


Winterwandeling te Zulte op zondag 3 februari 2013

Op zondag 3 februari l.l. waren 22 aktieve wandelaars alweer paraat om onze eerste
wandeling van het nieuwe jaar 2013 mee te maken. Wetende dat onze 2 laatste
wandeluitstappen,  nl.  de  lente  en  herfstwandeling  werden  afgelast  omwille  van
slechte weersomstandigheden, hield het KWB / feMma wandelteam alvast zijn adem
in want ‘weer’ leek het ‘weer’ ons parten te kunnen spelen…
Wat onze wandeling moest worden om en rond de Kapelhoek en langsheen de oude
spoorweg, viel letterlijk door de voorbije sneeuwval en de regendagen nadien, deels
in het water. De verbindingspaden naar de oude spoorwegzate waren daardoor niet
te  bewandelen  en  zodoende  moest  een  aangepaste  versie  uitgestippeld  worden
waardoor we verkeersarme wegen bewandelden in de nabije omgeving.
Vertrekkende aan het Kapelhuis te Zulte ging het richting Leiesas, om dan via de
Gaverbeekse meersen slingerend met wat motregen in het gezicht onze winterse
mobiel te ontwaren. Deze jaarlijkse traditionele winterstop blijft een warme topper en
alweer  konden  we  smikken  en  smakken  van  overheerlijke  warme  wijn,
chocolademelk en … eekhoorntjesbrood weliswaar ! [ Bedankt Chris en Johan voor
deze toespijs onderweg !]
Regen of geen motregen, de bui bleek over te waaien en we lieten de Koestraat naar
het  spoorwegpad  rechts  liggen  voor  onze  tweede  helft  van  deze  8  km  lange
wandeling.  Droog  bleef  het  ondertussen  toch  niet  en  groot  was  dan  ook  de
ontgoocheling toen er op het einde van onze tocht toch geen plaats meer vrij was in
het voorziene Kapelhuis te Zulte. De PLAS-stop kon alsnog worden gemaakt maar
een  nababbel  met  drankje  werd  ons  ontzegd  omwille  van  overbezetting  in  de
brasserie.  Jammer  maar  helaas,  we  maken  dit  goed  op  onze  volgende
lentewandeling.
Bij deze alvast afspraak, maar ook dank aan onze trouwe wandelaars die dit de
moeite waard blijven maken.
(Het KWB / feMma wandelteam)

Lentewandeling te Anzegem op zondag 21 april 2013

Dan  toch  is  de  langverwachte  lente  in  het  land.  Vogels  kwetteren  reeds  van  ’s
morgensvroeg  de  ochtend  tegemoet  en  de  temperaturen  gaan  uitnodigend  in
stijgende lijn.
Na  eerder  enkele  annulaties  door  slechte  weersomstandigheden  houdt  niets  of
niemand ons vandaag tegen om met KWB/femMa de lente in te stappen…
of men moet forfait geven omwille van ziekte zoals ondergetekende !
Met een 14 tal trouwe wandelaars en ‘sters’ was het verzamelen geblazen voor de
lentewandeling te Anzegem.
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Alrond de dorpskern van Anzegem ligt een verrassend mooi landschap, weliswaar
uitlopers van de Vlaamse Ardennen, waar we gingen wandelen langs stille paden en
trage wegen.
Met  een  stralend  en  branderig  zonnetje  genoten  we  van  rust  en  landelijke
vergezichten, de 8 km wandeling was een beloning om dit te kunnen beleven en
waar we wederom deugd konden aan beleven.
En … de boer hij ploegde voort…  want nog niet alles lijkt in de plooi en afgewerkt.
Met dank aan Lies, onze fotografe en reporter ter plaatse.

Bezoek aan de schouwburg te Kortrijk op zaterdag 27 april 2013

Toneelmeester Rudy Dewaegeneere graaft in het rijke verleden en leid ons rond in 
het 'Walhalla' waar wij normaal als toeschouwers vanuit ons zeteltje naar het podium 
kijken. Na een korte inleiding mochten we de scène op, een indrukwekkende ruimte. 
We bezochten de backstageruimte, de decorzaal, de technische ruimtes en worden 
meesterlijk geschoold met historische-en achtergrondinformatie. Kortom de 
schouwburg kent voor ons geen geheimen meer.
Een  blikvanger  in  de  zaal  is  de  prachtige  glaskoepel  van  de  Frans-Algerijnse
kunstenaar Alberola. Een wonderbaarlijke dierenriem trekt onmiddelijk de aandacht
van de toeschouwer.

Kloot- en savatschieten op zaterdag 1 juni 2013

In  samenwerking  met ACW Kuurne ging op 1 juni  het  Klootschieten  door  op de
Kuurnse renbaan.
Het weer was ons nogal redelijk gezind want het bleef eindelijk eens droog.
Eerst  kon  wat  opgewarmd  worden  met  het  savatschieten,  en  wat  dacht  je,  de
savatten vlogen nogal in het rond en in de hoogte.
Met de opgekomen deelnemers konden 2 teams gevormd worden voor het
klootschieten van elk 3 personen. 3 vrouwen tegen 3 mannen. Misschien niet eerlijk
verdeeld, maar de deelnemers hebben  daarvoor zelf gekozen. Ge kunt het al raden,
de mannen hebben gewonnen. Zij legden de ronde op de renbaan (+/- 1 km.) af in 29
worpen, de dames hadden er 43 nodig. Maar deelnemen was belangerijker dan
winnen. Het was maar "voor de leute" en om onze mensen te laten kennis maken
met het Klootschieten.
Bedankt aan de aanwezigen.
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Kwb Kuurne Centrum neemt deel aan de fietstocht van Kwb Kortijk St. Jan

Op zaterdag 17 augustus  ging  de fietstocht  bij  Kortrijk  St.  Jan door,  ook enkele
mensen van Kwb Kuurne Centrum namen daaraan deel.
De fietstocht startte aan het Sint Janshuis te Kortrijk. Vandaar ging het langs rustige
en landelijk wegen. Bij de aankomst terug aan het St. Janshuis stonden zo'n 40 km
op de teller. Na de fietstocht kon er nog genoten worden van een aperitief en een
lekker barbecue.
We bedanken alvast Rudy en zijn team voor deze prachtige namiddag.

Startbijeenkomst op zaterdag 12 oktober 2013

Kuurne kermis is voorbij. Gewoontegetrouw hebben we de zaterdag na de kermis
onze jaarlijkse Startbijeenkomst. We gingen van start om 17u00 met een drankje uit
onze  kas.  Na  het  welkomwoordje  van  de  voorzitter  werd  ook  nog  even  het
programma voor het komende werkjaar voorgelegd. Zoals afgesproken werd ook de
winnaar  van  onze  zomer-foto-prijsvraag  getrokken.  Uit  de  kanshebbende
deelnameformulieren werd de winnaar gehaald.
En de winnaar werd… Lies Lavaert. Lies won een Kukadobon ter waarde van 10 €. 
Na de maaltijd, lekkere Hutsepot met drie soorten vlees was er nog het optreden van
buikspreker Staf, met zijn poppen Floris en Clara. Ook onze eigen Carlos mocht 
even mee acteren als levende buiksprekerpop.

Herfstwandeling op 13 oktober 2013

Daags na onze STARTavond als inzet van het nieuwe werkjaar was het verzamelen 
blazen voor onze eerste activiteit:
nl. de herfstwandeling, maar.....................................................................................
Het slechte weer op deze zondag besliste daar "weer" eens anders over.
Waar we mochten genieten op zaterdag van zon, waarachtig een schitterende 
herfstdag, deed ons op zondag ietsje dieper gaan schuilen tegen wind en regen. 
Zelfs een najaarsstorm passeerde onze straat voorbij !
Echt herfstweder alom die bomen deed buigen en blaadjes verwaaien.
Er werd beslist om niet van start te gaan.Gewandeld werd er dus niet mede de 
slechte weersvooruitzichten.

Het kwb/feMma wandelteam
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Kookavond op donderdag 21 november 2013

Paul Cordonni was opnieuw onze leermeester op deze donderdagavond voor onze
jaarlijkse kookavond. Elf liefhebbers stonden hem bij om de door hem uitgekozen
recepten klaar te maken. De deelnemers werden verdeeld over drie groepjes. Eén
groepje maakte de soep, één het hoofdgerecht en één de hapjes en het dessert. Na
het klaarmaken werd alles geproefd en opgegeten. Misschien net geen Michelinster,
maar het smaakte. En zoals het hoort, na het eten volgde de afwas.
Het  menu ?  Tappenade,  Witte  groenten velouté,  Parelhoen met  mosterdsaus en
Sabayon van Calvados.

Infovond LED Verlichting op dinsdag 26 november 2013

Besparingen alom, alles kost geld, soms teveel geld. Verlichting maakt algauw 15 tot
30 % uit van je elektriciteitsfactuur. KWB richt daarom een infoavond in over LED
lampen. Samen met de afdelingen van Heule en Kortrijk geeft KWB Kuurne ook deze
infoavond.
In onze eigenste ‘Klinker’, welke intussen ook al uitgerust werd met LED verlichting,
kwam  Gislain  Christiaens  uit  Zedelgem  voor  35  geïnteresseerden  praten  over
lampen en verlichting.
Roger Callens kon voor die avond de hand leggen op een demopaneel van de firma
Electro Bossuyt uit Kuurne. Het demopaneel werd door de aanwezigen interessant
bevonden en ook Roger mocht er tal van vragen beantwoorden. Men kon er ook zelf
de verschillende soorten lampen meegebracht door de spreker voorzien van een
aansluiting zodat ze konden getest worden op lichtsterkte en kleurwarmte.

Presentatie "Symbolen op de monumenten van de 1e wereldoorlog" op vrijdag
6 december 2013

Na de eerste wereldoorlog werd er in vele gemeenten een monument opgericht ter
nagedachtenis van de gesneuvelde inwoners.
Erik  Dewitte  uit  Izegem  bezocht  vele  plaatsen  in  West  Vlaanderen  waar  zo'n
monument  staat.  Aan  de hand van de  vele  foto's  die  hij  maakte,  stelde  hij  een
presentatie samen over die monumenten en de symbolen die er op te vinden zijn.
Erik  gaf  voor  onze  KWB  afdeling  deze  presentatie.  Veertien  personen  waren
aanwezig en toonden zich zeer geïnteresseerd.
Enkele symbolen die zich op die monumenten bevinden zijn: het (gebroken) zwaard,
laurierkrans, eikenbladeren, soldatenbeelden, leeuwenbeeld...
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Winterwandeling te Nazareth op zondag 2 februari 2014

Zondagmorgen, de vroege ochtendzon prikkelt ons wakker !

Van een lange koude winter is geen sprake want de voorbije dagen heeft het ‘oude
wijven‘ geregend …

En wat wordt het vandaag ?

Wij, kwb & feMma, hadden na onze laatste afgelaste herfstwandeling alvast afspraak
om te WINTER- wandelen met als vertrekpunt Nazareth. En het deed ons deugd een
28-tal inschrijvingen te mogen ontvangen waarvan er 26 effektief verzamelden om op
stap  te  gaan.  Onder  de  aanwezigen  alom  gekende  gezichten  maar  ook  enkele
nieuwkomers, en zelfs twee Afrika-vrienden vanuit het Mechelse !

Dus een gezellige groep verwoede stappers die onze wandeling ‘kleur’ gaven.

Deze 9 km wandeling bracht ons vanop het dorpsplein met statische kerk direkt in
een landelijke sfeer. Boomrijen links en rechts, en weidse zichten aan het begin van
deze Vlaamse Ardennenwandeling.
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Ouwegem – Zingem blijkt de landelijke rust op zondag nog te behouden … althans
daar waar wij toen even voorbijkwamen. Zo mooi kan moeder natuur wezen in al
haar pracht en schoonheid. Een mens zou er warempel lyrisch van worden bij het
beschrijven van een winterse wandeling.

Gaandeweg langs Vlaamse wegen kwamen we sowieso ook weer onze winterse
mobiel tegen, ietwat in een andere gedaante maar toch weer goed bevoorraad. Dé
jaarlijkse traditie, en naar gewoonte dus een warme wijn of chocomelk, aangevuld
met broodpudding. En lekker smullen dat dat weer was!

Bij  deze  een  late  nieuwjaarsdrink  dus  om  ons  wandeljaar  dan  toch  goed  in  te
zetten.Dank aan allen die er weer bij waren. U was weer geweldig.

Daguitstap naar Oostende: 22 februari 2014

Met Jan & Jan (buschauffeur & gids) trokken we er op uit voor een dagje Oostende.
Jawel,  met  37  bus  liefhebbers  waren  we  stipt  op  tijd  om  deze  georganiseerde
daguitstap mee te  maken .  Zoals gepland maakten we uitgebreid kennis met de
nieuwe ‘VAYAMUNDO‘ (Kinkhoorn en Ravelingen) en een spelletje curling. Bepaalde
delen zijn nog niet volledig afgewerkt maar hetgeen wij te zien kregen smaakt naar
meer…  Zoals  zelfs  het  buffet  dat  er  verzorgd  en  smakelijk  was  geserveerd.  ’s
Namiddags was eenieder paraat voor onze verkenning van in en om Oostende.

Bewogen vertellingen: LIEVE BLANCQUAERT

Zoals reeds eerder sloegen 5 kwb buurtafdelingen de handen in elkaar om, ‘ten huize
van’,  een vooropgestelde  activiteit  samen te  organiseren.  Zodoende hadden kwb
Kuurne St-Pieter  en  Centrum,  Heule  Watermolen en Centrum,  en  Kortrijk  St-Jan
afspraak in de Sint-Pieterszaal voor een avondje ‘bewogen vertellingen’.

Op donderdag 6 maart 2014 was Lieve Blancquaert te
gast  om  ons  te  komen  vertellen  over  haar  project
BIRTHDAY dat momenteel volop in de kijker staat.

Tijdens haar  uiteenzetting  wist  Lieve iedereen of  heel
wat  aanwezigen  te  raken  door  woord  en  beeld,
aangevuld met persoonlijk relaas over haar project. Voor
ons  soms  moeilijke  en  onbegripvolle  situaties.
Aanvullend op de TV reportages bracht ze ons een inkijk
op de wereld i.v.m. het geboren worden en de situaties
waarin dit allemaal gebeurt. Boeiend, aangrijpend en
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een persoonlijk verhaal van een vrouw die zegt : “Mijn strijd is na 25 jaar nog steeds
dezelfde, de afstand tussen mijn camera en mijn brein zo klein mogelijk maken”.

“Het doel dat je perfect in gedachten hebt, zo precies en getrouw mogelijk op papier
zetten”.

Tevreden  blikken  we  terug  op  deze  geslaagde  avond,  want  een  130  tal
geïnteresseerden luisterden en keuvelden bij een gratis aangeboden drankje. Lieve
Blancquaert nam ook de tijd om persoonlijke boeken te signeren.

Bedankt aan alle aanwezigen voor hun blijk van interesse.

Bedankt aan onze vrijwilligers voor deze geslaagde avond ! Echte helden doen het
vrijwillig!

Lentewandeling op zondag 23 maart 2014

Volgens de astronomische kalender deed de week voordien de lente zijn intrede.
Enkele  mooie  dagen lieten  ons reeds  een lenteprik  voelen en daarbij  begonnen
velen al aan de voorjaarsopkuis. Her en der werd reeds naarstig ‘gehogedrukreinigd ‘
en/ of ‘in de lochtink’ gewerkt ! Maar alleszins dus vandaag niet.

Zodoende tekenden 16 trouwe wandelaars present voor onze lentewandeling in en
rondom  ‘de  Maraille’  te  Outrijve.  De  Maraille,  een  wandel-fiets-praatcafé  is  ons
verzamelpunt  voor  deze  wandeling  in  de  Scheldevallei.  Na  ons  vertrek  is  het
allereerst wat ploeteren doorheen ‘de karriere’ langsheen de Munckhoeve, op zoek
naar het verleden van overgebleven spoorwegbeddingen die men heden ten dage
Trimaarzate noemt. De oude spoorverbinding Kortrijk-Ronse en Avelgem-Hersaux is
ons vast terugkeerpunt vandaag op deze rustige autovrije wandeling van 8 km.

Wat begon als een zonnige dag achter glas, toch waren er voorspellingen van kans
op sneeuw of hagelbuien.

En deze werden bewaarheid want bijna op het einde van de wandeling werden we
nog getrakteerd op sneeuwvlokjes en lichte sneeuwhagel, waardoor onze geplande
groepsfoto letterlijk ‘in het water’ viel !

Een  kleine  donderslag  bij  donkere  wolkenhemel  rommelde  zelfs  boven  onze
hoofden.  Maar  gelukkig  konden  we  voor  het  allerergste  schuilen  in  onze
gereserveerde  eindstop.  Daar  konden  we  ons  versterken  met  lekkere
versnaperingen en een heerlijk koffie of biertje … weliswaar naar eigen keuze.
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Kwb Kuurne Centrum nam deel aan de busreis van KWB Kuurne St. Pieter

Op zaterdag 29 maart 2014 ging de jaarlijkse busreis van Kuurne St. Pieter door.
Ditmaal  ging  het  naar  Frankrijk.  Met  bezoek  aan  het  Historisch  Mijncentrum  te
Lewarde, het Canadian Memorial te Vimy en het Duitse kerkhof Maison Blanche. Het
bezoek  aan  Notre  Dame  de  Lorette  werd  wegens  onvoorziene  omstandigheden
afgelast en vervangen door een bezoekje aan Arras.

Zaterdag 3 mei 2014, K.W.B. bedevaart naar Dadizele.

Voor de vijftiende maal trok de K.W.B centrum Kuurne te voet
naar Dadizele.

Stipt om 6u in de morgen op de parkeerplaats de vlaskouter
ging de bedevaart van start, het was schitterend weer, windstil
en de opkomende zon, na twee uur en driekwart stappen en
onderweg de rozenkrans te hebben gebeden was het groepje
bedevaarders  bij  de  basiliek  aangekomen,  intussen  was er
een  frisse  wind  opgestoken  maar  geen  nood,  café  de
Biechtstoel ( wat een toepasselijke naam) ging juist open of

toch bijna, na een lekkere kop koffie op traditionele wijze klaargemaakt, net op tijd
om de innerlijk mens te versterken. Om negen uur vijftien was er de viering in de
crypte met zoals altijd op de eerste zaterdag van mei de bedevaarders van Marke
onder leiding van Diaken Kris Claeys.

Na de viering een terrasbezoekje aan, hoe kan het anders, de Biechtstoel met een
deugddoend biertje en een zon overgoten terras ‘Heerlijk’, maar aan alles komt een
eind rond elf uur was het tijd om terug te komen met de wagen.
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Bedevaart: samen op stap al biddend naar Maria de moeder van Jezus elk met zijn
eigen intenties en zijn zorgen maar ook zijn naaste niet vergetend in het gebed, en
dit al voor de vijftiende maal, dat schept een band.

Dank voor het medestappen en bidden, bij leven en welzijn en met Gods zegen tot
volgend jaar.

Bezoek Broeltorens te Kortrijk op zaterdag 20 september 2014.

Zoals  afgesproken  verzamelden  we  aan  de
Klinker om te vertrekken om 14u45 onder een
stralende zon met de fiets  naar  Kortrijk  voor
een bezoek aan de Broeltorens. Diegenen die
wilden  met  de  wagen  naar  Kortrijk  gaan
werden  verwacht  om  15u00  aan  de
Broeltorens.

Ginds  aangekomen  werden  we  verwelkomt
door Rudy Dewaegenere van KWB Kortrijk St.

Jan.  We bezochten onder leiding van Rudy de rechter  toren,  welke gebruikt  kan
worden  voor  vergaderingen  en  recepties.  KWB  kortrijk  St.  Jan  had  deze  toren
gereserveerd voor de presentatie van hun jaaroverzicht.

Na het bezoek aan de rechter toren nodigde Rudy ons ook uit om de linker toren te
bezoeken.  Deze  werd  later  gebouwd  dan  de  rechter  en  word  nu  gebruikt  voor
tentoonstellingen. In deze toren kun je op de bovenverdieping de indrukwekkende
kapconstructie zien.

Heb je dit bezoek gemist, en wil je meer weten over de Broeltorens? Dan kun je 
de geschiedenis van de Broeltorens vinden op: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/59389

Startbijeenkomst op zaterdag 11 oktober 2014

Het nieuwe kwb werkjaar werd een weekje na Kuurne Kermis opnieuw op gang 
getrokken in onze welgekende Klinker.

Onder het motto: OOG voor ELKANDER waren alle leden en sympathisanten 
uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.
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Welkom  en  jaarvoorstelling  werd  gebracht  door  onze  voorzitter  Ronny.  Tevens
traditioneel verslag van onze penningmeester Roger over onze in- en uitgaven.

Aangevuld met de prijsuitreiking van de vakantiepuzzel waren de hoofdmoot van het
serieuze gedeelte. Daarna kwam het eerste luik van onze ontspannings-kwis niet al
te  serieus,  waarbij  eenieder  kans  maakte  om  te  winnen,  al  of  niet  volgens  de
kaartcode.

Tussenin werden de lege magen gevuld met een doorwinterde of herfstvolle hutsepot
van onze huisslager Jean-Marcel die heerlijk smaakte.

Gezellig  bijeen,  keuvelen bij  elkaar  en  leutige  ambiance geeft  warmte  aan onze
vereniging.

Tevreden en voldaan kijken we terug op deze geslaagde avond, vol enthousiasme en
familiale sfeer.

Van aanwezigen kregen we bemoedigende woorden als bedanking voor de inzet van
onze kwb mensen.

Blijvende inzet van bestuur en werkgroepen voor de komende aktiviteitenkalender
van het nieuwe werkjaar, maar vooral ook leden die naar onze aktiviteiten komen,
maakt het blijvend de moeite waard om beweging te maken.

Herfstwandeling op zondag 12 oktober 2014

Daags na onze gezellige startavond van het nieuwe werkjaar stonden we klaar om
onze eerste aktiviteit voetstaps in te zetten. Onze herfstwandeling te Zedelgem stond
gepland, dus lekker uitwaaien en wandelen.

Al is dit uitwaaien natuurlijk figuurlijk bedoeld, want wind was er langs geen kanten
en koud al evenmin.

De herfst stelt zijn intrede nog wat uit, dus wij, vooraleer het begint te regenen… ,
nog lekker genieten van een zalige zondag tijdens deze herfstwandeling. Startend
aan  Zedelgem Statie  flaneren  we  langs  weelderige  huisjes  vooraleer  we  het  St-
Elooispad betreden en de landelijke weggetjes van buiten Zedelgem centrum leren
kennen. We bewandelen namelijk een deel van het Doeveren wandelpad waarbij we
de  bosrijke  omgeving  tussen  Zedelgem  en  Oostkamp  komen  te  ontdekken.  De
bomen hebben nog niet al hun bladeren laten vallen maar we genieten van het bos
en de boslucht in verscheidene vormen.
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Er was zelfs tijd om even te pauzeren - én te poseren- voor onze groepsfoto en dit bij
een mooie lokatie.

Een rust- en speelplaats als inplanting van een stukje natuur bij de aanleg van een
geboortebos.

Bij deze: Zedelgem heeft meerdere troeven die het ontdekken waard zijn, en welkom
waren we zeer zeker in café Breughelhof bij Matthias. Een ontmoetingsplaats voor
héél  wat  aktiviteiten  en  een  aanrader  als  stopplaats  bij  het  einde  van  deze
herfstwandeling. Want weer of geen weer … begint het niet ietwat te regenen !

Dank aan dezen die er weer bij waren en op naar onze volgende aktiviteit. Steeds
welkom!

Dr. Jan Bolt vertelt op woensdag 19 november 2014

Dr. Jan Bolt is wetsdokter en heeft een bijzondere specialiteit.
Hij  doet  in-  en  uitwendig  onderzoek  van  slachtoffers  van
ongevallen en geweldpleging allerhande.

In deze voordracht werd een overzicht gegeven van het werk
van een wetsdokter. Wat is een wetsdokter? Door wie wordt hij
aangesteld?  Wat  zijn  de  opdrachten?  Welke  onderzoeken  bij
overledenen?  Wat  is  een  natuurlijk,  wat  is  een  onnatuurlijk
overlijden? Waaraan kan men sterven? Welke onderzoeken bij
levenden? Wat kenmerkt een kindermishandeling?

Met vele foto's presenteerde wetsdokter Jan Bolt voor een geïnteresseerd publiek.

(Organisatie Davidsfonds Kuurne i.s.m. KWB Kuurne Centrum)

Kookavond op donderdag 27 november 2014

Zoals gewoonlijk op het einde van het jaar geven we onze leden de kans om eens 
iets bij te leren op het gebied van koken.
Dit jaar werd op aanvraag van een van de vaste deelnemers geopteerd voor het 
klaarmaken van Moussaka.
Als lesgever hadden we terug Paul Cordonni gevraagd, die ons al voor de derde 
maal bijstond.
Tien personen schreven zich in voor deze avond. Paul en Jo deden de aankopen.
Gezamenlijk werd de Moussaka klaargemaakt.
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Tevens werden er twee voorafjes klaargemaakt, eentje met prei en spek en eentje
met kippenlevertjes en vijgen.

Terwijl  de  Moussaka  in  de  oven  stak  werden  de  voorafjes  geproefd...en  goed
bevonden.
Daarna werd de Moussaka uit de oven gehaald en opgediend. Ik moet toegeven, het
was lekker.

Na het klaarmaken en eten moest natuurlijk ook de afwas gedaan worden. Gelukkig
waren er daarvoor nog vrijwilligers.

De deelnemers waren zeer tevreden over de avond, de lesgever ook. We zien er al 
naar uit voor volgend jaar, met op het menu...

Verkeersopfrissing op vrijdag 12 december 2014

We  hebben  Katrien  Verkest  van  de  politie  zone  vlas  gevraagd  om  onze
verkeerskennis op te frissen. Regelmatig veranderd er wel iets in de wegcode. Een
twintigtal geïnteresseerden ging uit op onze uitnodiging. Katrien legde uit wat we nog
mogen en zeker niet mogen wanneer we op de weg zijn. Zo bleek dat nog heel wat
mensen problemen hebben met het rijden op ronde punten, zowel fietsers en auto’s,
het verschil tussen parkeren en stilstaan. Ook het ritsen kwam aan bod. Afslaan via
de busstrook, let op want er is verschil tussen een doorlopende en een onderbroken
witte lijn. Ook zijn sommige boetes omhoog gegaan, wie dus een overtreding begaat
kan maar beter oppassen. Katrien beantwoorde de vele vragen die de aanwezigen
stelden en soms kwam het dikke boek met de wegcode er aan te pas. Als bedanking
voor deze avond werd aan Katrien nog een mooie Kerstroos aangeboden.
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Winterwandeling op zondag 1 februari 2015

Onze vlugge verslaggever meldt  dat  de winterse wandeling alweer  afgelast  werd
omwille van het slechte weer op zondagnamiddag. Letterlijk is deze winterwandeling
in het water gevallen want het regende pijpenstelen. Eerder op de middag hadden
reeds enkele trouwe wandelaars afgebeld omwille van de mindere vooruitzichten.
Toch deden de enkele aanwezigen de verplaatsing,  samen met de wintermobiel,
richting Harelbeekse molen. Vertrekkende op parking Vlaskouter zaten we nog in
heldere hemel, maar aangekomen aan de Gavers gingen alweer de sluizen open.
Dan maar van de nood een deugd gemaakt, en traditioneel het nieuwe wandeljaar
met onze winterdrink beklonken, schuilend voor regen én wind. Zodoende keerden
we wat vroeger dan gewenst tevreden, maar NEERSLAG-tig terug huiswaarts.

Zodoende hadden we dan tijd om naar de wereldbeker veldrijden te kijken, in onze
knusse warme zetel, weliswaar !

Bedankt aan allen die er weer graag hadden bij geweest

12 maart 2015: Bewogen vertellingen met Nic Balthazar

Verander de klimaatsverandering.

Nic  Balthazar  is  bekend  als  filmkenner  en  -maker,
maar ook als klimaatcriticus.
Als bewogen verteller beklemtoont hij hoe somber de
toekomst er voor onze planeet uit ziet. En benadrukt hij
de boodschap van hoop: we kunnen er samen wel nog

wat aan doen. Hij vertelt over zijn veelzijdig
engagement  en  zijn  visie  op  onze  maatschappij.  Maar  vooral  probeert  hij  uit  te
leggen waarom hij zich zoveel
zorgen maakt. Onder meer over het feit dat “niemand zich al te veel zorgen lijkt te
maken!”
Nic  Balthazar  breekt  een  lans  voor  een  andere  manier  van  denken,  van
ondernemen, van werken en van leven.

Een avondje bowling

Zaterdag avond 14 maart 2015 was de avond van onze KWB afdeling waar we het
sociale aan het sportieve koppelden. Met 19 personen werden we tegen de klok van
19u verwacht  in  de bowling op de Pottelberg in  Kortrijk  .We versterken eerst  de
innerlijke mens met een aperitief, een lekkers steengril en een koffie.
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En  dan  kwam  het  sportieve  gedeelte  :  de  ploegen
werden gemaakt, we ruilden onze gewone schoenen in
voor de (al dan niet blinkende) bowlingschoenen en de
strijd  kon  beginnen.  Iedereen  zette  zijn  beste
bowlingbeentje  voor.  Het  was  plezant,  we  deden  2
spelrondes  en  op  het  einde  was  iedereen  tevreden
over deze geslaagde avond. Misschien voor herhaling
vatbaar volgend jaar ?

Bedankt aan iedereen die er bij was. (J.V.)

Score Top 3: Jean-Marie 223 ptn, Caroline (& team) 219 ptn, Chris 210 ptn.

Lentewandeling op zondag 22 maart 2015

Ze wou zich nog niet  laten zien...de
zon,  al  zat  ze  toch  wat  tussen  het
dikke wolkennet te priemen !
We trokken met 13 personen richting
Gasthuisbossen te Zillebeke. Blij  ook
wat nieuwe wandelgezichten te zien.

Afwisselend tussen bos en open landschap zagen we hoe het groen zich stilaan
begint  te  tonen in  de natuur  in  deze periode van het  jaar. En daar  was ze  dan
toch...de  zon  !  Het  deed  deugd  op  onze  rug  en  op  ons  gezicht,  die  heerlijke
lentewarmte. Over bruggetjes, door draaimolentjes, langs weiden met schapen en
hun lammetjes. Na een gezonde tocht van 9 km sloten we af in café Breughelhof op
Geluveld platse waar we de laatste kilometers van Milaan-San Remo konden volgen.
Op  naar  een  volgend  wandelseizoen  in  het  volgend  werkjaar.  Tot  staps...de
wandelploeg.
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26 april 2015, Femma en KWB Kuurne Centrum
vieren feest.

Femma word 90 jaar, KWB word 70 jaar

Dit konden we niet zomaar laten voorbij gaan. We begonnen de dag met een Heilige
mis in de Sint Michielskerk, voorgegaan door onze proost Luc Callewaert.
Het Kuurns gemengd koor luisterde de mis op. Na de Heilige mis ging in O.C. de
Klinker  een receptie  door. De genodigden,  leden en oud-bestuursleden waren er
welkom. Bij een glaasje kon wat nagepraat worden over het verleden van Femma en
KWB.

Marian verwelkomde de aanwezigen waarna Ingrid en Ronny een korte geschiedenis
van  de  twee  verenigingen  brachten.  Onder  onze  genodigden  mochten  we  ook
Provinciaal voorzitter van Femma Christa Mestdagh, Nationaal voorzitter van KWB
Wim Verlinde en Geert Devidt provinciaal voorzitter KWB rekenen.

”Het  is  goed  geweest”,
werd gezegd bij de start
van KWB . Nu zeggen wij
“Het is nog altijd goed”.
Femma  en  KWB  gaan
door,  hand  in  hand,
verder de toekomst in.
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KWB Pelgrimstocht naar Dadizele

Zaterdag  2  mei  was  het  weer  zover,  de
pelgrimstocht naar Dadizele.

Om 6u00 in de morgen start  aan parking
van de vlaskouter bij droog weer maar een
beetje  fris  maar  toch  uitstekend
wandelweer met een mooi groepje van 11
personen na een flinke wandeling waar we
onderweg de rozenkrans hebben gebeden
voor de intenties van de bedevaarders

maar ook onze medemens werd niet vergeten, na ongeveer drie uur laat ons zeggen
ongeveer tien voor negen waren we aan de Basiliek in Dadizele.

Onmiddellijk een fotootje genomen als herinnering, een boterkoek of een boterham
naargelang verorberd want om 9u15 was de eucharistie viering in de crypte tezamen
met de federatie Kortrijk – zuid, een mooie ingetogen viering .

Na de viering traditioneel een bezoek aan de biechtstoel, een typische taverne waar
ieder  een drankje naar  keuze kon bestellen aangeboden door  de  KWB. Na een
gezellige babbel  werden we met enkele wagens naar huis  teruggebracht  met de
belofte dat we volgend jaar bij  leven en welzijn terug naar Dadizele pelgrimeren.
(G.S.)

Zondag 10 mei 2015: moederdagontbijt

Voor de eerste maal ging in O.C. De Klinker een ontbijt
door ter gelegenheid van Moederdag.
We mochten er 13 leden samen met hun echtgenote en
één jongere verwelkomen vanaf 8 uur.
Voor  de  liefhebbers  kon  er  gestart  worden  met  een
glaasje Cava. Verder was er keuze tussen verschillende
soorten brood, sandwiches en boterkoeken met

verschillende soorten beleg, fruit en yoghurt.
Het was een gezellig samenzijn.
Bedankt aan Johan en Carlos voor de organisatie en ook willen we Anne en Ronny 
bedanken voor het leveren van het brood en toespijs. (R.K.)
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Donderdag 4 juni 2015: Betaalbare gezondheidszorg

De  toenemende  kosten  van  de  Gezondheidszorg
tonen aan dat het niet evident is om op alle vragen en
noden in te gaan. We zullen keuzes moeten maken.
Een  dertigtal  mensen  namen  deel  aan  deze
interactieve infosessie. Via individuele stembakjes kon
een keuze gemaakt worden uit een aantal antwoorden
op de gestelde vragen

Dit samen met de KWB afdelingen Kortrijk St. Jan, Heule Watermolen, Heule 
Centrum en Kuurne St. Pieter.

Zaterdag 20 juni 2015: Afsluiter KWB St. Pieter

Om 09.45u. werd verzameld aan de St. Pieterszaal. 38
fietsers  en  10  deelnemers  met  de  wagen  waren
aanwezig.  Net voor de start  begon het te druppelen.
We  vertrekken  via  de  St.  Pietersstraat  om  naar  de
Heirweg te rijden. Ter hoogte van de WAAK werd al halt
gehouden, iemand bleek zijn portefeuille kwijt  te zijn.
De  portefeuille  werd  thuis  teruggevonden.  Intussen
stopte het met regenen en werden de regenjasjes terug
opgeborgen.  De  rit  werd  verder  gezet  en  via  het
speelplein "de Warande" werd naar Heule gefietst,

verder door Gullegem en het domein "Bergelen" naar Moorsele. Aan het vliegveld
werd  halt  gehouden voor  het  aperitief.  Mooi  op  tijd  om de parachutisten te  zien
neerkomen. Na het aperitief ging de tocht naar Moorslede, waar het middagmaal
gebruikt  werd  in  gasthof  "Rembrandt".  Voldaan  werd  verder  gereden  richting  St.
Eloois-Winkel waar we in de "Velodroom" konden genieten van een heerlijke kop
koffie met een (groot) stuk taart. Er bleek nog wat tijd over te zijn. Wie wilde kon nog
genieten van het huisbier "Velodroomke" of iets anders nuttigen. We vertrekken voor
het laatste gedeelte van de tocht, terug naar Kuurne, waar na aankomst nog even
kon nagepraat worden in café "Astrid" en te genieten van het mooie weer. (R.K.)

Fietstocht KWB Kortrijk St. Jan

Het is zomer. Zaterdagmorgen 15 augustus 2015, het regent en het blijft de ganse
voormiddag regenen. Rond de middag klaart het op en stopt het met regenen.

17



Gelukkig  maar,  want  vandaag  staat  de  fietstocht  bij
KWB Kortrijk St. Jan op het programma.
Om één uur in de namiddag word verzameld aan het
St.  Janshuis  met  33  deelnemers,  waaronder  6  van
KWB  Kuurne  Centrum,  om  even  later  te  vertrekken
richting Menen. We rijden veilig op het fietspad langs
de spoorweg door Kortrijk, via Marke naar Lauwe. We
zoeken de Leie op en rijden verder langs de Leie naar

Menen. In Menen wordt halt gehouden voor een eerste bevoorrading.
Na deze deugddoende verfrissing werd verder gereden. Pas gestart was er al een
kettingpanne en moest er terug halt gehouden worden. In een vijftal minuten moest
nog eens halt gehouden worden aan de verkeerslichten, een spooroverweg en nog
een kettingprobleem. We vervolgen onze weg naar Dadizele waar we een stuk van
de  oude  spoorwegbedding  volgen.  We  slaan  af  richting  Moorsele  waar  we  halt
houden voor een tweede stop, op het terras van café ‘het jaar 30’.
De rit gaat verder door Gullegem en Bissegem terug naar de Leie te Kortrijk. We
volgen een stuk de Leie om dan langs de ‘Vaart’ terug naar het St. Janshuis te rijden.

Daar wachtte ons nog een lekkere maaltijd met beenhesp, groentjes en pasta. (R.K.)

Zondag 11 oktober 2015: Herfstwandeling te Beselare

wel KOM, en ze waren met 22 om van START te gaan in dit nieuwe wandelseizoen. 
Alom nieuwe, maar vooral gekende gezichten stapten mee, in naam van kwb & 
feMma, de heksenwandeling.
Zelfs  enkele  buren  kwb’ers  waren  van  de  partij!  Vriendschappelijk  doet  ons  dat
beiden  deugd  te  kunnen  genieten  van  elkaars  engagement,  en  overkoepelende
ondersteunende aktiviteiten.
De geplande wandeling te Torhout, in en rondom Groenhove, kwam door het zware
stormweer  van  augustus  ll.  te  vervallen.  Dit  omwille  van  ontoegankelijke
wandelpaden  na  de  ravage.  Dus  trokken  we  dan  maar,  reservegewijs  uit  de
wandelbox  geplukt,  naar  Beselare  voor  het  heksenwandelpad  versus
herfstwandeling.
HERFST wandeling, de naam verbergt het in zichzelf maar op die zonnige zondag
merkten we daar heel weinig van. Blaadjes dwarrelen reeds enkele dagen gestaag
naar beneden, maar de weervoorspeller waarschuwt ons toch voor de aankomende
week… Beginnende nachtvorst en misschien een eerste koude golf zou wellicht zijn
intrede maken. Een geleidelijke start van koning winter die, net als Sinterklaas, in
aantocht blijkt te zijn.
Vandaag  geen  al  te  brave  beloftes  maken  want  de  rijke  traditie  van  heksen  en
toverknollen is hier op onze wandeling geestelijk aanwezig. Allen zijn dus op hun
hoede, doch kletsend over alles en nog wat kan geen heks of trol ons wandelend
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tegenhouden. Laverend door weide en gras, genieten we van de fraaie landelijke
vergezichten en ontwaren het ‘PRIVATE’ Vijver- en Reutelbos. Gelukkig naderen we
het domeinbos ‘Den Doel’ (Doelbos) dat wel vrij toegankelijk is en waarin zich het
‘Buttes New Britisch Cemetery’ en het  ‘Polygon Wood Cemetery’  bevinden.  Stille
getuigen van de Eerste Wereldoorlog die in deze streek hevig woedde en waar we
allen even halt houden. In gedachten mijmeren we over het heden en verleden en
nemen we ‘onze selfie’ van de wandelaars. (S.L.)

Zaterdag 17 oktober 2015: Startavond 2015 - 2016

Beste vrienden kwb-ers,  welkom. Zo
begon onze voorzitter  zijn toespraak.
Welkom op onze Startavond voor het
werkjaar 2015-2016.

Gewoonlijk is de startavond de eerste
activiteit in het nieuwe werkjaar, maar
dit jaar was dit iets anders. Onze start
kwam eigenlijk een week na de eerste
activiteit,  namelijk de herfstwandeling
te Beselare.

De leden waren welkom vanaf 17.30 u. en werden verwelkomt door de voorzitter, en
er werd hen een glaasje Cava of een andere drank aangeboden.

Na de toespraak en de bekendmaking van de activiteiten voor het nieuwe werkjaar
werd ontslagnemend bestuurslid Carlos Buyst bedankt voor de vele jaren bij  ons
bestuur. Er werd hem dan ook een kleine attentie overhandigd.

Zoals reeds enkele jaren, werd net voor de "grote" vakantie ook een vakantiepuzzel
in het maandblaadje geplaatst. Uit de binnen gebrachte formulieren werden er drie
winnaars getrokken. Daarvoor konden we een beroep doen op de drie aanwezige
dames van het bestuur van feMma. De winnaars kregen ondertussen hun prijs thuis
bezorgd.

Intussen waren ook de artiesten "Willy & Walter", eigenlijk Willy & Johnny klaar met
het opstellen van hun attributen. Zij  verzorgden de animatie voor die avond. Willy
aan de orgel en Johnny op de accordeon, brachten het eerste deel van de animatie.
Daarna kon worden aangeschoven aan tafel voor de "den hutsepot". Deze werd zeer
gesmaakt  door  de  aanwezigen.  Na  de  maaltijd  volgde  het  tweede  deel  van  de
animatie. Algauw werden de aanwezigen bij het spektakel betrokken, en bleek dat er
nogal wat talent bij onze leden verscholen zat. Zo was er onder andere een "Wilde
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Boerndochtere"  die  niet:  Temiddent  in  de  Vlaojnders,  weggestokn  tessen  de
sparrebossn  zat!  Moar  begot  wel  in  oeze  Klinker...  Alsook  één  iemand  die,  op
initiatief  van orgelende Willy, het aandurfde om solo te gaan zingen. Kortom, het
werd een vrolijke boel. Willy & Johnny verlieten de Klinker, content van de avond en
de medewerking van de aanwezigen. Er werd nog wat gedronken, opgeruimd en de
laatsten wensten elkaar "slaapwel". (R.K.)

Vrijdag 20 November 2015: Schone kleren-avond

Van 3 april tot 19 april 2015 trokken
twaalf kwb’ers op inleefreis.
Ze gingen op ervaringsfietstocht 
doorheen Java, Indonesië.

Daarbij hebben ze kleding-fabrieken 
bezocht en organisaties van 
kledingarbeid(st)ers ontmoet. Daar 
gingen ze op zoek naar de oorsprong 
van hun (en onze) kleding, en werden
er ondergedompeld in de realiteit van 
het Zuiden.

Het team fietste er 364 kilometer in een temperatuur van meer dan 30° C.
Hun (schone) fietskledij voor deze tocht werd aangekocht in Duitsland omdat er 
in België geen schone fietskledij te koop was.

Jeff Cattebeke, lid bij kwb Heule Watermolen vertelde het verhaal.

Wist je dat:
- Meer 50 % van de mensen in Indonesië leeft in steden.
- 65 % van de actieve bevolking werkt in de ‘informele economie’, d.w.z. ze werken
voor een bedrijf maar zijn er niet ingeschreven, bij ons beter bekend onder de term

‘zwart werk’.
- Het minimumloon dat dient uitbetaald te worden aan een textielarbeider die in 
een fabriek werkt in de regio Jakarta slechts 160 € per maand is.
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Donderdag 26 november 2015: Kookavond

Gewoontegetrouw op het eind van november gaat onze kookavond door.

Opnieuw hebben we gevraagd aan Paul Cordonni of hij 
ons wilde bijstaan in de keuken.
Paul werkte een menu uit: Een mosselsoepje, konijn met
bier en een dessert met Petit Beurre.
Garnaaltjes pellen, uien snijden en mosselen koken voor
in de soep.

Konijn kruiden, stoven in wat boter, bier bijvoegen en laten sudderen.
Petit Beurre koekjes, lekker om zo te eten maar er kan zoveel meer mee gedaan
worden. Met een crème van eieren, suiker en melk nog zoveel lekkerder.
Alle aanwezigen waren vol lof over hun eigen kunnen en lieten het zich zeer smaken.
We kijken er al naar uit voor een volgende editie.

We kregen zelfs onverwacht bezoek van St. Nikolaas. De heilige zag dat het goed
zou zijn, maar kon jammer genoeg niet blijven eten wegens andere verplichtingen.

Gemeenschappelijke gsm inzameling: van 18 tot 31 januari 2016

Van maandag 18 januari tot en met zondag 31 januari 2016 organiseerde kwb voor
de tweede keer haar grote gsm-inzamelactie. Gedurende deze twee weken werden
overal  in  Vlaanderen en Brussel  oude gsm-toestellen,  gsm-laders en ander  klein
electro  ingezameld.  Deze  inzameling  werd  georganiseerd  in  samenwerking  met
Recupel  dat  garant  staat  voor  een  optimale  recyclage  van  de  aanwezige
grondstoffen. Kwb haalde 2230 kilo aan gsm en opladers binnen. Ook kwb Kuurne
Centrum deed mee.

In  Kuurne werden twee inzamelboxen  geplaatst,  goed voor  zo'n  negen kilo
elektro-afval.
Bedankt aan iedereen.

Zondag 7 februari 2016: Winterwandeling te Harelbeke

WINTER-jas,
WINTER-muts,
WINTER-sjaal,
maar geen echt WINTER-weer.
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Voor  onze  geplande  winterwandeling
te Harelbeke. En gelukkig géén regen
op deze zondagnamiddag zelf, want er
is er de laatste dagen wat uitgevallen
… Onze wandeling dan maar
noodgedwongen  aanpassen  en
omleidingmatig  de  werkzaamheden
van  het  bosbeheer  op  het  domein
omzeilen. Natuurgetrouw genieten we
van  deze  omgeving  en  maken
lusgewijs  een lokale  wandeling  in  en
rondom het Provinciedomein De

Gavers.
Traditiegetrouw is er halverwege de wandeling onze bevoorrading en kan iedereen
genieten van een warme wijn of chocomelk, aangevuld met broodpudding. Lekker
smikkelen en smakken van ‘de paptoarte’ geserveerd door onze eigenste feMma
moeder Chris en kwb kok Johan, het receptje uit moeders kookboek!
Ietwat  in  de  wind  –  letterlijk  en/of  figuurlijk  –  laveren  we  door  de  zondagse
namiddagdrukte rondom het Gavermeer richting eindstop. Daar nestelen we ons in
groep in cafétaria De Gavermolen voor een gezellige babbel en nadrink.
Dank aan onze trouwe wandelaars en tot wandels op onze komende lentewandeling
in Waardamme. (S.L.)

Zaterdag 20 februari 2016: Bezoek aan Brouwerij St. Eutropius

We werden ontvangen door brouwer Wouter Vermeersch, die
ons uitleg gaf over hoe hij in 2014 de bijna failliete brouwerij
St.  Eutropius,  samen  met  zijn  vriendin  Barbara  overnam.
Wouter  is  brouwer-ingenieur  van  opleiding.  Tussen  de
brouwketels en pruttelende gistingskuipen kregen we te horen
hoe bier gemaakt wordt. In brouwerij St. Eutropius word vooral
op  zaterdag  gewerkt  gezien  Wouter  nog  een  andere  baan
heeft. Er worden zo’n 50 tal bieren gebrouwen, hoofdzakelijk
voor  derden  zoals  bedrijven  en  andere  kleine  brouwerijen.
Ook kun je er terecht voor gelegenheidsbieren zoals voor

verjaardagen en feesten. Brouwerij Eutropius verkoopt ook vijf bieren onder eigen
merknaam. Na deze voorstelling konden we op de ‘proefzolder’  proeven van drie
biertjes uit de brouwerij, namelijk blonde Oscar (6.6°), bruine Oscar (6.5°) en een
Vinkenier (10.8°). Na het proeven keerden we tevreden (schuifelend - skuifelend op
z'n Kuurns)) terug naar huis. (R.K.)
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1 maart 2016: Bewogen vertellingen met Wim & Trui Chielens

Voldaan  blikken  we  terug  op  een
geslaagde  avond  in  kwb  ‘TEAM’-
verband.
Tijdens  de  week  van  de  vrijwilliger
besef  je  maar  al  te  goed  hoe
aanstekelijk – kwb’ers in beweging –
zijn.
Dank je  wel  voor  deze aanstekelijke
en vrijwillige inzet!
Zodoende sloegen opnieuw kwb
Kuurne Centrum & St-Pieter, kwb
Heule Centrum & Watermolen en

kwb Kortrijk St-Jan de handen in elkaar en organiseerden ‘bewogen vertellingen’.
Op uitnodiging brachten Wim & Trui Chielens, Brieven uit de Westhoek. 2014-2018. 
Tijdens deze 4 jaar herdenken we die Groote Oorlog uit de geschiedenis van 100 
jaar terug.
De verhalen uit Niemandsland namen ons mee in de tijd en maakten ons als mens
stil, denkend aan de gebeurtenissen die heden ten dage brandend actueel zijn.
WE SHALL OVERCOME zongen of  neuriënden  we  mee als  stille  hoop  voor  de
zovele mensen in nood.

Deze  luisterrijke  en  boeiende  vertelavond  gebracht  door  Wim,  aangevuld  met
liederen  gezongen  door  zijn  dochter  Trui,  weerspiegelden  de  tijdsgeest  van  die
historische groote oorlog uit het helse verleden.
Een sprankeltje hoop bij wat kaarslicht doet ons naar vrede verlangen…
Laten we daarom als kwb’ers - vrijwilligers,  aanstekelijk  blijven voortdoen om het
sociale welzijn van alle mensen in en rondom onze beweging te blijven begeesteren.
(S.L.)

Een avondje bowling : vrijdag 9 april 2016

Na  het  succes  van  vorig  jaar  werd  besloten  om  opnieuw  een  bowlingavond  te
organiseren. Johan nam de organisatie voor zich. We werden verwacht om 19.00 u.
in Bowling Pottelberg te Kortrijk.
Bij het binnenkomen moesten we al direct een nummertje trekken, dat zou ons zou
toewijzen  tot  welk  team we zouden  behoren.  We waren  met  20  deelnemers  en
konden beschikken over drie bowlingbanen.
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Maar alvorens te spelen wachtte ons
nog een aperitief en steengrill.

Bij  het  spelen  bleek  algauw dat  we
enkele goede spelers bij onze kwb-er
hebben. Er werden weliswaar enkele
strike’s  gegooid.  Ook  bleef  er  bij
sommige spelers meerdere malen net
één kegel staan, die maar niet wilde
omvallen. Rond middernacht was het
bowlen over en gingen de deelnemers
tevreden uiteen in twee groepen, één

die naar huis ging en één die bleef plakken. (R.K.)

Score top 3: 1. Chris 220 ptn, 2. Djote 204 ptn, 3. Geert C. 186 ptn.
Tot volgend jaar voor onze 3e bowlingavond.

Lentewandeling te Waardamme: 17 april 2016

Een talrijke  groep  van  22  deelnemers,  zowel  jong  als  oud  (  lees  oud  getrouwe
wandelaars  ),  kwamen  te  verzamelen  op  parking  Vlaskouter  voor  de  geplande
lentewandeling naar Waardamme.

Maar  het  verloop  van  een  goed  voorbereide
wandeling  kende  wat  hindernissen  en  kreeg  bij
aanvang wat vertraging.
Zoals het zoeken naar parkeerplaatsen ter plaatse
voor de Kuurnse gestrande wandelaars.
Want  we  kwamen  op  deze  zondagmiddag
gelijkgestemde zielen tegen. Waardamme was nl.
het  verzamelpunt  voor  een  wandeldag  in
organisatie van PASAR.

Iedereen vond tenslotte iedereen en zodoende gingen we dan ‘snel van start’ voor 
deze GPS wandeling in een mooie, landelijke omgeving.

Samen wandelen is …
- eensgezind er op uit
- genieten van het ‘bewegend samen zijn’ - gezond en sportief
- lekker babbelen met Jan & Alleman
- lekker babbelen met iedereen ( want Jan was niet mee !)
- natuur en omgeving in je opnemen
- paardenkrachten laten voorbij rijden
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- om beurt de kinderwagen vooruitduwen
- keuvelen over koetjes en kalfjes … maar ook over hondjes
- even temporiseren en hergroeperen
- onder begeleiding tegelijk de straat oversteken
- een boom kiezen als tussenstop
- groepsfotooke nemen bij gelegenheid
- een kakske doen onderweg ( toch wat de hondjes betreft )
- oude koeien uit de dijk halen (figuurlijk)
- voorrang verlenen waar nodig
- tevreden terugblikken aan de hand van anekdotes
… na de wandeling samen tafelen bij Moeder Overste voor een gezegend biertje én 
gezellig napraten.
Het wandeljaar met kwb & feMma zit er weeral op. Volgend werkjaar gaan we terug 
van start met de herfstwandeling.
Het was ons een genoegen jullie mee op stap te mogen 
nemen. Het kwb / feMma wandelteam

Moederdag-ontbijt: zondag 8 mei 2016

Ter  gelegenheid  van  Moederdag  hield  Kwb  Kuurne
Centrum voor de tweede maal een ontbijt. Net als vorig
jaar werden alle kwb-ers met hun echtgenote daartoe
uitgenodigd  in  de  Klinker  vanaf  08.30  u.  Johan  en
Carlos  zorgden  voor  een  mooi  uitgebreid  en  lekker
ontbijt. Daarvoor werd alles besteld bij onze kwb-leden
Anne en Ronny die ons brood en toespijs leverden.

Een glaasje cava werd de aanwezigen aangeboden als verwelkoming waarna kon
overgegaan worden tot het ontbijt,  boterkoeken,  pistolets,  brood,  kaas,  hesp,

yoghurt,  aardbeien,  druiven,
peperkoek, eieren met spek en nog veel meer.

De 30 aanwezigen konden hun buikje rond eten en konden tevreden terug naar huis
om verder met hun familie Moederdag te vieren.
Bedankt aan Anne en Ronny, Johan en Carlos voor dit mooie ontbijt. (R.K.)

Busreis naar Viroinval en Nismes: zaterdag 21 mei 2016

Wat een heerlijke daguitstap moest worden, werd alweer bewaarheid dankzij  een
vlotte  organisatie,  aangevuld  met  een  40-tal  geïnteresseerde  daguitstappers  die
eropuit trokken onder reisbegeleiding van kwb St-Pieter.
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De daguitstap per bus bracht ons naar de vallei van de Viroin. Deze streek heeft een 
rijke geschiedenis en is bijzonderens waardig een ontdekking waard.
Allereerst konden we in ‘La Vielle Forge‘ genieten van het sfeervolle kader met koffie 
én ochtendkoekjes.
Een goede start voor wat een gezellige dag moest worden in dit toch zo anders 
Wallonië.

Verwelkomd  werden  we  door  de
nederlandstalige  Brigitte.  Onze  gidse  voor
deze dag, die ons ‘bus’gewijs op sleeptouw
nam  doorheen  de  natuur  en  historie  van
Nismes, via Petigny, middendoor Couvin -met
de  nog  steeds  in  aanleg  zijnde  nieuwe
autoweg- naar het verdoken Brüly-de-Pesche.

Daar  brachten  we  een  bezoek  aan  de
tijdelijke  vestigingsplaats  van  Hitlers
hoofdkwartier “de Wolfsschlucht”.
Bezetting  en  verzet  …  heden  en  verleden
brengen  ons  weer  wat  dichter  bij  het
oorlogsverleden.
Een  boswandeling  doet  de  groep  weer  op
adem komen en we kieken erop los voor de
groepsfoto van de dag…

Na de innerlijke mens te hebben versterkt én de  dorstigen  gelaafd,  stond  er  ons
een toeristisch treintje op te wachten voor een seightseeing rondrit naar Fondry des

Chiens. Een meesterwerk van moeder natuur.
Ter  plaatse aanschouw je wat het miljoenen jaren durende spel van water in het
harde  kalkgesteente  heeft  nagelaten,  enkel  levend  te  bewonderen  in  deze
Viroinstreek (of digitaal op het internet alom).
Na  deze,  voor  sommigen,  hevige  treinrit  kuierden  we  terug  doorheen  het  mooi
aangelegde  stadspark  van  Nismes,  Les  ‘Jardins  d’O  de  Nismes’.  We laveerden
doorheen het park met zijn waterpartijen en sfeervolle bruggetjes.
De zon deed uitstekend haar best en het water gaf ons wat verkoeling, zo genoten
we van deze mooie zonnige zomerdag in het duizend oude stadje Nismes. Zelfs een
plaatselijk geitenboerinneke op onze terugweg deed een zaakje bij de verkoop van
eigenbereide kaasproducten.
Tevreden en voldaan stapten we terug de bus op en keerden moe en voldaan terug
huiswaarts.
Alweer een geslaagde uitstap met speciale dank aan Johan, onze busman.
Alsook onze reisbegeleider Danny en iedereen die erbij was en deze dag de moeite
waard maakte. (S.L.)
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Afsluiter, met de fiets of de wagen: zaterdag 9 juli 2016

Dit jaar viel er al heel wat regen in ons land. Dus onze hoop
was groot op een mooie, droge dag (zonder regen) voor de
fietsafsluit  van  kwb  Kuurne  St-Pieter.  Verzamelen  om  van
start te gaan was 9.45u aan de St. Pieterszaal waar reeds 47
mensen klaar stonden om de fietstocht aan te vangen, samen
met  kwb-vrienden  en  feMma-vriendinnen.  Ook  een  tiental
personen  vergezelden  ons  per  wagen.  We  hadden  geluk
want  de  weerman  voorspelde  voor  de  ganse  dag  mooi,
zonnig en droog weer. We vertrokken doorheen het nieuwe
stuk  industriezone  van  Kuurne  op  weg  naar  Rollegem-
Kapelle.  Daar  aangekomen konden we aan  de  kerk  rustig
genieten  van  een  aperitief  met  allerhande  hapjes.  Tevens
werd  voorzitter  Marc  Plets  hulde  gebracht  voor  zijn  jaren
dienst  als  voorzitter  bij  kwb  St-Pieter.  Chris  overhandigde
hem  enkele  Kukadobons  als  afscheidsgeschenk  en  een
warm  bedankingsapplaus  kwam  spontaan  erbovenop.
Daarna fietsten we verder richting Rumbeke waar we voor het
middagmaal halt hielden in het Provinciaal Domein Sterrebos.
In  het  restaurant  konden  we  plaatsnemen  buiten  op  het
terras, het was immers mooi weer en daar moesten we van
profiteren,  en  versterkten  de  innerlijke  mens  met  spijs  en
drank! Na een aperitiefje, een kwisje, een soepje, een gyrosje
met frietjes aangevuld met een drankje opnieuw de fiets op

richting  Roeselare.  Langs  het  kanaal  moest  even  halt  worden  gehouden,  want
blijkbaar  was  er  een  deel  van  de  deelnemers  opgehouden  en  daarna  verkeerd
gereden. Met de hulp van enkele snelle fietsers kwam de groep weer tezamen en
kon er verder gefietst worden. Te Emelgem werd dan halt gehouden aan brasserie d’
Oude Maalderij voor de koffie met taart én de uitslag van de kwis van deze middag.
Ook was er nog ruim tijd om te proeven van één of meerdere bieren die ter plaatse
worden gebrouwen. (Brouwerij d’ Oude Maalderij brouwt momenteel 8 verschillende
bieren).  Voldaan  werd  het  laatste  trajekt  van  de  fietstocht  aangevangen  richting
Kuurne voor aankomst aan café Astrid. Pech, want ‘den Astrid’ was gesloten. Dan
maar nog enkele meters doorrijden naar het Molenhof om wat na te praten en te
genieten van een laatste drankje.

Bedankt  aan  allen  die  ervoor  zorgden  dat  deze  afsluiter  een  superleuke,  -
gezamenlijke kwb Kuurne- activiteit werd. (R.K / S.L.)
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Fietstocht kwb Kortrijk St. Jan: zaterdag 20 augustus 2016

Voor de eerste maal gaat de fietstocht niet door in
en rond Kortrijk. We verplaatsen ons deze maal en
rijden met de wagens naar Lichtervelde. We starten
onze fietstocht op de parking van O.C. de Schouw.
29  deelnemers  zijn  er  klaar  voor  een  tocht  van
ongeveer  38  km.  De jongste  deelnemer  was net
geen 8 jaar. Er werd even halt gehouden aan de
kerk  van  Ruddervoorde  voor  en  eerste
bevoorrading. Van daar ging de tocht verder

richting Torhout. De wind beperkte de snelheid wat op sommige plaatsen, maar dat
kon  de  pret  niet  bederven.  Er  werd  een  tweede  maal  halt  gehouden  aan
kinderboerderij ‘de Oude Smelterij’ te Torhout. Net toen de groep ginds terug wou
vertrekken begon het te regenen. Dan maar wat wachten onder de bomen. Na een
klein oponthoud werd terug gereden naar de Schouw, waar de fietsen terug werden
ingeladen en terug gereden werd naar Kortrijk. Daar wachtte ons nog een lekkere
barbecue waarmee de dag werd afgesloten. (R.K.)

Bezoek AZ Groeninge op zaterdag 10 september 2016
Op  zaterdag  10  september  hadden  we  met  kwb  Kuurne  een  georganiseerde
afspraak voor een geleid bezoek aan het nieuwe en nog steeds in aanbouw zijnde
ziekenhuis te Kortrijk.
Na verwelkoming en introductie in het Notenhof -annex congres en vergaderruimte- ,
gingen we opgesplitst in twee groepen op stap. Een fikse wandeling zowel buiten als

binnen  lieten  ons  alle  facetten  zien  van  het bestaande  ziekenhuis,  alsook  de
bijkomende nieuwe  vleugels  van  dit,  noem  het,  impossant

bedrijf !
Voor éénieder een andere kijk op dit ziekenhuis tot
zelfs  in  de  kelder,  waar  alles  up  to  date
aangeleverd  word  om  dagdagelijks  service  te
leveren aan mensen en middelen.
Je  zou  er  zowaar  soms  je  weg  kwijt  raken  of,

misschien iets te cynisch, zelfs achterblijven … Wat zowaar tweemaal gebeurde in
onze groep met telkens dezelfde mensen! (iets té onderzoekende individuen ?)
Zo stellen we vast dat in een onbekend en goed beveiligd complex zoals dit, ons een
toekomstbeeld geeft van een modern, gedigitaliseerd en gestructureerd ziekenhuis.
Steeds blijvend vernieuwend en nog in uitbreiding. (S.L.)
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Startbijeenkomst op zaterdag 8 oktober 2016

Het ‘NIEUWE’ kwb Kuurne ging van START tijdens de jaarlijkse ‘startbijeenkomst’ in 
O.C. De klinker.
Het werkjaar 2016 - ’17 werd op gang getrokken en zal ietsje langer duren, want 
vanaf volgend jaar word een nieuw werkjaar bij kwb gestart telkens per 1 januari. 
Deze ‘START’ van onze kwb is althans het eerste wapenfeit sinds het samensmelten 
van de twee Kuurnse kwb afdelingen in zijn nieuwe vorm.
Rond  17.30 uur  stonden  onze deuren wagenwijd  open en verwelkomden we 53
aanwezigen met een glaasje cava of een drankje naar keuze.
Aan  de  hand  van  een  powerpoint  presentatie  bracht  onze  voorzitter  Ronny  het

jaarprogramma, alsook volgde de trekking van de winnaars van onze vakantiepuzzel
door loting.
Voor de animatie van deze avond werd beroep gedaan op ‘de Lachcaroussel’ van
het theatergezelschap ’t Nat.
Frank en Danny, twee heren uit Brasschaat animeerden ons met het vertellen van
grappen en op tijd en stond een liedje als meezinger.
Tijdens de vooropgestelde pauze konden we dan genieten van de lekkere hutsepot
verzorgd door slagerij Jean-Marcel.
Nadien  kon  nog  wat  nagebabbeld  worden  zoals  ze  zeggen  tussen  pot  en  pint.
Menigen waren, zo te horen, tevreden over de avond en gingen kwb -gezind naar
huis.

Tot de volgende ‘startbijeenkomst’ op …. (S.L.)
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Herfstwandeling op zondag 23 oktober 2016

Voor de laatste keer in ‘onze’ kwb geschiedenis, trekken we het wandelseizoen op
gang met de jaarlijkse herfstwandeling. Ditmaal zijn er zowaar 2 herfstwandelingen
gepland in dit nieuw begonnen werkjaar ’16-’17 dat loopt tot eind 2017.

Maldegem – Ursel,  niet  bij  de  deur  maar  het  uurtje  rijden zeker  waard,  is  onze
zondagse  uitvalsbasis  voor  een  bosrijke  wandelportie  samen  met  25  fervente
wandelaars  én  één viervoeter.  Het  nieuwe wandelnetwerk  Meetjeslandse  bossen
leidt ons via knooppunten doorheen deze natuurvriendelijke wandeling van om en bij
de  8  km.  In  het  Maldegemveld  (het  natuurgebied  van  Natuurpunt  Maldegem-
Knesselare)  houden hier  en  daar  houten vlonderpaden onze voeten droog in  dit
drassige  ‘natte  broeken’  -landschap.  Bij  momenten  wanen  we  ons  soms  in  de
OOSTVLAAMSE Hoge Venen.

In dit open landschap komt zelfs eventjes de zon
door  de  wolken  priemen en  bezorgt  ons hierbij
een  warme  gloed  op  onze  wangen  tijdens  de
doortocht.  Aansluitend  op  het  Maldegemveld
wandelen we kris kras door het Drongengoedbos
en  proeven  de  plaatselijke  sfeer  van  de
Drongengoedhoeve verscholen in het midden van
het bos. Een stopplaatsje om te onthouden voor
fiets of wandelaar die er in de toekomst even

willen pauzeren. Een bijkomende lus langsheen het vroegere militair vliegveld van
Ursel brengt ons op het einde van deze herfstwandeling. Natuurlijk met als afsluiter
een terrasje in Het Jagershof voor een natje, een plasje, of zelfs een pannenkoek om
te delen ….
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Dinsdag 25 oktober ‘16: Van Brussel tot Bagdad (i.s.m. buurafdeling Heule & 
Kortrijk)

Jonas Slaats, antropoloog en theoloog, spijkerde onze
kennis bij over het thema moslim.

Aan  de  hand  van  meerkeuzevragen  konden  de  50
aanwezigen  meestemmen  betreffende  de  leefwereld
en  de  bijhorende  facetten  van  de  verscheidene
aangebrachte thema’s.

Als kwb’ers over de parochiegrenzen heen een geslaagde infoavond als aanvulling
in ons jaarthema : kwb ONBEGRENSD !

Boelbeurs op zaterdag 12 & zondag 13 november 2016

Op zaterdag 12 en zondag 13 november ging in de Kubox, Kattestraat 188 te Kuurne
de  22  ste  Boelbeurs  van  kwb  door.  Dit  in  samenwerking  met  het  Koninklijk
Feestcomité Sint Pieter Kuurne. Je kon er terecht om al uw tweedehands spullen,
met uitzondering van kledij, te verkopen. Kopen kon vanaf zaterdag van 9 uur tot 19
u en op zondag vanaf 9 uur tot 17 uur.

Alvast een dikke duim aan die vele medewerkers van kwb Kuurne en het Koninklijk
feestcomité  St-Pieter  die  hun  schouders  staken  onder  deze  aktiviteit.  BEDANKT
iedereen, alsook bezoekers, verkopers en kopers, voor het welslagen van deze 22-
ste editie van de boelbeurs te Kuurne. Wie volgend jaar ook wil deelnemen, kan de
nodige info vinden op: http://www.kwbkuurne.be/boelbeurs/
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Margriet Hermans
Een tocht als vluchteling

Zangeres en ex-politica Margriet Hermans hield in de maand
november voor kwb 5 voorstellingen rond haar ervaringen in
het tv-programma ‘Terug Naar Eigen Land’. In dat programma
legde  Margriet  Hermans  samen  met  Zuhal  Demir,  Bert
Gabriëls,  Veroniek  Dewinter,  Jean-Marie  Dedecker,  Ish  Aït
Hamou  en  programmamaker  Martin  Heylen  de  weg  af  die
vluchtelingen naar Europa volgen.

De reis langs de vluchtelingenroute van het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar
Europa  ontlokte  bij  de  ex-politica  wel  eens harde  standpunten,  maar  Margriet  is
achteraf toch vooral aangedaan. Ook na de reis wilde Margriet zich ook engageren
voor de vluchtelingen.

De 5 voorstelling van ‘Een tocht als vluchteling’ van Margriet Hermans werden maar
liefst door meer dan 1100 personen bijgewoond. Een groot succes! De commentaren
van de aanwezigen logen er niet om want de voorstellingen werden unaniem op
lovende woorden onthaald.

Voor de provincie West-Vlaanderen ging dit door op vrijdag 18 november 2016 in GC
Hofland te Ardooie.

Kerstconcert op zondag 18 december 2016

Een kerstprogramma in de adventstijd, de koude wintertijd met de geboorte van het
Kerstekind als hoogtepunt : licht en duisternis !

De tegenstelling van de 4 donkere adventsweken met het lichtende kerstgebeuren
als eindpunt, is de inspiratie van dit muzikale programma. Deze contrasten vondt het

publiek in eerste instantie terug in de 2 koren die aantreden : het jonge Furiosa met
een fijne gelijk-stemmige damesklank en het ervaren kamerkoor

Furiant in gemengd-stemmige bezetting.
Je hoorde de koren apart in hun eigen repertoire en klankkleur,
maar ook tesamen als 1 groep.

De uitvoerders: Jeugd koor Furiosa, Kamerkoor Furiant, Dirigent
Steve  De  Veirman,  Viool:  Siewald  De  Graeve,  Piano:  Daan
Merckx

Na het concert kon nog wat nagepraat worden bij een drankje in O.C. de Klinker.
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