
Bijlage  februari 2004 

 éérst en vooral willen we onze leden en hun familie een gelukkig en vooral 

een gezond 2004 toewensen en dat het nieuwe jaar ons allemaal veel 

vreugde, voorspoed en een jaar vrij van zorgen moge brengen. 

 

We zetten dit nieuwe jaar in met een voordracht op donderdag 26 februari om 14.oo u in de 

bovenzaal van de CM.  

In 2002 was het 700 jaar geleden dat onder de muren van Kortrijk de stedelijke milities van het 

graafschap Vlaanderen een prachtige overwinning behaalden op het Franse ridderleger. 

Naar aanleiding van die verjaardag verschenen er een aantal lezenswaardige studies over deze 

geschiedenis, maar wat je in die boeken niet leest is hoe de mensen die toen geschiedenis maak-

ten er nu precies bij gekleed liepen en hoe ze leefden. 

Met deze reconstructie van kledij komt Joris De Sutter ons tonen hoe zij er in die tijd gekleed 

liepen, hij begint de voordracht gekleed als patriciër (dit is een niet adellijk persoon uit de aan-

zienlijk voorname stand) van de stad Brugge en toont ons haarfijn hoe elk kledingstuk er uitziet 

en hoe het gemaakt is. Daarna doet hij hetzelfde voor de militaire ridderuitrusting en trekt zelf 

een harnas uit die tijd aan.  

Eindelijk eens een geschiedenisles die niet verveelt en ons in slaap wiegt, maar die ons tot op het 

einde van de voordracht zal boeien . 

Iedereen is er van harte welkom. 

            Tijdens de pauze is er koffie.     Inkom € 1,50  

 

Het KBG verbond Tielt start met een verbondelijke wandelkalender. Het doel van dit initiatief is 

de wandelsport binnen KBG een duwtje in de rug te geven. Er worden zes wandeldata's voorzien 

in de loop van het jaar, o.a. te Kanegem, Oeselgem, Aarsele, Zwevezele, Meulebeke en 

Ooigem.(Dit heeft U waarschijnlijk al gelezen in het parochieblad of in het Wingens 

krantje.) De eerste datum was al op maandag 19 januari  in Kanegem . 

Nu is het de beurt aan Oeselgem op 19 februari 2004. 

De wandelingen hebben een afstand van ongeveer 4 en 8 km. Halfweg is er een 

kleine versnapering voorzien. 

Daar de wandelingen worden uitgepijld kunnen deze vrij aangevangen worden vanaf 13.30 u tot 

uiterlijk 14.30 u. Iedereen kan op zijn eigen tempo het parcours afstappen of joggen. 

Er wordt ter plaatse ingeschreven. Eventueel kan je ook terecht bij  onze sportverantwoordelijke  

Odette De Geldere, Hille 78,  8750 Zwevezele tel. 051/ 61 24 12.  

Via de Seniorensport zorgen we er immers voor dat alle deelnemers (ook niet-leden senioren-

sport) aan deze wandeltochten worden verzekerd. 

De deelnameprijs wordt bepaald op 1,00 Euro voor KBG leden en lid van de Seniorensport. 

1,50 Euro voor KBG leden die geen lid zijn van seniorensport en niet-leden KBG betalen € 2,00.  

 

Volgende maand is er onze algemene ledenvergadering op donderdag 25 maart , hou alvast deze 

datum vrij. Meer gegevens hierover in de bijlage van maart. 

 

       vriendelijke groeten, 

        het bestuur 

Beste KBG lid, 

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be 

      of  odettedegeldere@tiscali.be 

website: users.skynet.be/kbg.zwevezele 

zwevezele 



Bijlage  maart 2004 

 Maart is de maand waarin we van start gaan met het nieuwe fietsseizoen 

voor onze KBG trappers. 

Op dinsdag 9 maart wordt er verzamelen geblazen aan de CM, op het marktplein om 13.45 u. 

voor een gezamenlijke bijeenkomst waarbij de fietsen en fietsers worden gezegend door onze 

proost E.H. Beke. Wees er bij, want er worden ook enkele foto‟s genomen voor in de krant.  

Ook worden de agenda‟s voor het nieuwe seizoen  overhandigd, zodat je de datums kan vastleg-

gen voor de komende fietsnamiddagen. Iedereen is er van harte welkom. 

 

Voor de wandelaars onder ons is er opnieuw een wandelnamiddag, deze maal in Aarsele 

(ontmoetingscentrum) op dinsdag 16 maart vanaf 13.30u. (Zie ook in de koerier).  

  

Zoals we reeds vermelden in de bijlage van februari is er op donderdag 25 maart om 13.30 u 

onze algemene ledenvergadering in het CC de Wissel, waar U zeker niet mag ontbreken, want 

het wordt weer een gezellige en ontspannende namiddag.  

Onze voorzitter Noël  Porteman brengt eerst een welkomstwoord en de planning voor het nieuwe 

jaar, daarna volgt een videomontage door Roger Dewindt, geprojecteerd op groot scherm over 

de activiteiten en uitstappen die we hebben gemaakt in het voorbije jaar. 

Dan is er een korte koffiepauze. Daarna (omstreeks 14.45u) vangen we het tweede deel van de 

namiddag aan met het optreden van de goochelaar en illusionist “Aaron magie”. 

 Aaron is sedert 1985 actief als goochelaar. Wat begon in de huiskamer en vriendenkring, groeide 

uit tot een welkom hulpmiddel om defilé ‟s en gastoptredens wat meer cachet te geven. 

De veelvuldige TV - optredens bezorgden hem de nodige podiumervaring. Samen met enkele 

dansers mocht hij tot in Jordanië zijn kunsten vertonen. 

Dans en krijgskunst zijn twee van de ingrediënten die hij met één doel koppelt aan de principes 

van het goochelen: puur amusement!!!  

 

Na het optreden van Aaron is er zoals gewoonlijk een uitgebreide koffietafel voorzien. 

Kaarten voor deze namiddag zijn te bekomen aan 3.00 €uro bij Uw wijkverantwoordelijke. 

 

 

„s Anderendaags, vrijdag 26 maart is er de uitstap naar Antwerpen voor de Holiday on Ice 

show. Iedereen die zich heeft ingeschreven wordt verwacht op tijd klaar te zijn voor de autocar. 

We vertrekken aan V.D.K. om 11.00u voor de ophaalronde en vertrekken met 

beide bussen stipt te 11.30u op de markt naar Antwerpen voor de wervelende 

schaats- en dansshow  van Holiday on Ice . 

 

    we wensen U veel plezier en ontspanning, 

       

        het bestuur 

Beste KBG lid, 

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be 

      of  odettedegeldere@tiscali.be 

website: users.skynet.be/kbg.zwevezele 

zwevezele 



Bijlage  april 2004 

 Het KBG zangkoor start weldra hun nieuw seizoen, de eerste repetitie is op 12 april aanstaande 
om 19.30u in de zaal van het rustoord. 
Tevens worden er daar de verdere mededelingen gegeven omtrent de optredens in 2004. 
 
Voor de fietsers onder ons is er de sneukelroute van KBG Tielt op 4 mei, men kan er fietsen over 
13 of 20 km. Iedereen die wenst deel te nemen wordt verzocht hun geel blaadje (zie bijlage in ei-
gentijds van maart) in te vullen en af te geven aan Odette.  

  
Op maandag 5 april van 13.45 u tot rond 16.oou. gaat er terug een les bloemschik-
ken door in het atelier van Carien Callewaert Hille 81 Zwevezele. 
We maken zelf een prachtig paasstuk; ofwel kan je kiezen voor een 
modern, of een klassiek werk. 
Kostprijs alles inbegrepen: 25 €uro. Tijdens de les is er ook een koffie-
pauze inbegrepen.Als U wenst deel te nemen dient U wel in te schrij-
ven bij Odette tot uiterlijk vrijdag 2 april. 

Tel. 051/61 24 12 of GSM 0485 46 49 83. Haast U want er kunnen maar slechts 15 
deelnemers de les volgen.  
Op donderdag 8 april (witte donderdag) om 14.00u , is er zoals verleden jaar een hedendaagse 
paasbezinning door Roland Mullie. Met als thema “De Barmhartige Samaritaan” in het kader van 
de KBG slogan “Hard voor Uw recht”. Iedereen wordt vriendelijk verwacht in de bovenzaal van 
het dienstencentrum C.M.  
Op donderdag 22 april gaan we op reis. Deze keer trekken we naar Damme, Blankenberge en 
Sluis. We vertrekken aan VDK om 12.30u voor de ophaalronde en te 13.00u stipt van op het 
marktplein te Zwevezele. 
Eerst gaan we lekker koffie drinken met pannenkoeken in het “Veldzicht” te Damme. Daarna rijden 
we richting Blankenberge voor een bezoek (rond 15.00u) aan het Sea Life 
Center, waar we de fauna en de flora van de Noordzee kunnen bewonderen. 
Van de kleinste garnaal tot echte haaien. We kunnen ook een kijkje nemen in 
het zeehondenopvangcentrum waar jonge zeehondenpups worden verzorgd. 
Sinds kort zijn er ook tropische haaien en otters te bewonderen. Het hoogtepunt 
van het bezoek is wel de onderwatertunnel, waarin men als het ware over de 
zeebodem loopt en we zo’n 710 soorten vissen kunnen bewonderen. Er is ook 
voor de diegene die even willen uitrusten een cafetaria in de buurt. Dus voor 
elk wat wils. 
Na het bezoek aan het Sea Life Center rijden we naar Sluis, waar we nog even tijd hebben om een 
terrasje te doen, eens te winkelen of eens te wandelen, voordat we terug naar Damme rijden naar 
het smoefelhuis “ ‘t Meiliedje” voor boerenbrood met kaas, hesp, smout en garnituur. 
Dit alles kunnen wij U bieden aan de prijs van 27 €uro. Daarin is inbegrepen: autocar, drinkgeld 
chauffeur, koffie met pannenkoeken, ingangsticket voor het Sea Life Center (7€) en het avondmaal. 
(Zoals gewoonlijk zijn de genomen dranken niet inbegrepen).  

Op dinsdag 27 april is er een optreden van het promenadeorkest van de KBG in het C.C. De Feniks 
te Wingene (zie ook het gele infoblaadje hierbij). 

    Zo, dat was een hele brok informatie, 
     we wensen U veel plezier en ontspanning,    
        het bestuur 

Beste KBG lid, 
e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be 
      of  odettedegeldere@tiscali.be 
website: users.skynet.be/kbg.zwevezele 

zwevezele 



Bijlage  mei 2004 

 Op dinsdag 4 mei gaat de verbondelijke fietshappening door te Tielt. Wie zich heeft ingeschreven  word 

verwacht op het marktplein te Zwevezele te 12.00u stipt, waar we gezamenlijk vertrekken. Ook worden 

hier de deelnemingskaarten en bonnetjes uitgedeeld. 

  

Op donderdag 6 mei is er de jaarlijkse bedevaart naar Oostakker. We vertrekken aan VDK voor de op-

haalronde te 13.00u. Voor diegene die worden opgehaald, gelieve tijdig klaar te staan langs de ophaalron-

de.We vertrekken dan van op het marktplein te 13.30u, eerst naar Kanegem, het dorp van Briek Schotte 

naar “De Naalde” voor koffie en streektaart (Albanaise) te smullen. Daarna rijden we richting Oostakker. 

De H.mis is er om 17.00u voor KBG Zwevezele met daarna de ommegang. Op de terugtocht naar Zweve-

zele stoppen we nog te Beernem in “Den Achternoene” voor ons avondbroodmaal. Thuiskomst is voorzien 

rond 21.30u.  De prijs hiervoor is 20.00 €uro all in (uitgezonderd de genomen dranken bij het eten). 

Inschrijven voor de bedevaart kan door het onderstaande strookje in te vullen en samen met het geld af te 

geven aan uw wijkverantwoordelijke. 

 

Op donderdag 13 mei zijn we er terug met ons “gezond ontbijt”, die we opnieuw laten doorgaan in het 

CC “De Wissel“ te 8.30u stipt. Na het ontbijt worden we uitgenodigd te luisteren naar de spreekbeurt van 

Veronique Lecluyse uit Izegem over “de zin of onzin van het diëten”.  

De prijs hiervoor is 3.00 €uro.        Kaarten zijn te verkrijgen bij uw wijkverantwoordelijke. 

 

Op zondag 16 mei is er de fiets– en wandeltocht van Rerum Novarum, (zie het groene briefje van verle-

den maand).Start om 14.00u op het marktplein waar we gezamenlijk vertrekken. 

 

Op donderdag 27 mei is er dan nog de viering van de huwelijksjubilarissen. Deze gaat door in de zaal van 

het rusthuis. De genodigden, worden er verwacht. 

 

Donderdag 3 juni is  een dag vol verrassingen. We bezorgen U een onvergetelijke 

dagreis van „s morgens tot „s avonds. We vertrekken aan VDK te 7.30u. en rijden naar 

het marktplein waar we daar vertrekken  te 7.45u stipt. U hoeft niet te ontbijten die 

morgen, want daar is voor gezorgd. Aangezien er maar één autocar is voorzien, gelieve 

nu al onderstaande strookje in te vullen en een voorschot van 5 €uro te betalen aan Uw 

wijkmeester. De overige 35 €uro wordt op de bus vereffend. 

Voor deze verrassingsreis vragen we ± 40 €uro, alles inbegrepen: ontbijt, middagmaal, 

eventuele bezoeken??, drinkgeld chauffeur en avondmaal. (dranken niet inbegrepen) 

      we wensen U alvast veel plezier en ontspanning, 

         het bestuur 

Beste KBG lid, 

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be 

      of  odettedegeldere@tiscali.be 

website: users.skynet.be/kbg.zwevezele 

zwevezele 

Ondergetekende: ………………………………………………….. 

           wenst mee te gaan naar OOSTAKKER 

adres:…………………………………………………....                  met …….persoon(en)  à  20 €   

         

      handtekening: 

Ondergetekende: ……………………………………………        adres: ……………………………………... 

 wenst in te schrijven voor de VERRASSINGSREIS  met …….persoon(en)  en betaal een voorschot van  

5.00€ per persoon 

      handtekening: 

 

 



Bijlage  juni 2004 

 Op Donderdag 3 juni is  er onze verrassingsreis. Een onvergetelijke dagreis van „s morgens 

tot „s avonds. We vertrekken aan VDK te 7.30u.  

Aangezien er twee bussen zijn wordt er wel een ophaalronde gedaan. 

Met de twee bussen reist er een gids mee die ons zal begeleiden op onze 

leerrijke tocht.   

We vertrekken gezamenlijk te 7.45u stipt op het marktplein. Ieder die zich 

heeft ingeschreven wordt verwacht op tijd klaar te staan want we mogen 

ons niet permitteren van te laat te zijn op onze afspraken. 
 

Op woensdag 16 juni gaan we naar De Panne “Toeren in de Moeren”, een 

unieke sneukelroute voor fietsers en wandelaars. We vertrekken stipt te 8.oo uur 

op het marktplein te Zwevezele. Voor diegenen die hun fiets laten meevoeren 

moeten dan reeds gestald zijn.   Wees op tijd!! 

Iedereen zorgt best zelf voor het nodige dépannage materiaal,( reservebinnen-

band, fietspomp, wielsleutels, enz….)  

Het programma ziet er als volgt uit: 

Tussen 9u30 en 11u00 : Aankomst aan het Sportcentrum in De Panne. 

Fietsers: Vrij vertrek (vanaf 10u15 ) voor bewegwijzerde fietstocht van 42 km door het schit-

terende natuurgebied van de Moeren. 

Onderweg wordt je verrast met meerdere lekkere "sneukels": soep, aperitief, 

paëlla, fruit, ijsje. Muzikale ondersteuning door het KBG-seniorenorkest uit 

Waregem!  

Alle deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aan-

sprakelijkheid. 

Vanaf 16u30 : Hartelijk welkom in de Sportbar 

Vanaf 17u30  kunnen we lekker genieten van een heerlijk Breughelmaal 

 

 

Donderdag 24 juni is er terug een boeiende voordracht in de bovenzaal van het CM diensten-

centrum, Het is namelijk Oswald Maes (beter gekend als Rogerke uit “Thuis”) die ons komt 

vertellen over heksen en toverij. We verwachten een groot aantal nieuwsgierigen. Er is zoals 

gewoonlijk koffie tijdens de pauze voorzien. Inkom 1,50 €uro. Een buitenkansje. 

 

Voor onze dansgroep nog volgende mededeling: er is geen dansen op woensdag 9 en16 juni 

(wegens vakantie  Noël en Odette en sneukelroute van Toeren in de Moeren.)  

Wel is er dansen op 2, 23 en 30 juni. 

Het nieuwe dansseizoen begint op woensdag 8 september. 

 

 

    Zo, dat is het programma voor de maand juni,  

   we wensen U veel gezonde ontspanning en plezier met uw KBG,  

 

        beste groeten, 

 

         het bestuur 

Beste KBG lid, 

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be 

       of  odettedegeldere@tiscali.be 

website: http://users.skynet.be/kbg.zwevezele 

zwevezele 



Bijlage  september 2004 

 Zoals U wellicht al weet is er op Vrijdag 3 september  onze jaarlijkse GROENTEKAARTING.  Begin 

om 14.oo uur in de Oude Wissel. Iedereen is er van harte welgekomen. Kaarten zijn nog te bekomen ter 

plaatse. Steun Uw KBG beweging. 

 

Dansclub “Jong van hart” begint op woensdag 8 september om 18.oou in het CC de Wissel aan het 

nieuwe seizoen. Naast gemeenschapsdansen zullen er ook moderne lijndansen gegeven worden(voor 

lijndansen heeft U geen partner nodig). Iedereen is welkom. 

 

Wie nog wenst in te schrijven voor de grootouders– en kleinkinderdag in Plopsaland op 25 september

(zie koerier van juli) dienen zich te haasten want de kaarten voor ingang en show zijn beperkt. 

Ook op zaterdag 25 september is er om 17.oo u. de jaarlijkse mis voor de overleden leden van de KBG. 

In het bijzonder worden diegenen herdacht die ons ontvallen zijn in het voorbije jaar. 

Familieleden en KBG-ers worden talrijk verwacht. 

Onze halve dagreis op 16 september is naar Mechelen. Door zijn rijke verleden is Mechelen 

een unieke monumentstad met haast evenveel beschermde historische gebouwen als het 

roemrijke Brugge. De binnenstad is bezaaid met cultuurhistorische monumenten, vooral uit 

de gouden 16e eeuw. Als aartsbisschoppelijke stad heeft Mechelen daarbij ook een rijk ker-

kelijk patrimonium.We vertrekken voor deze reis naar Mechelen te 11.30u aan VDK en te 

12.00u stipt op het marktplein te Zwevezele. 

Bij aankomst in Mechelen worden we vergast op koffie met pannenkoeken in het 

restaurant “Theatrium”(vlak voor de St.Romboutskathedraal), waar we opgewacht 

worden door de twee gidsen die ons vergezellen op een rondrit in Mechelen. Daarna 

is er ook nog een rondleiding met gids in de kathedraal en in het begijnhof. 

Bij het terug huiswaarts keren houden we onze avondstop met maaltijd in het res-

taurant “De houtmuis” te St.Niklaas.We bieden U deze mooie uitstap aan voor de 

democratische prijs van 22 €uro all in: autocar, drinkgeld chauffeur, koffie en pan-

nenkoeken, rondrit, begeleide rondleiding en het avondmaal. (Niet inbegrepen zijn de dranken bij het 

avondmaal.) 

Wie wenst mee te reizen, gelieve onderstaand strookje in te vullen en af te geven aan Uw wijkverant-

woordelijke met betaling van 22 €uro per persoon. 

 

Dan is er nog op zaterdag 2 oktober het 10 jarig bestaan van het CC De Wissel. Er wordt een namiddag 

voor senioren ingericht in samenwerking met het gemeentebestuur. 

Het programma is als volgt: Optreden van Lucy Loes en de Blik Doze Band (met Rik Schrauwen). 

Een niet te missen amusante namiddag. Kaarten zijn te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke. 

Ingang: 3 €uro (één consummatie inbegrepen). 

Gedurende de pauze en na de voorstelling is er (bij afgifte van uw ingangskaart) drank te verkrijgen en 

ook mits betaling.  

                Zo, dat is het programma voor de maand september,  

                we wensen U veel gezonde ontspanning en plezier met uw KBG,  

           beste groeten, 

         het bestuur 

Beste KBG lid, 

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@versatgeladsl.be 

website: http://users.skynet.be/kbg.zwevezele 

zwevezele 

NAAM : ……………………………………………… 

wenst mee te reizen naar Mechelen op 16 september met ………….. personen en betaalt hiervoor ……..X ……..€ 

 

Ik wens mee te gaan met de ophaalronde   

Ik stap op aan de kerk van Zwevezele         (gewenst vakje aankruisen)        

         



Bijlage  oktober 2004 

     Even herinneren dat er op zaterdag 2 oktober het 10 jarig bestaan van het CC De Wissel wordt ge-

vierd, er wordt een namiddag voor senioren ingericht in samenwerking met het gemeentebestuur. 

Het programma is als volgt: Optreden van Lucy Loes en de Blik Doze Band (met Rik Schrauwen). 

Een niet te missen amusante namiddag. Er zijn nog kaarten te bekomen bij Noël en Odette Porteman. 

Tel: 051/61 24 12 of GSM 0485 46 49 83.Alle belangstellenden zijn welkom, ook mensen die geen lid 

zijn van de KBG. Ingang: 3 €uro (één consummatie inbegrepen, te verkrijgen gedurende de pauze en na 

de voorstelling bij afgifte van uw ingangskaart),mits betaling is er natuurlijk meer drank te verkrijgen.  

     Het KBG verbond Tielt wil de wandelsport een extra duwtje in de rug geven door op verschillende 

dagen in het jaar een wandeldag te organiseren.  

Na ondermeer Kanegen, Oeselgem, Aarsele e.a. in het voorjaar, is het nu de beurt aan de KBG van Zwe-

vezele. Op maandag 4 oktober word iedereen uitgenodigd (ook niet KBG leden) om een deugddoende 

wandeling mee te maken. Men kan in groep wandelen of gewoon individueel, het komt er niet op aan 

hoe snel je wandelt, elk bepaald zijn eigen tempo, zowel rustige stappers, wandelaars die stevig willen 

doorstappen of zelf joggers, iedereen is er welkom. Het aangename parcours is met bordjes aangeduid 

langs waar men kan wandelen. Men heeft de keuze tussen een of twee lussen van elk 4 Km., telkens met 

start en aankomst aan de "oude wissel" in de tramstraat. 

Hier kan men vrij inschrijven vanaf 13.30u tot uiterlijk 14.30u. De deelname is 1,00 Euro voor leden van 

de KBG seniorensport, 1,50 Euro voor KBG leden die geen lid zijn van seniorensport en 2,00 Euro voor 

niet KBG leden. Bij inschrijving ontvangt men een wandelplan en een wafel voor onderweg. 

      Op vrijdag 15 oktober is er onze culinaire reis naar Nederlands bekendste mosselrestaurant “De 

Fijnproever” bij Cobi en Harry Wiskerke in Philippine. 

We vertrekken om 11.00uur aan VDK en stipt te 11.30u van op het marktplein rechtstreeks naar Phili-

pinne. Na het diner is er nog vrije tijd om naar Oostburg te rijden voor te wandelen, winkelen of een ter-

rasje te doen. We zijn terug thuis omstreeks 18.00u. 

Als U wenst mee te gaan gelieve onderstaand strookje in te vullen en het bedrag te vereffenen aan Uw 

wijkverantwoordelijke. In de prijs van 30,00 Euro zijn mosselen, autobus en drinkgeld chauffeur inbe-

grepen, dranken zijn zoals gewoonlijk zelf te betalen. Voor diegenen die geen mosselen lusten kunnen 

voor dezelfde prijs als voor de mosselen, kiezen tussen paling of rumsteak. Gelieve duidelijk aan te krui-

sen op het inschrijfstrookje wat je wenst. 

     Op 28 oktober om 13.45u is er opnieuw bloemschikken bij Carien Callewaert op den Hille. We ma-

ken er een grafstuk (men kan kiezen ter plaatse uit verschillende voorbeelden) diegenen die geen graf-

stuk wensen te maken kunnen een ander bloemstuk maken. De prijs is: alles inbegrepen 27,50 Euro. Ge-

lieve vooraf in te schrijven en te betalen bij Odette. 

     Op dinsdag 9 november wordt het eerste seniorenzang- en dansfeest van de KBG in Tielt georgani-

seerd. Het feest begint reeds van in de voormiddag, men zal er kunnen zingen, dansen, eten en feesten. 

Zie voor meer uitleg in de bijgevoegde KBG koerier. Kaarten zijn te verkrijgen bij Odette (zolang de 

voorraad strekt). 

   Voor de zang– en ontspanningsgroep is er de eerste repetitie op maandag 4 oktober te 19.30u. Ieder-

een wordt er ten stelligste verwacht.    

             Zo, dat is het programma voor de maand oktober, 

     we wensen U veel gezonde ontspanning en plezier met uw KBG,  

           beste groeten,  

         het bestuur 

Beste KBG lid, 

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@versateladsl.be 

website: http://users.skynet.be/kbg.zwevezele 

zwevezele 

NAAM : ……………………………………………… 

wenst mee te reizen naar Philipinne op 15 oktober met ………personen en betaalt hiervoor …….X  30,00 € 

Ik kies voor : MOSSELEN 

                      PALING 

     RUMSTEAK   (gewenst vakje aankruisen)      



Bijlage  november 2004 

      

Op dinsdag 9 november wordt het eerste senioren zang- en dansfeest van de KBG in 

Tielt georganiseerd. Het feest begint al van in de voormiddag, men zal er kunnen zingen, 

dansen, eten en feesten. 

Er wordt ons terug een gezellige dag gegarandeerd. 

Zie voor meer uitleg in de KBG koerier van verleden maand. Er zijn nog kaarten te ver-

krijgen bij Odette (051/61 24 12 of  GSM 0485/46 49 83). 

 

Op 13 november in de Feniks te Wingene, brengt het blaasorkest 'De Alpenroos' volks-

muziek uit Duitsland, Oostenrijk, Engeland en Moravië. U zult stellig ten volle genieten 

van de populaire muzikale nummers die ze brengen. Wie soms naar  TV Duitsland ARD1 

of ZDF kijkt, bij 'De Lustige Muzikanten', of 'Muzik Stadl' zal zeker het genoegen sma-

ken om deze muziek eens live te mogen meemaken. Kaarten voor 

dit optreden kan je nu nog bekomen bij Odette. 

 

Op 25 november geeft KBG Zwevezele een ontspanningsnamid-

dag in het CC De Wissel met het accordeonduo  Mimi & Didi, die 

ons in een tweetal uren durende show, liedjes van vroeger en nu 

zullen brengen. Tijdens de pauze is er koffie en na de show serve-

ren wij U een uitgebreide koffietafel. U kunt kaarten bekomen bij 

de wijkverantwoordelijken aan 3 Euro voor onze KBG leden en 6 

Euro voor niet leden. 

Als je vrienden, familie of kennissen kent die willen lid worden 

van onze KBG vereniging laat het gerust weten aan Uw wijkver-

antwoordelijke, want bij ons is er altijd iets te doen of te beleven 

voor onze senioren, (nu inschrijven is november en december gratis). 

Ook willen we U even aan herinneren dat het jaarlijks kerstfeest van KBG Zwevezele 

doorgaat op 16 en 17 december in het CC de Wissel.  

We brengen U terug een aangename namiddag met toneel, zang en dans, kortom een 

show door mensen uit onze eigen vereniging die je zeker niet mag missen. Hou alvast een 

van deze datums vrij (meer hierover in de bijlage van volgende maand). 
      

      

                  Zo, dat is het programma voor deze maand, 

    we wensen U veel gezonde ontspanning en plezier met uw KBG,  

 

           beste groeten,  

         het bestuur 

Beste KBG lid, 

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@versatgeladsl.be 

website: http://users.skynet.be/kbg.zwevezele 
zwevezele 



Bijlage  december 2004 

Beste KBG lid, 

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@versateladsl.be 

website: http://users.skynet.be/kbg.zwevezele 

zwevezele 

Zoals U wellicht al weet, pakken we dit jaar terug uit met een grandioos 

 

 
        

 

 

 

U gebracht door artiesten van eigen bodem. 

We brengen voor U een onvergetelijke namiddag van bezin-

ning, vreugde en plezier. 

Ook zoals verleden jaar is het feest ingedeeld in twee delen.  

Het éérste deel is volledig gewijd aan Kerst, met bezinning, 

kerstliederen en toneel. Daarna is er een pauze met koffie. 

In het tweede deel gaan we de ludieke toer op met zang, 

dans, en show . 

Het belooft opnieuw een spetterend feest te worden, waar we hopelijk 

iedereen mee kunnen plezieren. 

Na de vertoning is er koffietafel met koffiekoeken voorzien. 

 

Opdat iedereen de gelegenheid zou krijgen om naar het feest te komen, 

zijn er zoals verleden jaar twee datums voorzien voor dit kerstgebeuren,  

donderdag 16 december en vrijdag 17 december, om 13,30 uur in het 

C.C. De Wissel.   >>>>>De deuren gaan open vanaf 12,45 uur.<<<<< 

Er worden twee soorten kaarten verkocht met een verschillende kleur ,  

dus één kleur voor de donderdag en een andere kleur voor de vrijdag. 

De ingangsprijs is voor onze leden 3 Euro en voor de niet leden 6 Euro. 

 

Kaarten zijn te verkrijgen bij Uw wijkverantwoordelijke. 

                     We heten U alvast van harte welkom  

 

 

Nog even vermelden dat er voor de maand Januari geen KBG boekje 

“Eigentijds” zal verschijnen.      

 

       vriendelijke groeten, 

        het bestuur KBG Zwevezele 
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