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Beste KWB-leden en Zandvoordenaars,
De zomer heeft ons dit jaar veel gebracht:

“Met vlaggen en passie probeerden we 
onze Duivels vooruit te schreeuwen.
Daarna trotseerden we de warme zomer
met veel zweet en gelukkig weinig labeur
om nu langzaam maar zeker het nieuw
seizoen van de KWB aan te vatten.”

Als voorzitter van de kwb kan ik met trots het nieuwe 
programma voorstellen.
Kwb Zandvoorde is een laag drempelige beweging die 
graag de mensen samenbrengt om een leuke activiteit mee 
te beleven.  We proberen niet enkel activiteiten te brengen 
voor de leden maar ook voor heel Zandvoorde.  Met de  
zomerstart en de kerstboomverzameling proberen we de 
mensen te laten samenkomen op en rond het kerkplein.  
De actie van Moederdag is ook altijd een mooi succes voor 
iedereen binnen het dorp.  We hopen je alleszins met van 
alles te plezieren en we kijken er naar uit om je eens te 
begroeten bij één van onze activiteiten.

De fiere voorzitter. 

KWB Zandvoorde
Jaarprogramma

2018 - ‘19
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Volleybal
Elke woendagavond

Wist je dat we in Zandvoorde ook volleybal 
spelen?

Wanneer?  
Elke woensdagavond van 20 tot 22 uur

Waar? 
Turnzaal Vrije Basisschool Zandvoorde

Voor wie?
Alle dames en heren die gewoon eens een 
balletje willen slaan vanaf 18 tot 77 jaar.

Vragen? 
Roland

Motortocht
zaterdag 8 september 2018

Met de motor trekken we er een dagje op 
uit. 

Stefaan, de begeleider uit het Gentse die 
ook de vorige rondrit verzorgde, neemt 
terug de taak op zich om ons te begeleiden 
doorheen het mooie Vlaanderen.

Waarheen de tocht gaat houden we nog 
even voor onszelf...

Vragen? 
Jan

50 miles
zaterdag 8 september 2018

We halen opnieuw onze fiets van stal voor 
een dagtocht van 50 mijl (ongeveer 80 
km). 
 
Onderweg is er voldoende tijd voor een 
hapje en een drankje. En … snelheidsrecords 
breken we niet.  
 
Wij zijn klaar voor onze vijfde editie. jullie 
toch ook ?!?

Vragen? 
Daniël VDB

Startavond
zaterdag 15 september 2018

Traditioneel gaan we van start met een 
gezellig etentje.

Tussendoor krijg je een overzicht van de 
voorbije en de komende activiteiten.

Vragen? 
Joeri
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Kookatelier
28 september ‘18

 9 november ‘18 
  18 januari ‘19

 15 februari ‘19
15 maart ‘19

Een koksmuts dragen ze (nog) niet. 
 
Enthousiast en leergierig zijn ze wel 
de deelnemers aan het kookatelier. 

Zelfs al slaag je er met moeite in om een 
ei te bakken of ben je een Sergio Herman 
in wording, iedereen van beginner tot 
gevorderde komt aan zijn trekken tijdens 
het kookatelier.

Vragen? 
Jean-Michel

Mosselfestijn
Zaterdag & Zondag, 13 & 14 oktober 2018

Het wordt een echte jaarlijkse traditie...  
 
Tijdens het Zandvoords kermisweekend is 
er ook het mosselfestijn! 
 
De lekkerste mosselen worden u 
aangeboden door onze eigen KWB-
kookploeg.  
 
Voor de niet-mosseleters is er ook vol-au-
vent. Voor de kinderen zijn er ook frietjes 
met frikandel beschikbaar.

Vragen? 
Jean-Michel
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Sint voor elk kind - lego &  
gezelschapsspellen

zondag 25 november 2018

Op een rustige zondagmorgen met 20 000 
legoblokjes je droomconstructie maken 
of een leuk gezelschapsspel spelen. Dat is 
dikke fun! 

Wie daarenboven niet meer gebruikt 
speelgoed of kledij wil schenken voor het 
goede doel krijgt hier de kans.

Vragen? 
Guy Dewilde

Klassiek concert
vrijdag 19 oktober 2018

Een beetje cultuur mag niet ontbreken op 
ons programma. 

Voor wie het wil is dit een introductie in 
de wereld van de klassieke muziek. Voor 
de liefhebbers is het een opfrissing van het 
muziekgeheugen.  
 
Een niet te missen avond!  
 
Wees er snel bij want het aantal kaarten is 
beperkt!

Vragen? 
Eric

Plaatsen kerstboompjes
zaterdag 8 december 2018

Kerstboompjes, lichtjes aan de gevel of in 
de tuin? Daar zorgen wij voor! 

Die jingle bells? Daar moet je zelf voor 
zorgen...

Vragen? 
Roland

Music for life
maandag 24 december 2018

Naar aanleiding van De Warmste Week 
van Studio Brussel biedt KWB Zandvoorde 
opnieuw enkele heerlijke feestsoepen aan 
voor de eindejaarsfeesten.

We leveren uw bestelling netjes aan huis, 
klaar om op te warmen.  

De opbrengst van deze actie gaat volledig 
naar het goede doel.

Vragen? 
Jean-Michel
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Kerstboomverzameling
vrijdag 4 januari 2019

Klinken op het nieuwe jaar samen met 
vrienden en kennisen.

Afspraak op het gezelligste plein van  
Zandvoorde!

Vragen?
Bart

Kerstboomverzameling

fietsen op de piste
dinsdag 5 februari 2019

Wil je eens proeven van het echte 
pistewerk?

Wil je eens rijden op een Olympische baan?

Wil je eens een andere uitdaging met de 
koersfiets?

Wil je ….?

We huren een piste voor 2 uur en rijden 
maar!

Vragen? 
Filip

EOS
vrijdag 22 februari 2019

Energiezuinig wonen is een keuze die we 
moeten maken indien we duurzaam willen 
omgaan met onze aarde.  

Een medewerker van de Oostendse 
stadsdienst EOS komt ons één en ander 
uit (of in) de doeken doen hoe we 
energiezuiniger kunnen leven.

Vragen? 
Eric



KWB ZANDVOORDE

JAARKALENDER ‘18-’19
Uitneembaar

September ‘18
8 50 Miles

8 Motortocht

15 Startavond

28 Kookatelier Oktober ‘18
13 & 14 Mosselfestijn

19 Klassiek concert

November ’18

9 Kookatelier

25 Sint voor elk kind 
Lego 
Gezelschapspellen

December ‘18
8 Kerstboompjes 

plaatsen
24 Music for Life

Januari ‘19
4 Kerstboomverzameling

18 Kookatelier

Februari ‘19
5 Wielerpiste

15 Kookatelier

22 Eos Maart ‘19
15 Kookatelier

16 Kookfinale

29 Gin avond

April ‘19
7 Wandeltocht 

gevorderden
27 & 28 Londen

Mei ‘19
12 Ontbijt Moederdag

25 Naar de zoo

Juni ‘19
10 Natuurtocht

15 Fietstocht gevorderden

29 Zomerstart
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Gin avond
vrijdag 29 maart 2019

Gin proeven... Het is niet de eerste keer 
dat we dit doen maar... “we waren nog niet 
klaar”...

Er zijn nog honderden gins die we kunnen 
uittesten. Een echte gin-kenner deelt deze 
avond zijn kennis.

Vragen? 
Dirk

Kookfinale
zaterdag 16 maart 2019

Na avonden in groep gekokkereld te 
hebben willen de hobbykoks voor jullie hun 
nieuwste culinaire creaties demonstreren. 

Voor een zacht prijsje lekker smullen van 
allerlei heerlijkheden.

Vragen? 
Jean-Michel

Wandeltocht
zondag 7 april 2019

Al voor de 11de keer staat een 
dagwandeling op ons programma.

Laat je niet afschrikken door de afstand, 
iedereen komt heelhuids en tevreden aan.

Na de tocht wordt de dag afgesloten met 
een gezamenlijk etentje.

Vragen? 
Eric



1716

Uitstap  naar Londen
zaterdag 27 april &

Zondag 28 April  2019

London, here we come!
 
Intern werd er al lang over gepalaverd, gaan 
we nu of niet? Maar kijk, we maken er zelfs 
een tweedaagse van. 

Op bezoek bij een stad waar traditie en de 
Britse chique vreedzaam samen bestaan 
met schitterende hedendaagse architectuur 
en een hippe jeugdcultuur.

Vragen? 
Eric, Jan

Ontbijt voor moederdag
zondag 12 mei 2019

We mogen onze vrouwen, mama’s, 
schoonmama’s eens verwennen. 

Een ontbijt -geleverd aan huis- op 
moederdag is alvast een goed begin van de 
dag! 

Vragen? 
Filip

Naar de zoo
zaterdag 25 mei 2019

De zoo van Antwerpen gezien van achter 
de schermen. Met een gids krijgen we een 
rondleiding van een uur. 

Om de hele dag onbezorgd te kunnen 
genieten gaan we er met de trein heen. 

Vragen? 
Maur
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Fietstocht voor gevorderden
zaterdag 15 juni 2019

De dag voor kilometervreters. Fietsen op 
niveau maar altijd onder het motto “samen 
uit, samen thuis”

Vragen? 
Filip

Natuurtocht
Maandag 10 JUNI 2019

Vroeg opstaan, een gedegen gids en een 
lekker aperitief als afsluiter. Dit zijn de 
ingrediënten voor een geslaagde trip in de 
natuur.

Vragen? 
Joeri

www.kwbzandvoorde.be
facebook.com/kwbzandvoordeInfo@kwbzandvoorde.be 

Heb je opmerkingen, vragen 

of een idee voor een leuke 
activiteit?

Blijf op de hoogte! Schrijf je via de website in voor onze nieuwsbrief.
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ZOMERSTART
Zaterdag 29 juni ‘19

De feestelijke afsluiter van het 
werkjaar.  

Kinderanimatie
Volleybaltornooi
Optredens 
BBQ
Zandvoorde zingt
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Interesse?
Na het doorbladeren van dit boekje weet je dat we bij 
KWB Zandvoorde niet bij de pakken blijven zitten.  
Met onze talrijke activiteiten lokken we je uit je kot, 
brengen we mensen samen en zorgen we voor een 
warm, bruisend Zandvoorde.  
 
Wil je na het doorbladeren van dit programmaboekje 
meer informatie of heb je interesse om lid te worden? 
 
Voor € 30 is het hele gezin lid van KWB nationaal, 
krijgt u het maandblad Raak en geniet u van tal van 
ledenvoordelen.

Vul onderstaand formulier in en stop het in de brieven-
bus van één van onderstaande bestuursleden. 
We nemen snel contact met je op! 
 

Joeri, Molenhoektraat 65
Filip, Molenhoekstraat 13
Jean-Michel, Zandvoordedorpstraat 35

Naam
Voornaam
Straat & nr
Gemeente

Telefoon / GSM
E-mailadres

KWB – Bestuur
Voorzitter:

Joeri Ameloot, Molenhoekstraat 65. Tel 059 26 89 60 
e-mail: joeri.ameloot@icloud.com

Ondervoorzitter:
Jan Warrot, Gistelsesteenweg 620. Tel 059 26 84 16 
e-mail: jan.warrot@telenet.be

Secretaris:
Bart Vandenabeele, Grintweg 89. Tel 059 26 54 85 
e-mail: bart.vandenabeele@skynet.be

Penningmeester:
Daniël Vandenberghe, Reestraat 7. Tel 059 26 75 54 
e-mail: danielvandenberghe@skynet.be

Proost:
E.H. Luc Vantyghem, Guido Gezellestraat 38. Tel 059 70 48 97
e-mail: luc.vantyghem@pandora.be

Raadsleden:
Roland Bocquez, Grintweg 41
Filip Casier, Molenhoekstraat 13
Hugo Casier, Boterbloemstraat 10
Peter Claeys, Zwanenlaan 3
Jean-Michel Deschacht, Zandvoordedorpstraat 35
Guy Dewilde , kapittelstraat, 62
Daniël Dolphen, Wezellaan 14
Maur Sanctorum, Waterhoenlaan 7
Dirk Sinnesael, Oudepolderstraat 15
Eric Vanhoutte, Grintweg 109

www.kwbzandvoorde.be

facebook.com/kwbzandvoorde
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Verantwoordelijke uitgever:
KWB Zandvoorde - Joeri Ameloot, Molenhoekstraat 65, Zandvoorde


