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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 19 maart 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

Ga je voor de eerste keer mee mountainbiken? Schrijf je dan ten laatste 5 dagen op 
voorhand in zodat administratief alles in orde is. Alle deelnemers zijn nu immers voor 
1 jaar verzekerd.

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:
  
  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
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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 26 MAART 2023
VIA WEBSITE

WWW.KWBKEERBERGEN.BE

KWB GARAGEVERKOOPKWB GARAGEVERKOOP
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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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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.

Deze maand een leuke anekdote over hoe een KWB-uitstap toch altijd een hele
belevenis is ! En we starten met de prijsvraag.

Hieronder een anekdote van een KWB-reis waaraan ik heb deelgenomen.

Deze speelde zich af, als ik mij niet vergis, tijdens de reis naar Straatsburg of die
kanten. Na een geleid bezoek aan Straatsburg was iedereen een tijdje vrij. Er was 
een afspraak gemaakt om op een bepaald uur op een bepaalde plaats terug te zijn 
waar de bus zou staan wachten om ons op te pikken en ons terug naar het hotel te 
brengen. Zo gezegd, zo gedaan.

Op dat bepaald uur waren de meesten terug aan de bus maar we ontbraken nog 
1 koppel.

Er werd gewacht, gewacht en nog eens gewacht maar zij verschenen niet.

Ondertussen was het ook beginnen regenen en nog geen klein beetje.

Na samenspraak met Guido Frans, trokken hij en ik in de gietende regen zonder 
paraplu dan op zoek naar dat koppel en we vonden ze maar niet.

Uiteindelijk zijn we dan kletsnat toch maar terug naar de bus gegaan ….
….waar dat betreffend koppel ondertussen droog en wel aan boord zat !
EEN KLETSNATTE DEELNEMER

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

 

80 jaar 
kwb Keerbergen 

  

Jullie kans deze maand om zo’n stempel en ook de spaarkaart te krijgen is de
Samenaankoop meststoffen, Veilig op de fiets, Quiz en Paaseieren
zoektocht.
Samen met jullie willen wij onze 80 ste verjaardag vieren !!
Wij laten de stempels dus vrolijk zwieren.
Worden jullie als feestgangers gekroond ?
Want trouw vanaf minimum zes stempels wordt beloond!

Prijsvraag 80 jaar KWB Keerbergen

Vragen
1) Van welk jaar was de nieuwjaarstoespraak afgedrukt in ’t Boekske januari 2023 ?
2) Ons hoeveelste KWB ’t boekske hebben we vorig jaar in de verf gezet ?
3) Welke activiteit konden jullie in december 2022 gratis doen als KWB- lid ?

                 
De volgende vragen verschijnen in volgende uitgaves van ons ’t boekske.
Uiteindelijk kan je met de gele letters een begrip vormen.

Kleine tip : ij zijn twee letters dus i en j apart noteren!
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PAASEIERENZOEKTOCHTPAASEIERENZOEKTOCHT

ZONDAG 9 APRIL 2023
KWB Keerbergen organiseert dit jaar haar
allereerste Paaseierenzoektocht.

Alle kinderen tot 12 jaar zijn welkom om paaseieren
te komen rapen, terwijl de ouders (en kinderen)
kunnen genieten van een drankje.

Alle eieren worden na de zoektocht eerlijk verdeeld. Vergeet zeker jullie mandje niet.

WAAR EN WANNEER?
Zondag 9 april 2023
vanaf 10.30 is iedereen welkom en het startsignaal voor de
zoektocht wordt gegeven om 11 uur.
Waar: Op het grasplein van de Heimolen te Keerbergen

PRIJS
Leden: Gratis (maar schrijf je wel in, dan voorzien we zeker genoeg)
Niet-leden: voorverkoop 1.5 euro/ kind
Ter plaatse: 2 euro/kind

Inschrijven tot 2 april kan via mgysemans@gmail.com
Betalen: KWB Keerbergen
BE89 7855 5340 2785
Met mededeling: paaseierenzoektocht

1943 – 2023 

 

80 jaar 
kwb Keerbergen 
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VRIJDAG 30 DECEMBER 2022

KEERBERGEN SCHAATSTKEERBERGEN SCHAATST

Een totaal andere dag dan vorig jaar (of beter hetzelfde jaar want het was voor KWB 
Keerbergen de eerste keer beurt op zondag 8 januari 2022), een vrijdag, de laatste 
werkdag van 2022, we wisten niet waar we ons aan konden of moesten verwachten, 
veel of weinig volk? Schaatsers?

Zelf moest ik toch een volledige dag werken waardoor ik pas rond 17.30 aan de 
schaatspiste op het gemeenteplein ben toegekomen.

Na mij in KWB tenue gezet te hebben, trok ik naar de tent. Op de schaatspiste was 
het relatief rustig (misschien door het uur, avondmaal?). In de tent zat toch tamelijk 
wat volk.

Uit de babbel met een aantal andere helpers van KWB, kon ik opmaken dat we in 
de voormiddag en de loop van de dag toch meer schaatsers en bezoekers in de tent 
gehad hebben dan de eerste keer, dus positief.

Daarna begon mijn shift voor de toog, bestellingen ophalen / drank bezorgen / 
leeggoed ophalen.

Net als vorig jaar ook dit jaar een aantal keer de vraag gekregen waar KWB voor staat 
en wat KWB Keerbergen allemaal doet. Hiervoor werd de nodige tijd uitgetrokken om 
toe te lichten wat wij – onder andere – allemaal doen, soms tot verbazing van 
de vragenstellers.

In de loop van de avond mochten we dan een vriendinnenclubje verwelkomen 
waarvan er – als ik mij niet vergis – twee jarig waren. Dit zullen we geweten hebben 
aan het verbruik van de flessen bubbels, maar het bleef allemaal heel gezellig, 
leuk, plezant.

En dan mogen we zeker de HUIS DJ niet vergeten.
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KEERBERGEN SCHAATSTKEERBERGEN SCHAATST

DJ RUMSKY zorgde er met zijn muziek voor dat; en ik kan zeker voor de meeste KWB 
medewerkers spreken, wij ons allemaal MINSTENS 20 JAAR JONGER VOELDEN. Dit 
maakte het werk en de kilometers ZO VEEL LICHTER. SUPER MEGA BANGELIJK GOED!

Omstreeks 21u20 werd dan begonnen met te melden dat de verkoop van drank om 
21u30 ging stoppen, wat nog even voor een piek in het verbruik zorgde.

Een beetje later begonnen de mensen dan gezapig de tent te verlaten. Stipt om 22u00 
mochten we de laatste bezoekers uitwuiven.

Ondertussen was er al begonnen met op- en afruimen, wat door de vele helpende 
handen best vlot verliep. Onze schatbewaarder had zich aan de jetons gezet om de 
voorraad te tellen om zo een eerste idee te krijgen van de bruto opbrengst.

Nadat alles zo goed als op- en afgeruimd was, werd er traditiegetrouw nog ééntje 
gedronken op het vlot verloop van de dag.

Omstreeks kwart na elf konden we dan voldaan maar niet al te moe; mede door 
toedoen van DJ RUMSKY, naar huis keren.

LANGS DEZE WEG EEN DIKKE MERCI AAN ALLE HELPERS OM OOK DEZE TWEEDE 
EDITIE VOOR KWB KEERBERGEN EEN VLOT VERLOOP EN EEN GOED EINDE TE 
LATEN KENNEN

DJ RUMSKY GAAT VOOR KWB KEERBERGEN OP 23 SEPTEMBER IN DEN BUSSEL DE 
AFTERPARTY DRAAIEN NA HET OPTREDEN VAN FRITUUR PAULA 

NOTEER DIE DATUM ALVAST IN JULLIE AGENDA

MOGELIJK NIEUWE AFSPRAAK VOOR KEERBERGEN
SCHAATST EIND 2023 OF BEGIN 2024
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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


