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Februari 2023 
  
11/02/2023  Comedy Night Witgoor 
19/02/2023  Ontbijt tvv WSM/ lokale initiatieven 
19/02/2023  Wandelen – Retie  
26/02/2023  Wandelen – Herentals  
 
Maart   Samenaankoop chocolade ‘Pasen’ 
Maart   Samenaankoop witloofwortels 
 
04/03/2023  Zwerfvuilwandeling 
05/03/2023  Wandelen – Wuustwezel  
12/03/2023  Wandelen – Houwaart   NATIONALE WANDELDAG KWB 
25/03/2023  Eindzitting kookploegen 
 
10/04/2023  Ochtendtocht en paasontbijt 
 
06/05/2023  Te voet naar Scherpenheuvel 
 
02, 03 & 04/06/2023 Papa’s kamp 
 
 

Geef mensen een pluim en ze 
krijgen vleugels 

 
Bond Zonder Naam 

 
 
 
Elke donderdag  Volleybal !! Contacteer hiervoor Kris Engelen op nummer 0496 93 22 03 
 
Vanaf januari Wandelen met KWB Witgoor – FALOS Kalender 
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11/02/2023 – 4de Comedy Night Witgoor 

Ook in 2023 doen we opnieuw een 
nieuwe aanslag op jullie lachspieren.  
Op 11 februari komt niemand minder 
dan Steven Mahieu afgezakt naar 
Witgoor.  Op dertien jaar tijd is Steven 
Mahieu uitgegroeid tot een vaste 
waarde: volle zalen, lovende recensies 
en een steeds maar groeiend publiek.  

Hoe langer hoe meer weet Steven waar 
hij voor gemaakt is: onder de huid 
proberen te kruipen van zichzelf en zijn 
publiek. De comedy van Steven Mahieu 
wordt gekenmerkt door zijn 
uitgesproken energieke en heftige stijl. 

 Hij heeft de voorkeur voor levensbeschouwelijke thema's, die hij op humoristisch filosofische wijze 
bestudeert. Zijn comedy gaat vaak over leven, dood en liefde.  

Naast comedy is Steven ook acteur. Zo speelde hij mee in "Doe Zo Voort", "Nonkels" en "Onder Vuur". 
Momenteel is hij te zien in "Chantal", de zondagavondreeks op één. 

Hij wordt bijgestaan door Hans Cools – volgens VRT NWS de nieuwe rijzende naam binnen de Vlaamse Comedy 
– en Jasper Posson, hij was in 2018 finalist van Humo’s Comedy Cup en verzorgde al het voorpgramma van o.a. 
Alex Agnew, Philippe Geubels, Bas Birker en Michael Van Peel. De avond wordt aan elkaar gepraat door MC 
Stijn Verdegem. Stuk voor stuk kleppers, een avond om niet te missen dus !! 
 
Tickets kosten 12,00 euro en zijn binnenkort verkrijgbaar bij café De Keeper of via kwb.witgoor@hotmail.com.  
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Zondag 19 februari 2023 
Ontbijt tvv “We Social Movements” (vroegere wereldsolidariteit ) 

 
KWB Witgoor gelooft in “We Social Movements“ en organiseert voor de 12de keer een ontbijt voor het goede 
doel welke we dit jaar opnieuw via levering aan huis zullen organiseren!  
 
Een deel van de opbrengst zal tevens geschonken worden aan Woonhuis De Hei in Dessel. 
 
Je kan enkel bestellen door onderstaande strook ingevuld te bezorgen bij onderstaande wijkmeesters of via 
kwb.witgoor@hotmail.com  
 

Creemers Tony:  Strunkelstraat 18 tel : 0497/85 31 00 
Sannen Fons:   Kerkstraat 20             tel : 0497/23 33 89  
Heymans Patrick:    Kampenstraat 27       tel : 0499/74 53 92  
Van Looy Frans:       Kampenstraat 12       tel : 0476/09 09 78  
Dominicus Koen:     Kerkstraat 26                tel : 0471/86 24 86 

 
Je bestelling is pas in orde nadat het bedrag overgeschreven is op de KWB rekening - BE27 7875 5282 3773 - 
met vermelding van WSM ontbijt + naam waarop de bestelling gebeurd is.  Je kan ook een fles bubbels mee 
bestellen aan 12,00 € per fles (mee te vermelden op de bestelstrook).  
 
De levering van de ontbijtpakketten zal gebeuren vanaf 8u30. 
 
Bestelling WSM Ontbijt  

Binnen brengen bij bovengenoemde wijkmeesters of via kwb.witgoor@hotmail.com en overschrijven vóór 9 
februari 2023 met juiste info. 
 
Naam :       ……………………………………………………………………… 
Telefoonnr :   ……………………………………………………………………… 
Leveradres :    ……………………………………………………………………… 
Mailadres :   ………………………………………………………………………            
 
………. Volwassen aan 18,00 € =    …………………………………      
……….  kinderen aan 12,00 € =                 …………………………………     ( kinderen tot en met 12 jaar ) 
 
……….    fles bubbels  aan 12,00 € =    ………………………………… 

 
TOTAAL:      ………………………………… 
 

Na 9 februari 2023 worden geen bestellingen meer aanvaard! 
 
Onze KWB-leden kunnen ook hun bon mee inleveren bij overhandigen van de bestelstrook en afhouden van 
de overschrijving. 
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Ontbijt tvv ‘We Social Movements’  

 
Volwassenen ontbijt 18,00 € p/p     Kinderontbijt 12,00 € p/p 
 
3 Pistolets        2 sandwiches 
1 Croissant        1 Donut  
3 Mini koffiekoekjes                    2 Mini koffiekoekje 
Boter/confituur/choco       Boter/confituur/choco 
Kaas/hesp/salami       Samsonworst/salami/babybelkaas 
Slaatje         Minicornflakes  
Yoghurt         Yoghurt 
Spek        Spek 
Ei (zelf te koken of bakken )                               Ei (zelf te koken of bakken ) 
Fruitsap        Fruitsap /Chocomelk 
Koffiesticks /thee      Koffiesticks /thee 
Melk/suiker       Melk/suiker 
 
Extra optie fles Cava 12,00 € 

 
 
Via KWB Witgoor willen we alle mensen de kans geven om deze actie te steunen om zo ook de mensen 
in het zuiden meer kansen op een beter bestaan te geven. 

 
WSM is reeds jaren de nieuwe naam van Wereldsolidariteit en betekent WE SOCIAL MOVEMENTS. 
We zijn actief in 24 landen in Afrika, Azië, Latijns Amerika en België  en proberen samen met een 
honderdtal organisaties zoals vakbonden, vrouwen-, jeugd-, of ouderenorganisaties te strijden voor o.a.  
:  

           -   Een leefbaar loon voor de vrouwen die onze kleding maken in Bangladesh 
           -   Betaalbare gezondheidszorg voor boeren in Mali 
           -  Een veilige werkplek voor minderjarigen in de Democratische republiek Congo. 
 

Dit is een kleine greep waarvoor WSM staat. Als u meer wil weten over de ngo kan je altijd de website 
raadplegen. 
 
Niet vergeten te vermelden bij bestelling  
 

           naam + juiste (evt. lever) adres + telefoonnummer en mailadres 
           ook aantal volwassen- en/of kinderontbijten zeker niet vergeten !! 
  
           Je kan ook een fles bubbels mee bestellen aan 12,00 € per fles (mee vermelden op bestelstrook ) 
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Wandelen met KWB Witgoor 
 
Beste leden, 
 
Jullie ontvingen, samen met jullie lidkaart, ook de nieuwe wandelkalender van KWB.  Deze staat boordevol 
mooie wandelingen in de korte – en iets verdere – omgeving.   
 
Wij willen graag samen met jullie een heel deel van deze wandeling doen.  Vanaf nu zullen we elke maand een 
overzichtje geven aan welke wandelingen we van plan zijn deel te nemen, we houden hierbij uiteraard 
rekening met de afstand. We vermelden ook telkens het vertrekuur op het Meiplein en het aantal kilometers 
we plannen te stappen.  Op deze manier kunnen jullie zelf bepalen of jullie eens graag willen meegaan. We 
voorzien voor tijdens de wandeling voor iedereen een leuk fluohesje zodat we de kleuren van KWB Witgoor 
ook in andere streken kunnen uitdragen ѧѨѩѪѫѬ 
 

Wandelen KWB-Witgoor 
      

Dag Datum - Uur Adres Verplaatsing Vetrekuur Afstand 
 
Zondag  

12/02/2023 - - - - 

Zondag 19/02/2023 

Retie 
G.C. Den Dries 
Kerkhofstraat 37 
2470 Retie 

6,5 km 7u30 17 km 

Zondag 26/02/2023 

Herentals 
Zaal 't Hof 
Grote Markt 41 
2200 Herentals 

27,8 km 7u20 18 km 

Zondag 5/03/2023 

Wuustwezel 
De Ark 
Achter d'Hoven 63 
2990 Wuustwezel 

50,6 km 6u30 21 km 

Zondag 12/03/2023 

Houwaart 
St-Denijszaal 
Haldertstraat 11 
3390 Houwaart 

50,3 km 6u30 23 km 

 
Ieder zorgt voor eigen vervoer, of spreekt af om samen te rijden. We houden ons uiteraard aan het 
vooropgestelde vertrekuur, dit is op het Meiplein. We willen er gezellige wandelingen van maken, sportief 
samen wandelen, gezellige babbels en nadien eventueel een verkwikkend drankje. 
 
Hopelijk zien we elkaar op een komende wandeling! 
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Samenaankoop witloofwortels 
 
Vanaf heden bieden wij onze leden opnieuw de mogelijkheid om witloofwortels aan te kopen.  Witloof is dé 
wintergroente bij uitstek én zeer makkelijk om zelf (zelfs zonder moestuin) te telen.   
 
De wortels kunnen vanaf dit najaar besteld worden in november, januari en maart. De prijzen hiervoor zijn 
ongewijzigd aan die van vorig jaar: € 3,50 voor 25 stuks/ € 7,00 voor 50 stuks en € 13,00 voor 100 stuks. De 
datum en uur van afhaling wordt u na afloop van de bestelperiode meegedeeld. 
 
 Naam :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Adres :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Telefoon : ………………………………………  Email : ….………………………………………………………… 
 

 Maand Aantal Prijs Totaal 

Witloofwortels 
Per 25/ 50/ 100 

Oktober --- --- ---  
Januari --- --- --- 
Maart   … € 

  
 
Indien interesse, aarzel niet om bovenstaand strookje (samen met uw betaling) binnen te brengen bij uw 
wijkmeester of de bestelling via mail over te maken naar kwb.witgoor@hotmail.com en betaling via ons 
rekeningnummer BE27 7875 5282 3773 (duidelijk uw naam en aantal wortels vermelden). 
 
Wij dienen de bestelling ten laatste 28 februari te ontvangen ! 
Datum van volgende ophaling wordt nog meegedeeld van zodra deze gekend is. 
 
 

Volleyballen met onze KWB-afdeling 
 
Sinds mensenheugenis verzamelen de sportievelingen onder ons, zich op donderdagavond aan de sporthal op 
de Rozenberg in Mol voor een voor een partijtje volleybal.  Er wordt gespeeld van september tot juni.  Onze 
volleyballers zijn een groepje enthousiaste ‘sporters’ die naast het sportieve aspect ook veel belang hechten 
aan het sociale ervan.   

 
Er wordt gespeeld, er wordt gelachen én er wordt achteraf (uiteraard) een pint 
gedronken.  De innerlijke mens is minstens even belangrijk, toch?  Wil je graag 
mee komen sporten?  Contacteer dan zéker Kris Engelen op nummer 0496 93 
22 03, neem contact op met je wijkmeester of stuur een mailtje aan 
kwb.witgoor@hotmail.com.  

 
Sporten, plezier maken én nieuwe mensen ontmoeten,  
KWB Witgoor zit er weer bovenop! 
 
 
 



                                                        

Info: www.kwbwitgoor.be            Contact: kwb.witgoor@hotmail.com 

  

7

 

 Samenaankoop chocolade Pasen (bestellen voor 6 maart!) 
 
Naam :  ………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 Adres :  ……………………………………………………………………………………………………..………………… 
 Telefoon : ………………………………………………………………………………………………………………..………   

Email :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  Soort Aantal Prijs/ doos Prijs 

Mini holgoed 
+- 50 stuks/ kg 

Puur ………     x 1,0 kg 21,90 € € 

Melk ………     x 1,0 kg 21,90 € € 

Wit ………     x 1,0 kg 21,90 € € 

Paaseieren  
(7, 8 en 9 cm) 

+- 30 stuks/ kg 

Puur ………     x 1,0 kg 19,30 € € 

Melk ………     x 1,0 kg 19,30 € € 

Wit ………     x 1,0 kg 19,30 € € 

Paaseieren  
(8 cm) 

+- 36 stuks/ kg 

Puur ………     x 1,5 kg 28,95 € € 

Melk ………     x 1,5 kg 28,95 € € 

Wit ………     x 1,5 kg 28,95 € € 

Totaal € 

 
Bestellingen binnen te brengen bij uw wijkmeester of de bestelling via mail over te maken naar 
kwb.witgoor@hotmail.com en betaling via ons rekeningnummer BE27 7875 5282 3773. 
(duidelijk uw naam en ‘bestelling Pasen’ vermelden).  
 
In samenwerking met  
( Ook sponsor van KWB Volleyva) 
 
 

04/03/2023 – Zwerfvuil 
 
Telkens weer moeten we vaststellen dat de grachten en bermen vol blikjes, flessen en ander (groter) afval 
liggen.  Sommige mensen lijken zich dus nog altijd niets aan te trekken van het milieu en blijven ongegeneerd 
hun afval in onze straten weggooien…  
Omdat wij er, net als vele andere vrijwilligers, van overtuigd zijn dat propere buurten ook plezantere buurten 
zijn, trekken we er drie keer per jaar op uit om onze straten vrij te maken van dit zwerfvuil.  Voel jij je geroepen 
deze tocht samen met ons te ondernemen?  We vertrekken om 8.30u aan de sporthal in Brasel.  We splitsen 
de tocht, van 10 km, op zodat we met twee groepen naar elkaar toe kunnen werken.   
 
De subsidie die wij als KWB voor het opruimen van dit zwerfvuil ontvangen, besteden we jaarlijks aan onze 
daguitstap.   
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10/04/2023 – Ochtenduitstap met Paasontbijt  (2de Paasdag) 
 
Op 2de Paasdag maken we traditiegetrouw een mooie wandeling langs de mooie paden die onze gemeente 
rijk is… We starten deze wandeling bij dag en dauw om omstreeks 9u00 terug te zijn in het parochiecentrum 
om ons Paasontbijt te nuttigen.   
 
Op deze manier kan iedereen die het wil terug thuis zijn tussen tien en elf uur.  We komen dus samen aan het 
parochiecentrum om 7 uur ’s morgens om van daaruit onze tocht aan te vatten. Inschrijven voor deze 
ochtendwandeling met ontbijt kan voor slechts 5 euro voor onze leden en hun gezin, kinderen tot 12 jaar 
betalen 2 euro.  Niet-leden nemen aan deze wandeling deel aan de prijs van 9 euro, kinderen tot 12 jaar van 
niet-leden betalen 4 euro.   
 
Degenen die niet mee op uitstap wensen te gaan maar toch willen genieten van dit lekkere Paasontbijt kunnen 
hier uiteraard ook apart voor inschrijven. 
 
Inschrijven kan via kwb.witgoor@hotmail.com en de betaling via ons rekeningnummer BE27 7875 5282 3773 
(duidelijk uw naam en ‘ochtendtocht Pasen’ vermelden). 
 
LET OP : Inschrijven vóór 02 april 2023    (Betaling bij inschrijving) 
 
 
Naam:   .........................................................  Adres:  ........................................................................... 
 
........ personen aan 5 euro (leden + huisgezin)  = ...........  
........ kinderen - leden 2 euro                             = ........... 
........ personen aan 9 euro (niet leden).                 = ........... 
........ kinderen niet-leden 4 euro                           = ...........   TOTAAL :      …………… € 
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2, 3 & 4/06/2023 – Op kamp met papa’s & kids 
 

Werken, huiswerk maken, hobby’s van de kinderen, … vaak (en jammer genoeg) beperkt het gezellig samenzijn 
zich tot het ontbijt of het avondmaal.   Het wordt hoog tijd dus om écht tijd te maken voor elkaar, samen met 
je zoon en/of dochter de tent opzetten, spelen in de speeltuin, … dat willen we bereiken met ons kamp voor 
onze papa’s, samen met hun kinderen! 
 
Voor onze mama’s is dit uiteraard een perfecte gelegenheid om een activiteit te plannen onder vriendinnen 
of even zelf even helemaal tot rust te komen ;) 
 
Dit kamp gaat dit jaar reeds voor de vierde keer door op het Zilvermeer en wel van vrijdag 2/06/2023 tot 
zondag 4/06/2023, een dagje extra dus! 

 
Ga je graag terug mee?   
  

 Geef je naam door samen met het aantal kinderen – kris.de.laat@telenet.be   
 Maak het inschrijvingsbedrag over op rekening van KWB Witgoor met vermelding van ‘papa-kamp 

2023 + naam’ 
BE27 7875 5282 3773 

  
Het inschrijvingsbedrag : 

 50 euro/ volwassene en 20 euro/ kind voor leden 
 65 euro/ volwassene en 20 euro/ kind voor niet-leden 

 
 
Zin om mee te gaan? Schrijf je dan vlug in, dit kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar 
kris.de.laat@telenet.be met vermelding van je naam, de naam (of namen) en leeftijd van je kinderen.  

Je kan al mee voor 50 euro (leden) of 65 euro (niet-leden), kinderen betalen 20 euro. 
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Bierpakket “Jef Van Gool” 
 
BMW’s zijn op weekend geweest in de buurt van Genk en Hasselt. Ze hebben daar weer enkel onbekende 
brouwerijtjes aangetroffen en daarvan een bierpakket samen gesteld. Prijs: 40 euro.  
 

De opbrengst zouden we, KWB Witgoor & BMW’s, schenken aan het PC omdat onze overleden priester Jef 
Van Gool die dit jaar afgebeeld staat op onze Witgoorse Tripel een boontje had voor de parochiewerking… 
 

We hebben nog enkele pakketten ten voordele van de parochiezaal over, dus moest je intresse hebben kan je 
nog steeds een mailtje laten op kwb.witgoor@hotmail.com en 40 eurotjes overmaken op de rekening van kwb 
Witgoor (BE27 7875 5282 3773).  
 
 
 

Tripel K IPA 
Tripel K Tripel 
Tripel K Donker 
Tripel K DAVID 
De Logt Naya 
De Logt Beauvillard 
De Rechter Hasseltse Stout 
De Rechter R.ipa 
ULTIMA BEE Honey 
ULTIMA Berry White 
De borggraaf Zowat Tripel 
2 x Witgoorse Tripel 33  
Witgoorse Tripel 75 
Chirobier 2de 

 


