
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

13 november 2020
start 20:00u.    

TEST op 10 november 2020 - start 20:00u.

Online jaarverslag 
wegens Covid-19

Einde 73ste werkjaar kwb Weerde



Woordje van de 
voorzitter

• Covid 19

• Aankoop grond

• Akoestiek zaal
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Algemene ledenvergadering
Vr 15/11/2019      

• 59(+10) deelnemers

• Statutair.

• Bestuur werd herkozen.

• Presentatie aanpassen naar 16:9.

• Toekomst / reorganisatie zomerfeesten.

• Luvanium Trippel en Mc Chouffe

(o.l.v. Dagelijks bestuur)





The summer of 69

Vr 22.11.19

• 5 aanwezigen.

• 50ste verjaardag Woodstock 1969.

• Vrede, liefde en flower power.

• 4 u Muziek en film in de zaal.

• Doelgroep te oud geworden.

(o.l.v. Luk Janssens)



Sinterklaasfeest
Za 30.11.19

• 56 (-5) kinderen.

• Educatief straattheater rond afval genaamd: Rotzooi.

• Snoeten werden gemaquilleerd.

• Ward Moortgat → Piet.

• Jan Janssens → Sint.

• Pannenkoeken kwamen te laat.

• Speelgoed geschonken aan Moeders voor Moeders

(o.l.v. Ann Magnus )



24e  Recreatieve Veldtoertocht

Zo 01.12.2019

• i.s.m. WTC de Verbruggelingen; THX voor team!

• 1201 (+380) deelnemers.

• Opnieuw topjaar!

• Droog goed mountainbike weer!

(o.l.v. Freelancer Bart Decadt & Team)

• Laatste jaar als eindorganisator voor Bart en medeorganisator 

Reinhart Lahousse.

• Chris Van Damme en Werner De Meulder treden toe tot team 

o.l.v. Luc Van Ingelgom.



Spaghetti-Slag t.v.v. ZEMST FOR LIFE
Za 07.12.19: Verdeling spaghettisaus

• 127kg saus gemaakt door twee kwb kookteams.

• Veggie en bolognaise saus.

• Gulle schenker voorzag de spaghetti; thx!!!

• Ingrediënten Weerdse bolognaise saus:

• Vlees: gemengd gehakt, aangebakken met een scheutje olijfolie

• Groenten: uien, selder, wortelen, courgette, champignons, look

• Toevoegingen: tomatenconcentraat – stukjes en pasta, rode wijn, water

• Kruiden: peper, zout, Provençaalse kruidenmix, spaghetti kruiden

• (o.l.v. Ann Magnus, Bart Vanpoucke, Eric Teughels & Team)

• 700 euro overhandigd door dagelijks bestuur 

voor de actie van Zemst for Life.



Legobouwdag in de Melkerij
Za 14.12.19

• Samenwerking Cultuurcentrum de Melkerij, Gezinsbond 

Weerde en kwb Weerde.

• Vertoning Legofilm.

• De kinderen konden zich uitleven met de kwb blokken. 

(o.l.v. Dagelijks bestuur)



Kerstfeest in d’Oude School
Zo 22.12.19

• Geschrapt wegens gebrek aan inschrijvingen (4 kids) t.o.v. 

de programmatie-investering.

• Altijd de bedoeling om zowel jong als ouder te animeren.

• Verkeerde datum, verkeerde combinatie gemaakt?

• Te actieve animatie?

• Weinig leden met kids.

(o.l.v. Magda en Dagelijks bestuur)

Tijdsindeling: 

• 15:30u Welkom & gezellige babbel 

• 15:45u Workshop Circolito deel 1

• 17:15u Broodjes buffet 

• 17:45u Workshop Circolito deel 2

• 18.00u Muziekoptreden van ‘The Burnout Buddies’

• 19:00u Toonmoment van de kunsten van onze kinderen 

• 19:15u Einde



Drie Koningentocht te 
Sint-Joost-ten-Node (kwb VL. Brabant) 

Zo 05.01.20

• 32 (+2) deelnemers

• 2 stewards – een paar niet-kwb’ers.

• het was heel goed maar minder 
spectaculair gezien de regio – je zit daar 
in een heel klein gebied.

• de groepen zaten te  dicht op mekaar.

• aan de organisatie door Kwb Vl. Brabant 
valt nog veel te verbeteren. 

• tenslotte zijn er 400 personen vertrokken. 

(o.l.v. Luk Janssens en Magda Holvoet)



Vormingsmoment voor vrije begeleiders 

Wo 08.01.20

• 24 deelnemers.

• Presentatie in quizvorm

• Confronterende resultaten voor 
sommigen

• Veel stof tot discussie 

(o.l.v. Luc Van Ingelgom)



1ste Café kwb 
Vr 10.01.20

• 1 x per maand organiseren en dit de 2e vrijdag van de maand.

• Bestuur was aanwezig.

• Geen grote opkomst.

• Vraag van de Gezinsbond om een volgende avond ook 
aanwezig te zijn met gezelschapspelen  - wij hebben hier 
positief op geantwoord.

• Covid heeft hier echter anders over beslist, kwb café heeft 
door de horeca sluiting niet meer kunnen plaatsvinden.

(o.l.v. Dagelijks bestuur)



Infoavond Zonnepanelen & 
Digitale meter 

Do 23.01.20

• 48 deelnemers

• Top, de lesgever kent zijn materie heel goed.

• Goede commentaar ontvangen.

• PPT op kwb site:

• ➢ Een volledige installatie (schematisch)

• ➢Welke panelen kiezen?

• ➢Welke omvormer?

• ➢ Oriëntatie, hellingsgraad dak?

• ➢ Hoeveel kWh per jaar produceert mijn 
installatie?

• ➢ Opslag van energie ? Prosumententarief ...

• ➢ Rendabel ?

(o.l.v. Freelancer Reinhart Lahousse)



Nieuwjaarsfeest Bestuur & 
freelancers kwb Weerde 

• Za 25.01.20

• 37 deelnemers.

• Speech voorzitter.

• Vanaf aperitief tot en met de pousse café was alles 
in orde. 

• De quiz was kort en krachtig, toch veel plezier aan 
beleefd.

(o.l.v. Dagelijks bestuur)



29 jan tot 2 feb 2019 – La Bresse (Fr)

• 23(-4) deelnemers

• Er waren minder pistes open, 2 dagen hebben we kunnen 

skiën  ondanks de regen die  de spelbreker was.

• De wandelaars hebben het ook getroffen.

• De andere dagen zijn er bezoeken gebracht aan verschillende 

steden en bezienswaardigheden zoals Kasteel Haut

Koenigsbourg – Colmar – Riquewihr – Gerardmer. 

• s ‘avonds had Luc De Ron ook voor animatie gezorgd, 2 toffe 

quizzen waar we enorm veel plezier aan hebben gehad. 

(o.l.v. Freelancer Luc De Ron)

13de  Wandel & Shortski 



De vrouwen van Napoleon
13.02.20

• 48 deelnemers i.s.m. Davidsfonds, vnl. publiek 

Davidsfonds.

• Jean Dewaerheid = goede spreker.

• De avond voor Valentijn mag het al eens pikanter zijn. 

Een avond waar de vrouwen, die een rol spelen in het 

leven van de kleine korporaal, de hoofdrol spelen.

• Het opzoekwerk gaf de vrouwen van Napoleon een 

gezicht met tal van afbeeldingen. Een reis door de tijd 

en op de zoek naar “de waarheid”.

(o.l.v. Bart Tanghe)



Het Hof van Busleyden
Zo 16.02.20

• 4 groepen = 56 personen i.s.m. Femma

• Heel mooi gebouw, goed georganiseerd. Mooie inhoud, doch van de hak op de tak, men zou er meer kunnen van maken, er zat 

weinig lijn in de tentoonstelling.

• We zijn met 23 personen gaan eten bij SAVA, dit was heel goed.

(o.l.v. Freelancer Martine De Graef)



Workshop - Door zelfinzicht naar 
meer goesting op de werkvloer 
Do 20.02.20

• 11 deelnemers.

• Begeleider: Katrien Debeukelaere - KatoO Coaching & co.

• Optimaal aantal deelnemers voor deze workshop

• Iedereen werd volgens hun persoonlijkheid in een kleur 

gezet en elke categorie werd besproken.

• Deelnemers hebben er veel van opgestoken.

(o.l.v. Ronald Hoogsteyn)

https://www.facebook.com/KatoO.Loopbaan.Business.Teamcoaching.Teambuilding/


Infotainment: 
Mal of mooi… of gewoon handig 

06.03.20 

• 32 inschrijvingen; org. Femma.

• Zelfde spreker, Erna Siebens als “van string tot string”. 

• Om 15u45 stond ze al aan ‘Ons Huis’, haar auto helemaal 

volgeladen met zakken, valiezen, staanders, …

• Prachtige kledingstukken die ze allemaal zelf gemaakt 

heeft, gedecoreerd op mannen- en vrouwenpaspoppen.

• Haar présence is onnavolgbaar, zonder gêne, theatraal, 

goed gespeeld.

(o.l.v. Freelancer Martine De Graef)



Vormingsavond: Google forms

Wo 11.03.20

• 18 deelnemers.

• Zelf inschrijvingsformulieren aanmaken.

(o.l.v. Freelancer Reinhart Lahousse)



Geannuleerde activiteiten door Covid-19:
• 36e KWB-quiz.

• Samenwerking met 11-11-11.

• Vormingsavond: EID / It’s Me.

• Lentewandeling Hagelandse vallei in Holsbeek.

• Fietstocht richting Sven Nijs centrum.

• Toneelvoorstelling: Brussel volkstheater.

• Pizza eten en volksdans bij de Chiromeisjes.

• Spoorfietsen Kapellen.

• Bedrijfsbezoek Vlinderveld Zemst Laar.

• Zomerfeesten (mossel restaurant, optredens, sport en kinderanimatie)

• Avontuurlijke wandeling.

• Bedankingsfeest: alle kwb leden en alle helpers VTT, Zomerfeesten.

• Kaartavonden.

• Rugschool.

• Wandeling in Hallerbos.

• Reis naar Krakau:

https://sites.google.com/view/kwbweerde-naar-polen/Praktisch


Aangepast programma:
13 KWB LOCKEDNOTDOWN QUIZZEN
• Wandefotozoektocht; de parochie leeft (Zemst)

• Kapellekes-fietszoektocht.

• Liedjes uit de Oude Doos. 

• Het beeldverhaal in beeld.

• Fotozoektocht in de Kerselarenwijk.

• Huizenjagersquiz.

• De omgeving van Zemst.

• Ken je land.

• Kabouter-wandel-zoektocht.

• Zemst, een hemels zicht.

• Verkeersquiz.

• Leds by night.

• Huizenjacht in Weerde.



Initiatie Golf / Keuze jaarvergadering
Za 04.07.20

• 30 deelnemers na 4 maand in ons kot te moeten blijven!

• Veel jong volk !

• De Brabantse golfclub.

• De winnaar van de puttingswedstrijd was Bart Santy. 

Hij ontving een oorkonde.

(o.l.v. Michel De Smet)



Zomerfeesten revival

Za 18.07.20

• 44 deelnemers.

• Fiets én wandelactiviteit.

• Kleine trage wegjes.

• Voor velen was het aangenaam weerzien na vele 

maanden van collectieve inactiviteit.

• Na het sportieve kwam het aangename met een 

natje en een droogje… maar geen mosselen dit jaar!

• Vermelding in het Nieuwsblad.

(o.l.v. Luc Van Ingelgom)



Prijsuitreiking kaartavonden ’19 - ’20
Za 05.09.20

• Prijsuitreiking seizoen 2019-2020 in ‘Ons Huis’ op persoonlijk 

afgesproken tijdsloten tussen 19.00-20.00u.

• Naar gewoonte zeer mooie prijzentafel! 

Proficiat aan de top 3:

➢ 1 Moortgat Edward

➢ 2 Uyttebroeck Arlette

➢ 3 Rombout Raymond

(o.l.v. Jan Marquebreucq en Freelancer Luc Van Der Borght)



World Clean-up day
Za 19.09.20

• Afspraak aan de glasbollen aan de Galgenberg.

• Een kleine enthousiaste groep, gewapend met een grijper, een witte 
zwerfvuilzak, een paar handschoenen en een fluohesje.

• Deel van de Schumanlaan.

• Het resultaat van de opruimactie mocht er zeker zijn.

• Dit jaar hebben we minder zakken moeten vullen.

• Resultaat vooral te danken aan stille werkers, Mooimakers, Propere 
Burgers, die op regelmatige basis zorgen dat de bermen opgeruimd 
worden. Bij deze ook aan hen een welgemeende dank.

(o.l.v. Magda Holvoet)



Kom op tegen kanker
Ma 21.09.20

• Org. Femma

• 362 azalea’s werden door 10 vrijwilligsters meegegeven aan de kopers.

• 38 azalea’s werden geschonken aan de woonzorgcentra Releghem en 

Zonnesteen.

• Geen traditionele verkoop ‘deur aan deur’ of ‘aan de bakker’.

• Online bestellen en afhalen in ophaalpunt ‘Ons Huis’ in Weerde.

(o.l.v. Martine De Graef / Bart Tanghe)

Met de opbrengst realiseert Kom op tegen Kanker broodnodige 

steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun naasten.



Stadsexploratie: Brussel was toen nog 
OH LA LA

Zo 27.09.20

• 10 deelnemers

• Een dagje naar Brussel met medelid Raymond Rombout, een 
bevlogen gids en Brusselkenner.

• Hij vertelt niet het verhaal van een stadsgids, dat 
onvermijdelijk bol staat van data, koningen en bouwstijlen, 
maar toont het verband tussen feit en gevolg. 

• Hij doet je Brussel beter begrijpen.

(o.l.v. Luc Van Ingelgom)



Fietstocht naar kasteel van Hingene

11.10.20

• 10 deelnemers

• Langsheen het water rijden we met de fiets tot aan het 
kasteel in Hingene en terug.

• Kleine hap in het café De Messinc. 

• Extra stop voor een ijsje (op vraag van….)

(o.l.v. Luc Van Ingelgom)



H. Mis overleden leden

Zo 18.10.20

• We herdenken onze overleden kwb-leden in de Sint 

Martinus kerk van Weerde.

• Uitgestelde herdenkingsmis voor Julien Smits  en       

Frans Van Grunderbeek.

(o.l.v. Marcel Windelen en Bart Tanghe)



KWB-quizploeg:

• Overzicht plaatsen:

• Deelname aan quizzen in Weerde & omgeving.

• Veel weetjes.

• Veel plezier.

• (Meestal) puik resultaat:

• Laatste quiz op 7 maart

(o.l.v. freelancer Ronald van Hamme)



Wekelijks Fietsen voor 
de sportieve genieter

• 6-11 deelnemers op 

zondagochtend.

• Gemiddelde snelheid 20 km/uur.

• Toegankelijk voor een brede waaier

van fietsen.

• Tochten van 50 tot 60 km.

• Helm is wel verplicht.

• Fietsverzekering via aansluiting

Vlaamse Wielrijdersbond. 

(WTC Verbruggelingen)

(o.l.v.  Luc Van Ingelgom en Chris 

Van Damme)



Vorming - maandelijks
3 kookclubs  

• Elke maand stellen 2 andere mannen de menu op en kopen al de ingrediënten.

• De keuken niet veel kunnen gebruiken. 

• Clubs trekken nieuwe leden aan.

• Sommige clubs familiedag.

• En een website: http://users.telenet.be/petoenleus/     

(O.l.v. Joris Desaeger, Bart Graus en freelancer Koen Van Corenland)



Kwb zorg

• H. Mis bij overlijden van een lid.

• Bloempje bij gouden en briljanten jubileum. (dit jaar geen?)

• Geschenkje bij operaties.

• Bezoek langdurig zieken in december & mei.

(o.l.v. Marcel Windelen en Dagelijks bestuur)



Nieuwe leden:

• Mia De Prycker

• Frederik Verhoeven & Nele Gillaerts

• Goedele Happaerts

• Greet Van Humbeeck

• Daniëlle De Prycker

• Chantal Verschelden

• Raf Schellemans

• Marc Smetcoren

• Maria Haemhouts

• Veerle Van Rie & Alla Abu Taleb

• Joke Van Den Plas

• Paul Jacobs

• Christof Cnops & Jilly Scheers

• Patrick Jacobs & Sandra De Greveleer

• Maarten Van Eyken & Katleen De Prins

• Nicole De Prycker



Ontslagen:

• Ursula Arnold 

• Olivier Caluwé

• Ariano Currenti

• Gilbert Desmet 

• Paul Lerno

• Peter Meys

• Said Mohamed 

• Dany Van Eeckhout



Overleden leden:

• Vaarwel mannen!



Ontslag Bestuursleden

• Bart Nobels

• An Magnus



Totaal aantal leden

Ledeninformatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Huidige 

Toestand

Aantal leden 199 202 194 187 192 193 196 199 198 207 222 231 238 238 236 243

Aantal leden met verminderde bijdrage 6 4 5 4 4 3 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2

Aantal partners 0 0 88 85 90 92 97 102 100 106 118 122 126 125 125 129

Aantal (meerderjarige) kinderen 0 0 23 21 17 15 17 21 23 24 22 26 19 17 14 14

Totaal aantal leden 205 206 310 297 303 303 313 324 322 338 364 381 385 383 377 388

Gem. leeftijd 52 52 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 56 56 56 57

Aantal bestuursleden 29 29 28 28 25 24 24 24 26 24 25 25 24 25 25 25

Gem. leeftijd 52 54 53 51 54 52 53 54 54 55 56 57 57 58 58 59



Totaal aantal leden



KWB Weerde 
goes digital 

Websites:

www.kwbweerde.be

www.mtbweerde.be

www.onshuisweerde.be

Webmaster: Ronald Hoogsteyn 

Facebook:

• Updates door : Martine Dehout

• 322 volgers

http://www.kwbweerde.be/
http://www.mtbweerde.be/
http://www.onshuisweerde.be/


Nieuwe ledenvoordelen. 
Je lidkaart is geld waard!



Een bon van 5 euro voor elk kwb-
gezin

• Bij Raak januari zit er voor elk 
kwb-gezin een activiteitenbon van 
5 euro. Die kunnen jullie 
gebruiken voor een activiteit van 
kwb Weerde voor 1 juli 2021.



Evaluatie +++

• Kwaliteitsvolle vormingsavonden 

• Golfinitiatie 

• Coronaquizzen

• Activiteiten getrokken door freelancers 

• Goede samenwerking met femma

• Legobouwdag ism Gezinsbond

• Introductie Google Forms voor inschrijvingen activiteiten



Evaluatie ---

• Corona heeft het ons moeilijk gemaakt

• Tekort aan jonge bestuursleden



Question time … en besluit

• ‘t was een uitzonderlijk jaar door Covid-19.

• Met veel verschuivingen en uiteindelijk veel afgelastingen.

• Dit willen we in het volgend, ook uitzonderlijk jaar anders aanpakken met meer Covid-proof activiteiten.

redactie: Dagelijks bureau 

13.11.2020


