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Welkom 

De Kristelijke Werknemersbeweging (KWB) telt in Vlaanderen niet minder 

dan 90.000 leden en 12 000 bestuursleden. Onze afdeling in Elversele telt 

zo’n 65 leden en 13 bestuursleden.  

KWB Elversele is een boeiende vereniging met een waaier aan interessante 

activiteiten.  

Heb je zin om regelmatig eens onder vrienden te voetballen, te volleyballen 

of te mountainbiken in een ongedwongen sfeer? Gooi je graag een balletje 

petanque? Of ben je eerder te vinden voor een bedrijfsbezoek of een mooie 

wandeltocht? Een wijnproefavond? Een kookactiviteit onder mannen? Een 

gezelschapsspelenavond? Een BBQ? ... 

 

Je houdt van gezelligheid, een leuke sfeer of je wil gewoon dat er in 

Elversele meer beweegt? Dan zit je goed bij ons! Onze vereniging zet de 

deuren open voor iedereen die zin heeft om erbij te komen. Mannen, 

vrouwen en gezinnen ! Je bent dus welkom, alleen, samen met je partner, je 

gezin of nog beter, met al je buren en vrienden. 

In dit boekje kan je vinden wat KWB Elversele allemaal in petto heeft! Iets 

gezien dat je wel interesseert? Kom gerust eens kennis maken met één van 

onze activiteiten.  Eens je van onze gezelligheid hebt genoten, kun je het 

nog moeilijk missen.  

Je bent altijd welkom ! 

  



� 	
VOORSTELLING VAN DE ACTIVITEITEN             

  

 

Naast onze wekelijkse voetbal- en volleybalactiviteiten, bieden we je ook in 

2011-2012 terug tal van activiteiten aan in zowel de sociale, culturele als 

sportieve sfeer. Dus, voor ieder wat wils… 

Sportieve activiteiten 

KWB Elversele heeft reeds jarenlang een bloeiende sportwerking, zoals 
onze voetbal- en volleybalploeg in liefhebbersverbond,  de petanque-
acitiviteit, onze mountainbiketochtjes, e.d. 
 
 
KWB Elversele heeft reeds meer dan 40 jaar een voetbalwerking; tot voor 
kort werd zelfs competitie gespeeld met 2 voetbalteams, namelijk Jong KWB 
en Oud KWB. Bij de start van het seizoen 2009-2010 fusioneerden de 2 
voetbalploegen tot KWB Elversele. De competitie- en beker wedstrijden 
worden op zondagvoormiddag gespeeld in de tweede afdeling bij Walivo.  
Op training worden de voetbaltechnische inzichten en fysieke voorbereiding 
aangescherpt. De trainingen gaan elke donderdagvond om 19u30 door op 

ons vertrouwde terrein in de Meersstraat.eertro 

Onze volleybalploeg VC KWB Elversele traint en/of speelt wedstrijdjes elke 
donderdag . De wedstrijden gaan door in de sporthal Tielroda te Tielrode en 
trainingen gaan door in sporthal de Veerman te Hamme van 20u30 tot 22u. 
De volleybal is toegankelijk voor zowel jong als oud en voor mannen en 
vrouwen. 

 

 

 

 

 



Dit jaar trekken we  er een 2-tal  keer met onze sportievelingen nog eens op 
uit op de mountainbike.  

 

We stippelen zelf een prachtig tochtje uit  in de regio Waasland. We 
voorzien een route van 25km à 30 km. Wie geen mountainbike heeft, kan er 
één huren bij ons. Iedereen is dus welkom!  Na de tocht  is er gelegenheid 
tot douchen, de fiets te reinigen en na te kaarten met een drankje, een 
trappistje, een klein hapje, …  

 

 

 

 

 



Op zaterdagnamiddag 26 mei organiseert KWB Elversele haar  jaarlijkse 
KWB-Jogging. Voor de allerkleinsten is een toertje voorzien van 1km. Voor 
de meer sportieven is er een omloop van 5 en 10 km voorzien. Jaarlijks 
nemen meer dan 150 lopers hieraan deel. De start en aankomst is gelegen 
op het voetbalplein in de Meersstraat.  

 

 

Aan onze kantine zijn tevens 2 mooie petanquebanen gelegen, waar je 
tijdens de zomermaanden af en toe een balletje kunt smijten. 

 

Socio-culturele activiteiten  

We bieden je ook een gevarieerd aanbod aan socio-culturele activiteiten, 
gaande van een GPS- wandeling, een bedrijfsbezoek tot zelfs een 
golfinitiatie. Kom onze activiteiten ontdekken ! 



Dit jaar organiseren we een uniek bezoek het havenbedrijf PSA Antwerp 
en het MAS.   PSA Antwerp maakt deel uit van de groep PSA International 

dat tot de absolute wereldtop in containerbehandeling behoort. Ruim 80% 
van de containers die Antwerpen aandoen, passeert via één van deze 
terminals.  Het MAS (Museum aan de Stroom) dat moet je gezien hebben. 
Het MAS vertelt in een indrukwekkend gebouw een vernieuwend verhaal 
over Antwerpen in de wereld. En over de wereld in de Antwerpen. Het 
nieuwe museum bevindt zich aan de Oude Dokken op het Eilandje en biedt 
een fantastisch uitzicht over heel Antwerpen 

Dit wordt een niet te missen uitstap. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20. 

Op vrijdagavond 16 maart gaat onze kookavond voor mannen door in de 
keuken van de E. Naudtszaal in Elversele. Deze kookavond wordt naar 
jaarlijkse traditie begeleid door onze gastkok Dirk Temmerman en richt zich 
tot alle geïnteresseerde leden...ook zij met minder voorkennis. Iedereen zal 
actief meewerken bij het bereiden van het menu. Nadien wordt dan geproefd 
wat eenieder er van heeft terechtgebracht. Smakelijk ! 
 We voorzien dit jaar een uitdagend 4-gangenmenu, gebaseerd op ‘Koken 

met trappist’.  

 

De wijnproefavond 

De dagen zijn op hun kortst, kerstboom en andere attributen mogen weer 
van de zolder af, de kerstkalkoen begint al wat onrustig te worden …kortom : 
de feestdagen komen er aan ! 

Naast cruciale thema’s zoals “Wat ligt er dit jaar onder de kerstboom ?”, 
“Wat staat er op het menu ?” en “Zullen we tante Fien nog wel 
uitnodigen?”, vormt de vraag “Welke wijn wordt er geschonken ?” vaak nog  
het grootste dilemma. 

Bestuurslid Marc De Westelinck tracht ons van een pak kopzorgen af te 
helpen. Hij laat ons een aantal verschillende wijntjes proeven, allen van een 
verschillend type, en stuk voor stuk te combineren met een bepaald soort 

gerecht. Verwacht u niet aan een minicursus “sommelier”. Wie Marc een 



beetje kent, weet dat de nadruk niet zozeer op de theorie zal liggen, maar 
wel op het proeven zelf ! 

Tijdig inschrijven voor deze klassieker op de KWB-kalender, want het 
aantal plaatsen is beperkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op zaterdagnamiddag 24 maart wandelen we met de GPS in de hand 

doorheen het Waasland. Tijdens deze wandeling ontdek je verscholen 

paadjes en historische weetjes. Na de wandeling kan je bekomen en 

napraten met een natje en een droogje. 

 
Om te golfen hoef je niet langer lid te worden van 
een golfclub. Tijdens een golfinitiatie in april 
krijg je de kans om gedurende 2 uur eigenhandig 
deze fijne sport te ontdekken binnen de groene 
omgeving van het provinciaal domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke. 
 
 
 
Als je de woorden kano- en kajakvaren hoort vallen, denk je dan vooral aan 
de Ardennen? Dat hoeft niet langer. In juni gaan we in een prachtig groen 
kader de Moervaart afvaren. Het is een uniek traject in Oost-Vlaanderen met 
haar groot blauw web van rivieren, kanalen, sloten, grachten en kreken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De jaarlijkse BBQ 
 
Om het werkjaar af te sluiten  organiseren we op 2 juni een heuse BBQ voor 

onze leden, hun partners en kinderen. Tijdens deze gezellige avond wordt er 

nagepraat over het afgelopen jaar, leuke herinneringen bovengehaald met  

een heerlijk glaasje wijn en een lekkere BBQ. 

  



Hierbij vind je het overzicht van al onze activiteiten en hopen we je 

binnenkort hier te mogen verwelkomen: 

Zaterdag  3 december 2011 Bezoek MAS 

Vrijdagavond 9 december 2011 Wijnproefavond 

Donderdagavond 5 januari 2012 Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdagnamiddag 11 februari 2012 Mountainbiketocht 

Vrijdagavond 16 maart 2012 Koken voor mannen 

Zaterdagnamiddag 24 maart 2012 GPS-wandeling 

Zaternamiddag 1 april 2012 Golfinitiatie in Wachtebeke 

Zaterdagnamiddag 26 mei 2012 KWB-Jogging Elversele 

Zaterdag 2 juni 2012 Jaarlijkse BBQ 

Zaterdagnamiddag  juni 2012 Kajak Moervaart 
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Wil je lid worden van KWB Elversele? Dan neem je best even contact op 
met één van onze bestuursleden of via kwbelversele@hotmail.com.   

Het lidgeld bedraagt 25€ per jaar. Het maakt niet uit of je enkel jezelf of 
gans het (op hetzelfde adres wonende) gezin lid maakt, de prijs blijft 
dezelfde! 

Voor elke aparte activiteit , maar ook voor nieuwe activiteiten die nog niet 
opgenomen zijn, zullen we je steeds op de hoogte blijven houden via e-mail 
of een schriftelijke uitnodiging. 

BESTUURSLEDEN: 

Voornaam Naam Functie E-mail adres 

François Bauwens Ondervoorzitter - 

Roger De Belie Volleybalverantwoordelijke rdebelie@skynet.be  

Marc De Westelinck Bestuurslid dwmc@telenet.be  

Johan Elewaut Penningmeester voetbal johan.elewaut@skynet.be  

Geert Fonteyn Bestuurslid fonteyngeert@skynet.be  

Achiel Peersman Voetbalverantwoordelijke achiel.peersman@skynet.be  

Roger Reyniers Bestuurslid rogerreyniers@skynet.be  

Tom Van den Branden Bestuurslid tomvdb3@hotmail.com 

Stijn Van Elslande Voorzitter stijn_vanelslande@hotmail.com  

Herman Verhelst Pennigmeester KWB  herman.verhelst@groepintro.be  

Hiliaire Verhelst Secretaris hilaire.verhelst@scarlet.be  

Luc Verhelst Bestuurslid lange.luc@skynet.be  

David Wauters Bestuurslid wauters_david@skynet.be  

     

 



4. KWB IN DE MEDIA…                                              

ARTIKEL IN HET WEEKBLAD HUMO : 28 OKT 2008 
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 LACHEN IS GEZOND 

 

Twijfelende “Revolutionairen” nu ook in 

Elversele : 

 

 

 

 

 

WEES “REVOLUTIONAIR”  

 

EN NEEM DEEL   

AAN HET DORPSLEVEN .  


