s graag deelnemen aan deze quiz? Schrijf je dan snel in!

WAAR EN WANNEER?
Vrijdag 1 april 2022
Aanvang om 20u00 en aanwezig zijn om 19u45
Zaal GC Den Bussel te Keerbergen

PRIJS
Inleg: €15,00 per ploeg (max. 4 personen)

INSCHRIJVEN
Vanhoutte Ronny 0473 96 97 63
Goossens Roger 015 51 70 69

http://www.kwbkeerbergen.be

Rekening houdend met de geldende Covid maatregelen op de datum van de activiteit!

2020STE STE KWB QUIZKWB QUIZ  

Hij is weer gaan lopen !!! - Gratis 
Van 2 april tot en met 18 april 2022 

Vertrek aan 

Taverne de Brasserie – Emiel Opdebeecklaan 33

✓ Luisterwandeling van zo’n 4,5 kilometer 
✓ Scan de QR-code (vergeet je smartphone niet!)
✓ Met de stem van Saartje Vandendriessche
✓ Maak kans op een mooie prijs
✓ Twee verhalen: eentje voor min 8-jarigen en 

eentje voor 8 jaar en ouder

✓ Alle info bij Chris Truyts: 0496 28 79 39 - Chris.truyts@outlook.be

Een activiteit van KWB Keerbergen
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KWB GARAGEVERKOOPKWB GARAGEVERKOOP

ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 MEI 2022

PRIJS
Deelname na inschrijving mét betaling: chris.truyts@outlook.be
Betaling op rekeningnummer BE89 7855 5340 2785 van KWB Keerbergen
met vermelding van “Garageverkoop + adres van verkoop”

Kostprijs (Prijs voor 1 dag of 2 dagen is hetzelfde):
- Leden KWB Keerbergen: 4,00 euro 
- Niet-leden: 10,00 euro
INSCHRIJVEN VOOR 20 MAART 2022

Rekening houdend met de geldende Covid maatregelen op de datum van de activiteit!
Check www.kwbkeerbergen.be voor de meest actuele stand van zaken.

Terug van even weg geweest (door dat beest)

Barst je garage / berging / rommelkamer uit haar voegen?
Heb je veel te veel spullen waar je niks meer mee doet?
Wil je een centje bij verdienen zonder veel inspanning?
Zet je garage open voor 1 of 2 dagen en verdien een leuk eurocentje bij.

www.kwbkeerbergen.be

INFO EN INSCHRIJVEN
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FIETSTOCHT MOEDERMEULEFIETSTOCHT MOEDERMEULE

ZONDAG 29 MEI 2022
Waarschijnlijk zullen de fietsfanaten onder ons zich nog herinneren dat we in mei 
2020 een dagtocht naar de Moedermeule in Gelrode zouden doen, maar toen kwam 
Covid. De vooruitzichten zijn nu toch dat we dit jaar eindelijk deze tocht kunnen doen.

Deze tocht legt vooral de nadruk op het fietsen en genieten van de uitlopers van het 
Hageland , zonder natuurlijk op tijd en stond de innerlijke mens te vergeten.

De tocht zal ongeveer 45 km zijn, met halfweg een lange middagpauze in de 
Moedermeule te Gelrode waar we een hartig middagmaal nuttigen om opnieuw op 
krachten te komen. Op de heentocht houden we een korte pauze aan de oevers van 
de Demer om even op adem te komen en een zelf meegebrachte koek en/of drankje 
te nuttigen. Tijdens de terugweg maken we een stop in ’t Schuurke in Wespelaar voor 
een pannekoek met koffie.

Vertrek 11u00 aan de kerk van Keerbergen. Verwachte thuiskomst: omstreeks 18u00

Noteer alvast de datum in uw agenda, meer info in ons volgend boekske.

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat Covid weer geen stokken in onze 
wielen steekt.

Jean-Pierre De Coninck
0472 58 80 89

MEER INFO
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MOLENFEESTENMOLENFEESTEN

Tijdens het eerste weekend van augustus vinden na twee jaar opnieuw de 
Molenfeesten weer plaats.

Ook wij van KWB gaan er weer volop tegenaan met onze gekende

KWB – Biertent

Fietstocht op zaterdagnamiddag

Daarom hierbij een:

Warme oproep voor
Helpende Handen

Heb je een paar uurtjes vrij om ons te helpen op:
- vrijdag (opbouw)
- zaterdag
- zondag
- maandagochtend (afbraak)

Stuur een mail naar Jan Vandereyden
jancarla@hotmail.be of SMS naar 0475/30 57 97

ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 AUGUSTUS 2022
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VERSLAG ONTBIJTVERSLAG ONTBIJT

ZONDAG 6 FEBRUARI 2022
Zondag 6 februari stonden enkele bestuursleden weer vroeg op om verse pistolets en 
koeken te gaan halen bij de bakker. Alle andere voorbereidingen waren reeds gedaan. 
De slager werd reeds bezocht, ook de confituurtjes, choco’tjes, … en drankjes werden 
reeds gehaald, de zaal werd klaargezet om het vullen zo efficiënt mogelijk te maken.

Op voorhand werden ook alle zakken voor de 180 ontbijten ingekleurd door enkele 
kleine vrijwilligers.

Hierdoor konden de 7 vroege vogels vlot aan de slag om alle zakken te vullen en te 
controleren of ze volledig waren. Ze werden per ronde gezet en om acht uur kwamen 
de eerste chauffeurs reeds toe, goed voorbereid met bakken en zakken kwamen ze 
hun ronde ophalen. Om halfnegen waren zo alle ontbijten voor het eerste tijdslot de 
deur uit en kon het uitdelen beginnen. Dit jaar met regen, maar gelukkig geen sneeuw 
en spekgladde wegen. Toch net zo veilig.

Het vullen ging onverminderd door, maar om halftien was alles rond en konden de 
meeste chauffeurs aan hun tweede ronde beginnen, eentje reed zelfs tot in Geel.

Na nog een opkuis van de zaal, kon het “personeel” genieten van het heerlijke ontbijt 
en uit de reacties die de chauffeurs kregen of die ons bereikten via de mailbox 
vermoeden we dat ook jullie hebben genoten. En daar is het ons als bestuur van KWB 
Keerbergen natuurlijk allemaal om te doen.
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OPSLAGPLAATS GEZOCHTOPSLAGPLAATS GEZOCHT

Wegens mogelijke verhuis is KWB Keerbergen op vrij korte termijn op zoek naar een 
andere opslagplaats.

Wij vragen:
- LIEFST GELEGEN IN KEERBERGEN
- OPPERVLAKTE 50 – 100 M2

Ben of ken jij iemand die zoiets ter beschikking heeft, neem dan contact op met KWB 
Keerbergen via KWBKEERBERGEN@GMAIL.COM

Alvast bedankt
Het bestuur van KWB Keerbergen
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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 NIEUW 
CONTACTPERSOON!

RESERVEREN VIA

Patrick  Goossens 
Vogelzang 44
0474 31 28 46

Patrick.goossens6@telenet.be 

CINEMATICKETSCINEMATICKETS
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Volg ons op facebook!
facebook/kwbkeerbergen

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


