
Een ode aan :
Kwb - Zonderschot

Gezinsweekend Maasmechelen 2018
Hieronder een sfeerverslag en een foto van het weekend dat
plaatsvond in Maasmechelen op 14 -15- 16 september en dat fel
gesmaakt werd door zowel de ouders als de kinderen van onze
afdeling.....
Zeker voor herhaling vatbaar !!

Vrijdag 14 september, snel van het werk
naar huis, van thuis naar Maasmechelen
en zoals de meesten net op tijd voor het
eten gearriveerd.
Na een kaas- en vleesschotel met bokes is
het tijd voor: kamers installeren, (binnen
of buiten) spelletjes spelen, verkenning
van het domein, kaartspelen, … En naar
jaarlijkse gewoonte, lekkere wafels.
Merciekes Leo!
Zaterdagvoormiddag beginnen we na een
stevig ontbijt aan het Europaspel. Een
valies vullen met kledingstukken, battelen
met groot en klein, maar vooral plezier
beleven en er op toezien dat sommigen
eerlijk spelen. Belangrijke boodschap van
één van de raadsels.
Middageten: loze vink, bloemkool met
wortel en aardappelen. Krachtvoer om
nadien het blotevoetenpad of een
fietstocht te doen of met de bierliefhebbers
op brouwerijbezoek. Voor ieder wat wils!
Om 18.00 opnieuw aan tafel voor een bord
macaroni. Nadien opent de manege…
stokpaardjes maken met verf, stickers,
pluimen, wol,… Het moet gezegd, de
resultaten zijn schitterend. Unicorns,
blauwe paarden met bollen, een
pluimenpaard. Natuurlijk moet een paard
een teugel hebben. Deze wordt op
ambachtelijke wijze gemaakt. Mooi om te
zien hoe alle generaties geïnteresseerd zijn
in het ‘draaien’ van een eigen touw. Dan
volgt de grote paardenrace waar er een
beoordeling is op snelheid en originaliteit.
De snelsten zijn Thomas, Door en Robin. De

prijs voor originaliteit gaat naar Rune en
Lore. Vooral van Rune een knappe
prestatie, net terug van het ziekenhuis. 4
draadjes in zijn onderlip na een ongeval
met het hooverboard.
Langzaam worden de kleinste jongens en
meisjes in bed gelegd en gaan de grotere
kinderen en een aantal volwassenen met
zaklamp het bos in voor een
reflectorenwandeling. De tocht is groter
dan verwacht en het domein ook. We
weten niet meer waar we zijn, maar
komen uiteindelijk terug aan bij ons
vakantiehuis.
Slaaptijd voor sommigen, het begin van de
avond voor anderen.
Zondagmorgen eten we een ontbijtje met
pistolets en sandwiches. De kamers
worden al wat opgeruimd en de
badpakken, zwembroeken en zwembrillen
worden boven gehaald. Op het domein is
een zwembad waar de kleinsten kunnen
plonsen en de grotere kids kunnen
zwemmen in de wildwaterbaan. Om 12 uur
worden we aan tafel verwacht voor
frietjes met vidé en rauwe groentjes.
Nadien vertrekken enkelen huiswaarts en
trekken de overblijvers hun stapschoenen
aan.
Om 16.00 sluit het weekend af met een
lekker stukje taart en een welgemeende
dankjewel aan het organiserende comité.
In de auto krijgen we van onze meisjes
dezelfde vraag als vorig jaar: Wanneer is
er een KWB-week?
Een enthousiaste deelnemer

KWB – Zonderschot :
een opstapje naar …….

In onze KWB is de drempel laag.
Niemand kijkt er ooit vanuit de hoogte
op een ander neer,

Er is steeds een bereidwillig oor en
wanneer de tegenwind te groot wordt,
geven wij zonder aarzelen een duwtje
in de rug.

KWB zorgt voor een schouder om op te
steunen, een stevig dak boven het
hoofd, een kompas om niet verloren te
lopen, een hoop vrienden om je heen..

Bij KWB wordt regelmatig stoom
afgeblazen en wordt het samenkomen
met vrienden krachtig aangeprezen.

KWB is een oase, waar men in alle rust
mensen kansen geeft en meteen de
zon bestelt wanneer de dagen soms
zwaarder en somberder zijn…

Bij KWB gaan kleine mensen groot
naar buiten.

KWB is een soepel opstapje naar een
beter en volwaardiger leven…

Dus, moge onze KWB nog vele jaren
verder doen om alzo de ingeslagen weg
verder te zetten….

Jef Anthonis
bestuurslid KwB - Zonderschot

www.kwbzonderschot.be https://www.facebook.com/kwbzonderschot/



TOER VAN HEIST

Weer 10 wandeldagen in Heist In samenwerking met KWB - afdelingen
Toer van Heist 2019 staat in de startblokken:

Al voor de 12de keer slaan alle kwb-afdelingen en Beweging.net in Heist-op-den-Berg de
handen in elkaar voor ‘Den Toer van Heist’. De 10 kwb-afdelingen in groot-Heist
organiseren dan elk een wandeldag. En wie er minstens 7 heeft meegedaan krijgt een
aandenken. Wie ze alle 10 mee deed wordt uitgenodigd op de huldigingsavond waarop
nog enkele waardevolle prijzen worden uitgeloot.

H
eist-op-den-Berg is uitgegroeid tot een echte wandelgemeente. En dat mag grotendeels
op het palmares van Kwb geschreven worden. Zij brengen 10 keer per jaar honderden
wandelaars op de been die genieten van deze mooie plattelandsgemeente.
Heist in alle seizoenen
Winter, lente, zomer of herfst, je kan De gemeente in alle seizoenen komen ontdekken.
De kwb-afdelingen zorgen ervoor dat je steeds op onbewandelde paden terecht komen
en maken afspraken met eigenaars en bewoners om hun privé-domein open te stellen
voor hun wandelaars. Een uitgelezen kans voor Heistenaars om hun gemeente ook
anders te bekijken.
Iedereen steeds welkom
Het mooie aan ‘Den Toer van Heist’ en bij uitbreiding ook alle andere wandeldagen van
het Kwb-wandelcriterium (zie kalender op www.falos.be) is dat iedereen er zijn gading
kan vinden. Er zijn verschillende afstanden en iedereen stapt op eigen tempo de
afgepeilde wandelingen.

Bovendien zorgt de organisatie voor een goede ontvangst en verzorgde tussenstops. De
lekkerste soepen, de smakelijkste pannenkoeken of andere lekkernijen: de kwb-
vrijwilligers halen steeds alles uit de kast om wandelaars te verwennen.

• 6/01 Booischot à PZ, 2221 Boischot, Ter Laeken 4 à Drijkoningentocht
• 10/02 Grootlo àZaal De Magneet, 2223 Schriek, Kapelstraat 50 à Kruistocht
• 17/02 Pijpelheide à Zaal Ter Heide, 2221 Booischot (Pijpelheide),

Schrieksesteenweg 74à Wafeltjeswandeling
• 10/03 Heist-statie à PZ, 2220 Heist-op-den-Berg (Statie), Heilig Hartstraat à

Werfteling XXI
• 31/03 Schriek à PZ, 2223 Schriek, Leo Kempenaersstraat 16 à

Raambeekvalleiwandeling
• 15/08 Wiekevorst à Zaal Sint-Jan, 2222 Wiekevorst, Dalstraat 24

àTurfstekerstocht
• 15/09 Hallaar àPZ, 2220 Hallaar, Broekstraat à KWB Berthoutwandeling
• 29/09 Heist-Centrum àZaal De Zwaan, 2220 Heist-op-den-Berg, Stationstraat

53 à Rond en over de Berg
• 13/10 Itegem àPZ, 2222 Itegem, Schoolstraat 28 à Saffraanbergwandeling
• 1/12 Zonderschot à Zaal Withof, 2220 Heist-op-den-Berg (Zonderschot),

Withofstraat 4 à Winterwandeling
• EXTRA: Trage Wegenwandeling zaterdag 19 oktober – 10 uur

www.kwbzonderschot.be https://www.facebook.com/kwbzonderschot/



Bezige buurt
Spring gerust binnen op een
van de komende activiteiten.
Je bent er meer dan welkom.

Activiteit ...
KWB - Zonderschot bruist - reeds 326 GEZINNEN !! -

dank zij onze onderafdelingen !! - Activiteiten voor elk wat wils !!

• Volleybal (jongens en meisjes)
• kaartspel
• ping pong
• mountainbike
• tripeltrappers
• wandelaars
• redactieploeg (plaatselijk

"Raakske")
• kookteam
• VIA (vrouwen in actie) - onze

recente aanwinst
• Reizen - bezoeken - uitstappen

Neem een kijkje op onze website :
www.kwbzonderschot.be

of bezoek onze facebookpagina
https://www.facebook.com/
kwbzonderschot/

LID WORDEN ??

Brouwerijbezoek

15 maart 2019 - Tielrode

Clubkampioenschap Ping pong

30 maart 2019

Dauwtrip Hulshout

31 maart 2019

Laatste kaartspel en Kienen

5 april 2019

Wielerwedstrijd ellite en
beloften

12 april 2019

Weekend Duitsland

30 - 31 mei en 1 -2 juni 2019

Gezinsweekend Dworp

27-28-29 september 2019

www.kwbzonderschot.be https://www.facebook.com/kwbzonderschot/



“EEN BEWEGING VOOR MANNEN, VROUWEN EN

GEZINNEN”

FEBRUARI 2019
01 Karbijnschieten in Tongerlo min.14 jaar
Steven H.
04 Wijkmeestervergadering (kl. Zaal).
05 Prijsuitreiking Toer van Heist 20 uur te
Grootlo in zaal “De Magneet”.
07 Kaartspel te 20 uur (kl. Zaal).
12 en 20 (VIA) XL Breien
21 Kaartspel te 20 uur (kl. Zaal).
22 Bier degustatie avond (grote zaal) 20
23 koken Rood Kruis
MAART 2019
04 Wijkmeesters vergadering (kl. Zaal)
07 Kaartspel te 20 uur (kl. Zaal).
15 Brouwerijbezoek Tielrode
17 Nationale K.W.B. wandeldag West-
Vlaanderen in Zwevegem-Knokke
21 Kaartspel te 20 uur (kl. Zaal)
24 School: Pasta buffet
30 Pint-pong clubkampioenschap
Chirolokaal Withofstraat
31 Dauw trip (wandelen) vertrek om 6.30
uur aan de kerk te Hulshout .

APRIL 2019
01 Wijkmeesters vergadering (kl.zaal).
05 Laatste kaartspel en Kienen in de
grote zaal met prijsuitreiking van het
winterkaart- criterium.,,Biechtviering om
18.30 uur ok Jef Bats
12 Wielerwedstrijd voor beloften en elite
20 Pasen eieren werpen na de mis van
17.30 uur
21 Pasen
28 Finale volleybeker Pr. Antwerpen
MEI 2019

• Samenaankoop stookolie.
01 Ziekendag.
04 Eerste Communie
06 Wijkmeesters vergadering (kl. Zaal)
12 Bedevaart naar Scherpenheuvel: 5.30
uur te voet, 8.00 uur met de fiets of met
de wagen.11 uur Mis Mariahal
22 Betalen weekend Duitsland
24 startavond Pr. Antwerpen in Malle
24 t/m 26 Schottersweekend
26 parlementsverkiezingen
30-31 mei 01-02 juni Weekend Duitsland
omgeving van Lüdenscheid

JUNI 2019
01 Plechtige Communie + Vormsel
03 Wijkmeesters vergadering (kl. Zaal).
09Volleybaltornooi recreatieploegen
10 pinksterwandeling
15 Schoolfeest
21 Bestuursfeestje (gr zaal)
29 Avondbezoek aan een stad Namen

JULI 2019
09 Laatste dag Pint – Pong
Chiro Bivakken:
24/07/2019 - 31/07/2019 -10: te Dessel.
11/07/2019 - 21/07/2019 +10 meisjes: te
Lokeren.
21/07/2019 - 31/07/2019 +10 jongens: te
Lokeren.
AUGUSTUS 2019
11 tot 18 Ronde van Zonderschot.
27 start ping-pong

SEPTEMBER 2019
Ziekenzorg september start wafelverkoop
02 Wijkmeesters vergadering (kl. Zaal).
21 Ardennenwandeling (Alain)
27 – 28 - 29 september Gezinsweekend
Hanenbos Dworp

OKTOBER 2019
06 Wandelen te Zonderschot, vertrek aan
de kerk om 14.15 u. gezamenlijke
wandeling. Daarna een gezellig etentje
met gratis tombola. (kl. zaal)
07 Wijkmeesters vergadering (kl. Zaal).
17 Start winter Kaartspel te 20 uur (gr.
Zaal)
19 Teerfeest
31 Kaartspel te 20 uur (kl. Zaal)

NOVEMBER 2019
04 Wijkmeesters vergadering (kl. Zaal).
08 Avondwandeling in Westmeerbeek.
Vertrek tussen 18.30 uur en 19.30 uur
10 (VIA) schaatsen met gezin 12 tot 13 uur
14 Kaartspel te 20 uur (kl. Zaal)
17 Brunch (gr zaal)
30 Kaartspel te 20 uur (gr. Zaal)

DECEMBER 2019
01 K.W.B. in Beweging FALOSWANDELING
(gr-zaal) 8 tot 15 uur afstanden +/- 6 – 9
– 11,5 – 12 - 15 km . .
02 Wijkmeesters vergadering (kl. Zaal).
06 Sinterklaas (trefpunt)
08 Operetteparels C.C. in samenwerking
met Vlaams Muziektheater.
12 Kaartspel te 20 uur (kl. Zaal)
20 Kerstfeest (gr. zaal).
26 Kaartspel te 20 uur (kl. Zaal)
31 Oudjaar zingen in samenwerking met
KWB ,Femma, Chiro en zaalcomité (kl.
Zaal).

Herman Claes

voorzitter

info@kwbzonderschot.be

0498/497175

Neem een kijkje op onze website
www.kwbzonderschot.be

of bezoek onze facebookpagina
https://www.facebook.com/
kwbzonderschot/

www.kwbzonderschot.be https://www.facebook.com/kwbzonderschot/


