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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

Om organisatorische redenen vragen we jullie om voor sommige activiteiten vooraf 
in te schrijven en te betalen. Dit is altijd duidelijk aangegeven bij de aankondiging van 
de activiteit. Indien je uiteindelijk toch niet kan deelnemen aan de activiteit waarvoor 
je hebt betaald, zal voortaan enkel het inschrijvingsbedrag teruggestort worden tot 
maximaal het bedrag dat KWB Keerbergen zelf kan recuperen.

VOORINSCHRIJVINGEN
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We gaan deze keer mountainbiken in Hoegaarden. Breng gerust je collega-buur-
vriend-familie mee. Ook niet-leden zijn welkom.

WAAR EN WANNEER?
Zondag 12 februari 2023
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

MOUNTAINBIKEMOUNTAINBIKE
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WINTERKAARTSPEL 2022 - 2023
Beste kaartliefhebbers,

Na een paar jaren zonder of met een beperkt kaartcriterium, hopen we dit seizoen 
terug 10 kaartavonden te kunnen organiseren.

Alles gaat door in zaal Berk en Brem.
Inschrijven kan vanaf 19.30 – aanvang kaartspel is om 20.00 uur.

De speelavonden zijn:
  
  10 februari 2023
  3 maart 2023 
  24 maart 2023      

Aan de spelformule wijzigt niks.

Er is zowel een dagklassement als – hopelijk - terug een eindklassement.
Hiervoor komt iedereen in aanmerking die minstens 8 keer heeft mee gespeeld.

De inschrijvingsprijs bedraagt 13 Euro (ook in Keerbergen wordt alles duurder), hierin 
zijn 4 consumpties begrepen. 
De prijs van de drank blijft ongewijzigd.

WINTERKAARTSPELWINTERKAARTSPEL

MEER INFO
Robby Steenmans

Zeeptstraat 68, 3140 Keerbergen
015/20 56 86

1943 – 2023 

 

80 jaar 
kwb Keerbergen 
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ZONDAG 26 FEBRUARI 2023

WANDELDAGWANDELDAG

Op de laatste zondag van februari organiseren wij onze jaarlijkse wandeldag die deel 
uitmaakt van het KWB Falos wandelcriterium.

EINDELIJK IS HET TERUG OP DE OUDERWETSE MANIER:

Plaats van inschrijving en vertrek is GC DEN BUSSEL – Haachtsebaan 54
in Keerbergen. Vertrekken kan van 9.00 tot 15.00. ER IS TERUG MOGELIJKHEID 
TOT NUTTIGEN VAN DRANK EN / OF ETEN.

Momenteel zit het ontwerp van de parcoursen in de laatste fase. We werken terug 
met een aantal lussen zodat de afstanden gecombineerd kunnen worden van zo’n 
6 kilometer tot zo’n 20 kilometer met telkens tussenstop in Den Bussel . Ook dit jaar 
hebben we een kidstoer van een kleine 4 kilometer.

De parcoursen 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.

HELPERS GEZOCHT
Wil jij een handje komen helpen de dag zelf (we beginnen er aan om 7.00 ’s morgens 
tot zo’n 18.00 uur ’s avonds in een 3-ploegen systeem) of kan je mee komen afpijlen 
op zaterdag of opruimen op maandag, dan mag je al een seintje geven aan Chris.

PER TEL
0496 28 79 39
PER MAIL VIA

CHRIS.TRUYTS@OUTLOOK.BE

1943 – 2023 

 

80 jaar 
kwb Keerbergen 

  



7



8

6 EN 7 MEI 2023

VASTE WAARDE EN OP VERZOEK
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.

Deelname na inschrijving mét betaling:
CHRIS.TRUYTS@OUTLOOK.BE

Betaling op rekeningnummer BE89 7855 5340 2785
met vermelding van “Garageverkoop + adres van verkoop”

Kostprijs (Prijs voor 1 dag of 2 dagen is hetzelfde):

- Leden KWB Keerbergen: 4 euro 
- Niet leden: 10 euro

INSCHRIJVEN VOOR 19 MAART 2023
VIA WEBSITE

WWW.KWBKEERBERGEN.BE

KWB GARAGEVERKOOPKWB GARAGEVERKOOP
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JOGGEN VOOR BEGINNERS
START LOOPTRAINING

NAAR 5 KM IN 13 WEKEN

DINSDAG 7 MAART 2023
19u30

GEMEENTEPLEIN KEERBERGEN
            ism sportraad Keerbergen   

 

                       
MEER INFO:

www.joggingclubkeerbergen.be

  

v.
u.

 C
ol

le
ge

 v
an

 b
ur

ge
m

ee
st

er
 e

n 
sc

he
pe

ne
n 

- G
em

ee
nt

ep
le

in
 1

0 
- 3

14
0 

Ke
er

be
rg

en
Ben je al een wat meer geoefende   
loper dan ben je altijd welkom op 

onze wekelijkse looptrainingen
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Wij starten ons feest jaar 2023 en nemen jullie mee op reis doorheen

80 jaar KWB Keerbergen!

Een gans jaar lang nemen we jullie mee doorheen de tijd, door onze
geschiedenis en doorheen onze verschillende activiteiten.

Elke maand willen we jullie verrassen met een “pareltje“ uit het verleden of een
prijsvraag of enkele weetjes over KWB of met leuke extra’s bij onze activiteiten.

Hoe we vroeger bij KWB in de jaren 70 op “les” gingen in Averbode, kan je hieronder 
zien.

REIS OM 80 JAAR REIS OM 80 JAAR 
KWB KEERBERGENKWB KEERBERGEN
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1943 – 2023 

 

80 jaar 
kwb Keerbergen 

  

Vanaf januari 2023 kunnen jullie ook doorheen onze activiteiten reizen.
En stempels in je “80 Jaar KWB paspoort” verzamelen.
Dit wordt je belangrijkste “troefkaart” voor 2023.
Deze spaarkaart is geld waard!

12 verschillende activiteiten geven recht op een stempel bij deelname.
Jullie volgende kans om een stempel te krijgen is op het  winterkaartspel en 
op de wandeldag op zaterdag 21 januari 2023.
Elke keer er een stempel te verdienen valt, zal het logo van 80 jaar KWB
Keerbergen bij de aankondiging van de activiteit staan.

Samen met jullie willen wij onze 80 ste verjaardag vieren !!
Wij laten de stempels dus vrolijk zwieren.
Worden jullie als feestgangers gekroond ?
Want meedoen is de boodschap en trouw wordt beloond!

80 jaar KWB Keerbergen!
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SAMENAANKOOP VAN MESTSTOFFEN EN POTGROND

SAMENAANKOOPSAMENAANKOOP

Speciaal voor alle tuinliefhebbers. In samenwerking met Frans Agro
uit Putte.

Met de lente voor de deur is het de ideale periode om je voor te bereiden op het 
volgende plant- en zaaiseizoen. De samenaankoop gaat ook dit jaar opnieuw door en 
dus hoog tijd om eens te gaan kijken wat je nog staan hebt en wat je moet aanvullen. 
Door de samen aankoop kunnen we u sommige producten aanbieden aan een 
korting van +25% op de winkelprijs. Sommige producten zijn ten opzichte van een 
jaar geleden met meer dan 40% gestegen. Op aanvraag van onze leden is er een 
kalkproduct aan de lijst toegevoegd.

We hebben alleen afspraken gemaakt voor de producten op het 
bestelformulier, andere producten zitten niet in deze samen 
aankoop. Het bestelformulier is bijgevoegd bij het boekje.

Bestellen kan tot 24 februari 2023.

Indien je wenst te betalen via overschrijving kan dit op het rekeningnummer van kwb
Keerbergen, dit nummer is vermeld op bladzijde 2 van dit boekje.

Gelieve de bestelformulieren:
- te sturen naar of in de bus te steken bij: Paul Gysemans Bakestraat 19 3140 
Keerbergen.
- te mailen naar: kwbkeerbergen@gmail.com

Afhaling: op 4 maart 2023 tussen 9.30 en 11.30 uur
Waar: Frans Agro Vaatjesstraat 42 2580 Putte

Bijkomende inlichtingen: Paul Gysemans tel.: 015/518306
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VEILIG OP DE FIETSVEILIG OP DE FIETS

ZATERDAG 18 MAART 2023
Fietsen is een gezonde en leuke activiteit en veel mensen hebben de fiets (her)
ontdekt. Meer dan de helft van de verkochte fietsen in Vlaanderen zijn tegenwoordig 
elektrisch. Vooral senioren maar ook jongere doelgroepen gebruiken vaker de 
elektrische fiets. Jammer genoeg zijn de (elektrische) fietsers de enige categorie 
weggebruikers waarin het aantal dodelijke slachtoffers stijgt in plaats van daalt. 
Hoog tijd om hier verandering in te brengen! In deze workshop brengen we reële 
verkeerssituaties in beeld vanuit het oogpunt van de fietser. Naast de verkeersregels 
geven we je nog heel wat praktische tips om het zelf veilig te houden op de weg. Duur 
van deze activiteit is ongeveer twee uur. Deze activiteit kwam tot stand 
dankzij een samenwerking tussen de VSV (Vlaamse stichting Verkeerskunde) en KWB 
dienst rijbewijs.

Deze workshop bestaat uit een deel theorie (1 uur) en een deel praktijk (1 uur).

- Theorieles in de kerklokalen : inleiding en wegcode
- Praktijkoefeningen op een oefenterrein: situaties en fietstips

Deze workshop is voor iedere fietser interessant. Of je nu alleen of in groep fietst, 
met een gewone fiets, racefiets of elektrische fiets, onze fietsexpert heeft tips voor 
iedereen. Na de presentatie wordt tijd uitgetrokken om de deelnemers de kans te 
geven vragen te stellen aan de lesgever.

Elke deelnemer brengt zijn eigen fiets mee.

Kostprijs:
- Leden KWB Keerbergen: 3 euro
- Niet-leden KWB Keerbergen: 5 euro
Overschrijving op onze KWB bankrekening : BE89 7855 5340 2785 – GKCCBEBB met 
mededeling : Veilig op de fiets : x (niet-)leden

Inschrijving voor 8 maart via mail: kwbkeerbergen@gmail.com of
 jpking58@gmail.com, met opgave van aantal deelnemers (leden/niet-leden). 
Enkel de ontvangst van uw betaling geldt als definitieve bevestiging 
voor uw inschrijving.
Info: Jean-Pierre De Coninck : 0472/588089
www.kwbkeerbergen.be
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WINTERKAARTSPEL TUSSENSTAND SEIZOEN 2022 - 2023
Op 7 oktober werd de aftrap gegeven van het winterkaartspel seizoen 2022-2023. 
Na de onderbreking door corona en de moeilijke opstart verleden seizoen was 
de grote vraag hoeveel spelers er nu zouden opdagen. We waren zeer blij al deze 
vertrouwde gezichten weer te zien, maar 11 tafels is slecht de helft van voor corona 
om mee te starten. Tot onze spijt is ook de 5 de speeldag afgelast wegens ziekte.
 
Vandaar een overzicht na 5 werkelijk gespeelde avonden. Op plaats 5 staan Jean 
Huygh en Simonne Bemus elk met 543 punten. Plaats 4 wordt ingenomen door Geert 
Van Avond slechts 1 puntje meer als Jean en Simonne namelijk 544 punten. Met 547 
punten is plaats 3 voor Julien De Coster ; hij heeft slechts 3 punten voorspong op 
Geert. Eddy Serneels met 550 punten moet de eerste plaats laten aan Jos Goris die 
554 slagen behaalde. Voor Jos is dit een gemiddelde van bijna 111 punten per beurt,
dit is in vergelijking met andere jaren eerder laag want toen was het gemiddelde 
van de eerste om en bij de 115 punten. Ze mogen echter niet op hun lauweren gaan 
rusten en af en toe toch eens omkijken naar de rest van het peloton want de plaatsen 
zeven acht en negen staan op nog geen 10 punten van de top 3. Het tweede deel van 
het kaartspel belooft nog spannend te worden.  
 
Voor wie de uitslag eens wil nalezen kan deze vinden op onze website.

WINTERKAARTSPELWINTERKAARTSPEL

Goris Jos 554
Serneels Eddy 550
De Coster Julien 547
Van Avondt Geert 544
Bemus Simonne 543
Huygh Jean 543
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ZATERDAG 21 JANUARI 2023

SOLDENSHOPPING SOLDENSHOPPING 
MAASMECHELEN VILLAGEMAASMECHELEN VILLAGE

Op zaterdag 21 januari zijn we met 9 volwassenen en 1 puber met een grote 
verlanglijst, naar Maasmechelen Village vertrokken.....op soldenjacht!!!!

Het was koud maar best gezellig en druk in de mooie winkels.
Er waren heel wat interessante kortingen. Dus...zeker de moeite waard om iets 
mooi te kopen.

Om 17u15 zijn we lekker gaan eten bij de plaatselijke Italiaan “Guiliano”.

Eéntje kon niet mee gaan eten wegens “voetbalverplichtingen”.
Maar hij had toch wat leuke koopjes gedaan.

Na het eten hebben we onze buit aan elkaar laten zien en onze puber haar 
nieuwe laarsjes stonden te pronken op de tafel.

Om 19u30 was iedereen moe...maar voldaan en zijn we terug richting 
Keerbergen gereden.

Het was een heel geslaagde uitstap!

Groetjes Patrick
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KWB KEERBERGEN - LEDENVOORDELEN

KWB – leden van KWB Keerbergen krijgen :

- 11 keer per jaar een info-boekje

- Jaarlijks een ledenfeest

- Een gevarieerd jaarprogramma

- Vele toffe activiteiten voor jong en oud

- Vaak aan verminderd tarief of soms zelfs gratis deelname

- Veel plezier en ontspanning

- Leuke sociale contacten

Doe dus mee….. met KWB!

LEDENVOORDEELLEDENVOORDEEL
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KWB Keerbergen zoekt

 - Helpende handen bij onze activiteiten

 - Mede – organisators om onze activiteiten mee uit te
    voeren en nieuwe ideeën aan te brengen

 - Andere talenten die ons willen ondersteunen

Interesse ? Enthousiasme ? Meld je aan!
Stuur een mailtje naar kwbkeerbergen@gmail.com

GEZICHT GEZOCHTGEZICHT GEZOCHT
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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 3,50 EURO KORTING PER TICKET!

Een UGC ticket van KWB is:
- 1 ticket = 7,50 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 3,50 euro goedkoper dan een standaardticket 
van UGC.

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

Patrick  Goossens 
Vogelzang 44
0474 31 28 46

Patrick.goossens6@telenet.be 

CINEMATICKETSCINEMATICKETS



Volg ons op facebook!
facebook/kwbkeerbergen

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


