
Bestuur

1.   Willy Ghesquiere, voorzitter
Nachtegaalstraat 45 Tel: 051/31.89.64

willy.ghesquiere1@telenet.be

2. Jurgen Carlier, schatbewaarder 
Kouterweg 82 Nr: 0477/33.24.22

3.   Yvan Meyfroidt, sportmandataris
K. Leopold-III-straat 8 Tel: 051/30.95.21

imeyfroidt@yucom.be

4.   André Vanneste, Proost
Emelgemseplein 3 Tel: 051/30.18.33

andrevanneste@skynet.be
5.   André Vierstraete, K. Astridlaan 15

Tel: 051/30.74.75
6.  Jory D’Helft, W. Elsschotstraat 23

Tel: 051/31.86.36
7.   Krist Mylle, G. Walsschapstraat 14

Tel: 051/30.19.72
8.  Chris De Jaeger,

Haaipanderstraat 6 Tel: 051/30.24.99

9. Pol Degryse, 
Gr. De Montblanclaan 25 Tel: 051/31.08.63

10. Philippe Devenijn,
Reperstraat 149 Tel: 051/20.47.92

11.Boris Werbrouck, Tel: 0476/64.48.57
     Roeselaarsestraat 232

                  

Geen enkele vereniging in Vlaanderen organiseert
zo een breed aanbod van activiteiten als de KWB.
De KWB staat open voor alle gezinnen. Je bent
nieuwe inwoner, je hebt heimwee naar je mooie

tijd bij de jeugdbeweging, je bent sociaal
ingesteld, je houdt van gezelligheid, of je wil

gewoon dat er ter plaatse wat meer beweegt. Dan
ben je bij de KWB aan het juiste adres.

De KWB telt in Vlaanderen meer dan 120.000
leden en 10.000 bestuursleden. In Emelgem zijn

we momenteel met 130 leden in 100 gezinnen  en
11 bestuursleden.

Je kan vrijblijvend komen kennismaken op onze
activiteiten. Als het je bevalt, maken we je graag
lid. Ook al je suggesties voor nieuwe activiteiten

zijn welkom.

Onze leden worden elke maand geïnformeerd over
op stapel staande activiteiten en ontvangen

maandelijks het ledenblad “Raak”. Interesse ?
Contacteer een van onze bestuursleden of bezorg

ons dit strookje.

Een overzicht van voorbije activiteiten zie je op
www.kwbemelgem.be. Klik op de jaargang

KWB interesseert mij

Naam……………………………

Adres……………………………

 Wil lid worden van KWB 

  wil enkele maanden geïnformeerd worde

 

EMELGEM

Jaarprogramma
2019

http://www.kwbemelgem.be/
mailto:imeyfroidt@yucom.be


Engagement het hele jaar door:
Fietspooling voor schoolkinderen
Vanaf 1 september zijn we voor het 21de    
schooljaar op rij actief op de weg met de kinderen 
van de basisschool. ’s Morgens, ’s middags en ’s 
avonds onder KWB begeleiding,  700 keer veilig 
van of naar school.

Wijkcomposteren aan het Prinsessenhof
KWB helpt samen met de bewoners mee om afval 
op een milieuvriendelijke manier te verwerken. 
       
Activiteitenkalender
Zaterdag 27 december : Bedrijfsbezoek Ardo
We kijken  hoe andere mensen werken

Dinsdag 08 januari: Kook, koker, kookst
Start van een kookreeks die beginners omtovert tot 
echte Jeroen Huysentruyts..Nog lessen op 12 
februari ,12  maart en  02 april 

Zondag 13  januari : Nieuwjaarsreceptie
We klinken op het nieuwe jaar. We nodigen u en 
alle sympathisanten, medewerkers en leden graag 
uit vanaf 10u45.

Zaterdag 23  februari : Een originele 
stadsverkenning….We verkennen ….. bondig 
maar goed  Mechelen !

Zaterdag 23 maart : Overlevingstocht
Een avontuurlijke uitstap georganiseerd door onze 
jongste medewerkers 

Zaterdag 20 april : Op uitstap met bus, fiets, kar
of paard…daguitstap naar ..ergens 
elders ..Meetjesland

Zaterdag 18 mei : Koken voor onszelf en 
partners : de kookploeg en hun partners gaan zich 
eens goed laten gaan…..

Zaterdag 25 mei : Fietsbedevaart naar 
Westvleteren….
Langs oude en nieuwe wegen naar Westvleteren. 
De paters verwachten ons  (ook de echte paters 
….echt waar) !

Zondag 01 juli : Fietssneukeltocht
Er is hier meer te zien (en te sneukelen) dan je zou 
denken….

Weekend 23 24 25 augustus : Camping Knuffel 
Een weekend verlengde vakantie op de 1200. Wie 
komt kamperen met KWB, Chiro en BOTCC 
(Belgian Old-Timer Caravan Club) ?

Zaterdag 07 september: Pluk je tuin.
We gaan ons eens bedienen in de tuin van…

Dinsdag 2 oktober : Planningsvergadering
In 2020 moeten we toch ook iets te doen hebben…

 Vrijdag 25 oktober : Halloweenwandeling 
Niet zomaar een wandelingetje in het donker …. 
Een heuse griezelspelenspokentocht samen met ‘t 
Venster

  

Vanaf 15 november: Met de Sint naar de 
Emelgemse gezinnen
We zetten de traditie verder. De Sint komt bij 300 
Emelgemse kinderen thuis op bezoek.

Zaterdag 07 december : Emelgemse Kerstmarkt
Samen met de middenstand en plaatselijke 
verenigingen op de Emelgemse platse

Vrijdag 27 december : Bedrijfsbezoek bij ….
We kijken hoe andere mensen werken.
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