
Bijlage  februari 2005 

      

éérst en vooral willen we U en Uw familie een gelukkig en vooral een gezond 2005 toe-

wensen 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 volle sportieve krachten en nodigen U uit om deel te ne-

men aan de wandelingen georganiseerd door KBG. 

Verschillende KBG verenigingen zetten zich in om de wandelsport te sti-

muleren. 

 Men kan individueel of in groep wandelen, 4 of 8 Km., elk bepaald zijn 

eigen afstand en tempo. Verleden jaar heeft de KBG van Zwevezele ook 

zo’n wandeldag ingericht. Spijtig dat er maar een twintigtal van onze 

mensen aanwezig waren. 

Nu, niet getreurd U krijgt nog de kans om de spieren los te maken en 

eens een gezonde wandeling te maken. 

De eerste wandeltocht van dit jaar was al op 25 januari te Oostrozebeke, op maandag 14 

februari is er opnieuw een tocht te Wakken, op woensdag 16 maart te Pittem en op 19 

april te Oeselgem. Hou deze datums vrij en beleef een aangename namiddag. 

 

 

Van een aangename namiddag gesproken, bij ons hier te Zwevezele is er op donderdag 

17 februari de jaarlijkse KBG ledenvergadering in het Cultureel Centrum , deze maal met 

een optreden van niemand minder dan Lize Marke, die ons nog allen bekend is van vroe-

ger. Lize Marke zingt luisterliedjes met culturele inslag: “edelweiss”,“als moeder zong”, 

“ave Maria”, “de roos”, “plaisir d'amour”, “concerto van mozart” en andere passeren de 

revue. Haar potpourri van Vlaamse evergreens zal menig luisteraar beroeren. 

Na de koffiepauze is het tweede deel van de namiddag gewijd aan een videomontage ge-

projecteerd op groot scherm door Roger Dewindt, over de uitstappen en activiteiten van 

het voorbije jaar. Daarna volgt gewoonte getrouw een uitgebreide koffietafel. 

Kaarten voor deze namiddag zijn te bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke aan de prijs 

van 3 Euro voor onze leden en 6 Euro voor  niet-leden. 

 
    

                  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@versateladsl.be 

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



Bijlage  maart 2005 

Beste KBG lid, 

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@versateladsl.be 

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

zwevezele 

Op dinsdag 8 maart is er de aanvang van het nieuwe 

fietsseizoen. Iedereen word er verwacht op de fietswij-

ding om 13.45 u aan de kerk. Wees tijdig op post. 

 

Op donderdag 17 maart hebben we onze eerste halve 

dagreis van dit jaar, we maken een uitstap naar Heuvel-

land en Duinkerke.  We starten aan VDK om 12.oo u 

voor de ophaalronde en starten stipt te 12.30u  aan het 

marktplein te Zwevezele, richting Nieuwkerke naar “De 

Beiaard”voor koffie met pannenkoeken om dan met een 

gids van ter plaatse een visrokerij te gaan bezichtigen, 

uiteraard met proevertjes, consommatie, film en uitleg. 

Terwijl de ene groep de visrokerij bezoekt maakt de an-

dere groep een rondrit in en rond Duinkerke. Het avond-

maal zijnde breugelbuffet met groentjes en brood nemen 

we in “De Beiaard”. Terug thuis uiterlijk om 21.30u. De 

prijs All in is 30 €uro, zijnde autobus, fooi, pannenkoe-

ken met koffie, gids, rondrit, bezoek visrokerij en avond-

maal (drank bij avondmaal niet inbegrepen). 

 

Op zaterdag  19 maart hebben we  het optreden van “Die 

Original Blasmusikanten” in het CC De Wissel, zie voor 

meer info het bijgaand groen blad. 

 

Op donderdag 24 maart om 14.00u in het CM diensten-

centrum paasbezinning door de heer Roland Mullie, met 

als onderwerp: “Jezus deed wonderen bij zieke mensen”. 

 

Ook nog even Uw aandacht; sinds de openstelling van 

de energie- en telefoonmarkten worden wij abonnees 

regelmatig aangesproken door commerciële agenten van 

de nieuwe en bestaande maatschappijen. We worden 

door deze aanpak soms wat overvallen en weten niet 

goed hoe te reageren, of ondertekenen documenten waar 

we enkele uren later reeds spijt van hebben. Weet dat er 

bij ieder contract ons door leurders opgedrongen, een 

bedenktijd van minstens 7 dagen is voorzien, waarbin-

nen het contract kan worden ongedaan gemaakt. Wan-

neer u in zo’n situatie zou verzeild geraken, aarzel niet 

om de voorzitter Noël Porteman (051/61 24 12) of ie-

mand anders van het bestuur te raadplegen. 

 

Hiernaast is de KBG jaarplanning afgedrukt, zodat je de 

data’s van de gebeurtenissen op voorhand kan noteren. 

MAART 2005 

  Do. 17:    halve-dagreis Duinkerke 

   Zat. 19:    “Die original Blasmusikanten”,  

  Do. 24:    paasbezinning in C.M. om 14.oou 

 

APRIL 2005 

 Ma. 18:    reis naar Gentse Floraliën 

 Do. 21    C.M. voordracht om 14.oou 

 

 MEI 2005 

 Di. 03:     fietshappening in Ooigem 

 Di. 10:     bedevaart naar Koksijde  

 Do. 26:    huwelijksjubilarissen  om 14.oou 

 

JUNI 2005 

  Do. 02:    dansnamiddag m.m.v. gem.bestuur 

  Do. 09:    voordracht in C.M. om 14.oou 

  Di. 14:     “Toeren in de Moeren” 

  Do. 23:    dagreis met gids 

 

JULI 2005 

  Do. 07:     verbondelijke planningsdag  

  Do. 14:     dagreis wijkmeesters 

 

AUGUSTUS 2005 

 Ma. 29:   verbondelijk Petanquetornooi  

 

SEPTEMBER 2005 

 Vr.. 02:    groentekaarting Oude Wissel 14.oou 

 Do. 15:    halve- (of volledige) dagreis 

 Do. 29:   ontspanningsnamiddag  

 

OKTOBER 2005 

Za . 01:    H.mis voor de overleden leden KBG 

 Ma. 24:     verbondelijke startdag 

Do. 27:      culinaire reis 

 

NOVEMBER 2005 

 Di. 08: dansinstuif Europahal Tielt 

 Do. 24:      voordracht in C.M. om 14.oo u 

 

DECEMBER 2005 

Do.& Vr.: 15-16:  Kerstfeest in de Wissel 13.3ou 

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

   wenst mee te reizen naar Duinkerke op 17 maart  met ………. personen  à  30,00 Euro 

 ophaalronde (vakje aankruisen als je wenst op te stappen langs de ophaalronde)  

 

   handtekening ………………………………. 



Bijlage  april 2005 

      
Op maandag 18 april 2005 gaan we voor een halvedag uitstap naar de Gentse Floraliën 
Deze prachtige bloemen- en planten tentoonstelling laat niemand onbewogen, de heerlijke geur 
van frisse bloemen en de prachtige aanleg van tuinen en perkjes zal menig bezoeker waarderen. 
We vertrekken aan VDK om 12.oo u voor de ophaalronde en te 12.3o u 
stipt op het marktplein te Zwevezele. Eerst rijden we naar Aalter voor een 
stop in Ten Dauwe voor koffie naar believen met pannenkoeken. Daarna 
rijden we naar Gent voor het bezoek aan de Floraliën (van 15.oou. tot 
rond 18.oou.) Na het bezoek aan al die mooie bloemetjes rijden we dan 
naar Dentergem naar het Paenhuys bij Erna voor een boterham met groen-
tjes, met hesp, kaas, kop of paté . Rond 21.3ou zijn we terug thuis. 
De prijs voor deze uitstap is 35 €uro, alles inbegrepen; autocar drinkgeld chauffeur, pannenkoe-
ken en koffie, ingangsticket voor de floraliën en het avondeten (dranken zoals gewoonlijk zelf te 
betalen). Gelieve onderstaand strookje in te vullen en te vermelden welke toespijs  U ‘s avonds 
verkiest bij uw boterham. 
Op dinsdag 19 april  2005 is er terug een verbondswandeling gepland, deze maal in Oeselgem. 
We verwachten U ten stelligste op deze wandelnamiddag en maken een afspraak aan het 
“Leieheem” in Oeselgem rond 14.00u. Doe mee, het is gezond en je blijft fit. Iedereen wandelt er 
op zijn manier de 4, of 8 km, rustig al babbelend wandelen of gewoon stappen. 
Op donderdag 21 april 2005 is er een zeer interessante voordracht door regisseur Flor Stein, in 
het dienstencentrum om 14.oou, met presentaties op groot scherm over de geschiedenis van de 
televisie in Vlaanderen. Van "Schipper naast Mathilde" tot FC de Kampioenen en al wat daar tus-
sen ligt. De hoogten en de laagten, de lach en de ernst, het lichte genre en de beklijvende pro-
gramma's en hun makers. Een memorabele ontdekkingstocht door een beetje onze eigen geschie-
denis. Zeker de moeite waard om te komen kijken en luisteren. 
Inkom: 1,50 €uro met koffie tijdens de pauze 
Dan hebben we nog op dinsdag 3 mei 2005 de verbondelijke fiets-sneukeleroute die je ook zeker 
niet mag missen. Na het enorme succes van de vorige edities is de afdeling Ooigem nu aan de 
beurt. Er wordt voor het eerst een fietstocht uitgetekend in de prachtige leiestreek (twee lussen 
van elk een 14 km). Met telkens start en aankomst in de sporthal “Leieland”. Gelieve tijdig uw 
geel inschrijvingsformulier (zie vorige Eigentijds bijlage) ingevuld af te geven en te betalen aan 
Odette ten laatste tegen 15 april. 
      
                  Zo, dat is het programma voor de maand april, 
    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 

      INSCHRIJVINGSSTROOKJE 
NAAM: ……………………………………….  
     wenst mee te reizen naar de Gentse Floraliën op 18 april 2005 met ……….personen  à 35,00  €uro 

ophaalronde  ( vakje aankruisen als je wenst op te stappen langs de ophaalronde) 

hesp             kaas             kop          paté   (voorkeur aankruisen welke toespijs u wenst ‘s avonds) 
                      



Bijlage  mei 2005 

 Op dinsdag 3 mei 2005 is er de verbondelijke fiets-sneukeleroute. Na het enorme succes van 

de vorige edities is de afdeling Ooigem nu aan de beurt. Er 

wordt voor het eerst een fietstocht uitgetekend in de prachtige 

leiestreek (twee lussen van elk 14 km). Met telkens start en 

aankomst in de sporthal “Leieland”. De fietsers die zich heb-

ben ingeschreven worden verwacht om 12.oou op de parking 

aan de “Oude wissel” te Zwevezele. We vertrekken te 12.3ou 

stipt. Wees op tijd want er moeten  fietsen op de aanhangwa-

gen worden geladen en de kaartjes en bonnetjes voor de sneu-

kels worden hier verdeeld. 

 

Op 10 mei 2005 gaan we op bedevaart naar Koksijde, we vertrekken om 12.30u aan VDK en 

te 13.oou stipt van op het marktplein te Zwevezele. De mis-

viering begint om 14.30u. Na de viering gaan we een rondrit 

maken met een toeristisch treintje door het polderlandschap. 

Om dan vanaf Diksmuide (met de bus die ons daar staat op te 

wachten) naar Woumen te rijden, waar we in het “Jagershof” 

ons avondmaal nemen. Zoals gewoonlijk is de thuiskomst 

voorzien rond 21.30u. 

De prijs hebben we kunnen houden op 20,00 Euro all in 

(autocar, drinkgeld chauffeur, treintje en het avondmaal 

(brood op tafel, beleg en koffie). Voor andere dranken bij de maaltijd wordt er een supplement 

gevraagd. 

Voor wie nog wenst mee te gaan naar Toeren in de Moeren (fietsen of wandelen) op dinsdag 

14 juni, kan zich nog laten inschrijven bij Odette  ten laatste tegen 15 mei. (051/61 24 12) 

 

Dan is er nog het feest van de leden huwelijksjubilarissen, de genodigden worden verwacht op 

donderdag 26 mei in de feestzaal van het rustoord te 14.00u stipt. 

   

                  Zo, dat is het programma voor de maand mei, 

    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 

    INSCHRIJVINGSSTROOKJE MEIBEDEVAART 

NAAM: ……………………………………….  

     wenst mee te reizen naar de Meibedevaart op 10 mei 2005 met ……….personen  à 20,00  Euro 

ophaalronde  ( vakje aankruisen als je wenst op te stappen langs de ophaalronde) 

      handtekening :                     



Bijlage  juni 2005 

Op donderdag 2 juni is er naar aanleiding van Zwevezele kermis een dansinstuif georganiseerd in het C.C. 

De Wissel. Iedereen word er uitgenodigd om vanaf 14.00 uur een aangename dansnamiddag door te brengen 

voor jong en oud, met niemand minder dan de gekende D.J. en radiopresentator Guido Barrezeele. Breng ge-

rust vrienden en kennissen mee. U kan ook gezellig mee genieten bij het drinken van een verfrissing of bij een 

pannenkoek met koffie. Inkom 2,00 Euro waarmee een gewone consommatie kan worden verkregen. 

 

Op donderdag 9 juni brengt Peter Warnez om 14.00 uur in de bovenzaal van de C.M. marktplein te Zweve-

zele, een voordracht over het gebruik van de GSM. Heeft U vragen over het gebruik van uw GSM dan is dit 

het moment om daar een antwoord op te krijgen. Daar er slechts een 15 tal personen kunnen worden inge-

schreven, is het noodzakelijk om Uw naam op voorhand op te geven aan Uw wijkverantwoordelijke. Indien er 

meer aanvragen zijn, dan worden deze op een wachtlijst geplaatst voor een tweede sessie. Inkom is 1,50 Euro, 

met koffie tijdens de pauze. 

Op dinsdag 14 juni gaan we gaan “Toeren in de Moeren” Wie zich heeft ingeschreven wordt verwacht om 

8.00 uur op de parking vóór de Oude Wissel, om gezamenlijk te vertrekken te 8.30 u naar De Panne. 

 

Op donderdag 30 juni hebben we een dagreis gepland naar Nederland. We vertrekken aan 

VDK om 7.30u en te 8.00 u van op het marktplein te Zwevezele. Let wel: er is geen ophaal-

ronde voorzien. Gelieve op tijd aan voorgenoemde opstapplaatsen te zijn. We reizen eerst naar 

de wijnmakerij “Boonman” te Nieuwdorp, waar we koffie met een echte “Zeeuwse Bolus”(een 

soort boterkoek) nuttigen. We krijgen er uitleg over de bessenteelt, de verwerking ervan en het 

bottelen. Uiteraard kunnen we een glaasje proeven en geheel vrijblijvend een fles kopen voor 

thuis. Daarna vertrekken we naar restaurant “De Boei”in Wolphaartsdijk voor ons middagmaal; 

soep, schnitzel met passend sausje, frietjes à volonté, salade en warme groenten, dessert. Vanaf 

het restaurant vertrekt dan de bus met gids naar het dorpje Colijnsplaat. Vanaf de dijk hebben 

we er een prachtig uitzicht op  de Oosterschelde en de machtige “Zeelandbrug”. Via Zierikzee 

rijden we door het natuurgebied “De Tureluur”naar de Schelphoek. Verder bezichtigen we ook nog het tech-

nisch wereldwonder van de 20e eeuw: de stormvloedkering (zie foto). Via de Veerse Gat-

dam rijden we naar het noordoosten van Walcheren, naar één van de meest verrassende 

plaatsen van Zeeland, namelijk Veere, waar we wat vrije tijd hebben en eens kunnen rond-

wandelen. Deze plaats is misschien nog het best te omschrijven als historisch monument, 

met het prachtige stadhuis, de trotse O.L.V.kerk en de vele trap-, tuit- en klokgevels, het 

hele stadje is vergeven van de monumenten. 

Na deze prachtige rondreis in Nederland keren we terug naar België, waar we in Knessela-

re halt houden voor het avondmaal in “De Muze”. Met éérst een aperitief “Kir” te hebben gedronken, krijgen 

we dan boterham met kaas, vlees en groenten.  

De prijs voor deze mooie reis, alles in is: 40,00 Euro (afzonderlijke dranken zijn niet inbegrepen) 

 

                  Zo, dat is het programma voor de maand juni, 

 we wensen U opnieuw veel gezonde ontspanning en (reis)plezier met de KBG van Zwevezele,  

 

            het bestuur 

Beste KBG lid, 

e-mail; kbg.zwevezele@skynet.be 

       of  odette.degeldere@versateladsl.be 

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

    

    INSCHRIJVINGSSTROOKJE DELTAROUTE 

NAAM: ……………………………………….  

     wenst mee te reizen naar  Nederland op donderdag 30 juni 2005 met ……….personen  à 40,00  Euro 

 

      handtekening :                    



Bijlage  september 2005 

 We zijn terug zover, het nieuwe seizoen 2005-2006 staat voor de deur, we hopen dat iedereen  een deugd-

doende vakantie heeft gehad. We gaan er dit jaar opnieuw een gezellig en leerrijk seizoen proberen van te 

maken, voor elk wat wils. 

Zoals U wellicht al weet is er op Vrijdag 2 september  onze jaarlijkse K.B.G. GROENTEKAARTING.  

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

plaatse.   Steun Uw KBG beweging. 

Dansclub “Jong van hart” begint op woensdag 7 september om 18.3ou in het CC de Wissel aan het nieuwe 

seizoen. Naast gemeenschapsdansen worden er ook moderne lijndansen gegeven (voor lijndansen heeft U 

geen partner nodig). Ook nieuwe dansleden zijn van harte welkom. 

Aan onze KBG kaarters willen we ook even vermelden dat het nieuwe kaartseizoen begint op 26 oktober  

om 14.00 u. Nieuwe leden ook van harte welkom, laat U tijdig inschrijven bij Clara Verduyn. 

Voor de petanque liefhebbers is er iedere dinsdag- en vrijdagnamiddag om 13.30u petanquespelen in het 

kasteelpark hier te Zwevezele. Nieuwe leden zijn hier ook hartelijk welkom. 

 

Onze halve dagreis op donderdag 15 september is naar Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen. We ver-

trekken om 12.30u aan VDK en te 13.00u stipt aan de kerk van Zwevezele. 

  In Oudenaarde  gaan we eerst koffie drinken en een typische 

“mattetaart” proeven.  

Daarna maken we een begeleide rondrit met gids door de stad en de 

Vlaamse Ardennen.  

Oudenaarde is net geen 1000 jaar oud, maar heeft in die enkele honder-

den jaren flink wat geschiedenis geschreven, zichtbaar in prachtige staal-

tjes van monumentale bouwkunst. De absolute topper is het laatgotisch Stadhuis met 

zijn Lakenhalle, maar niet minder interessant zijn de  ruim 100 andere geklasseerde 

monumenten en huizen. Oudenaarde is niet voor niets de tweede kunststad van Oost-

Vlaanderen. De rondrit door de Vlaamse Ardennen verrast ons door de wisselende panorama's, groene heu-

veltoppen en indrukwekkende vergezichten. We bezoeken ook een snoepfabriek “Jan van Gent” waar op 

ambachtelijke wijze babeluten en suikerbollen worden gemaakt. Uiteraard kunnen we hier eens lekker proe-

ven en een drankje nuttigen. 

In het naar huis keren houden we halt in Koolskamp aan het Handelshuis voor ons avondmaal, zijnde boter-

hammen met kaas, hesp en groenten. We vragen slechts 25,00 € voor: autobus, fooi chauffeur, gids, koffie 

met taart, bezoek aan firma (met degustatie) en avondmaal.(dranken bij avondmaal zijn niet inbegrepen).  

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

lijke met betaling van 25 € per persoon. 

Op donderdag 29 september is er een ontspanningsnamiddag in het CC De Wissel ( zie bijgevoegd blaadje) 

kaarten kan je bekomen bij Uw wijkverantwoordelijke. 

Op zaterdag 1 oktober is er om 17.oo u. de jaarlijkse mis voor de overleden leden van de KBG. In het bij-

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

Familieleden en KBG-ers worden talrijk verwacht. 

 

                Zo, dat is het programma voor de maand september,  

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

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 op 15 september met ……personen en betaalt hiervoor .…X  25,00 € 

 

Ik wens mee te gaan met de ophaalronde   

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

Ik stap op aan reizen VDK          



Bijlage  oktober 2005 

  

De laatste uitstap van dit jaar is er een voor de smulpapen onder ons, want 

op donderdag 27 oktober is er onze culinaire reis naar Pollinkhove. 

Pollinkhove is een deelgemeente van Lo-Reninge, daar gaan we ons te-

goed doen aan een palingfestijn in het 

restaurant “De Hooipiete”.  

Dit landelijk eethuis is gelegen langs 

de IJzer bij de sassen van Fintele. Daar hoeven we lawaai en 

verkeershinder niet te vrezen, want de omgeving straalt er 

een vredige rust uit. 

Eerst drinken we een aperitief van kir, daarna de palingspeci-

aliteit “De Hooipiete” en  paling in de room met prei. Dit 

vergezeld van lekkere frietjes met een glas wijn. Als toe-

maatje om de putjes te vullen kieperen we er nog een koffie 

achteraf bij.  

 

De prijs voor deze culinaire reis is  40.00 Euro, waarin is inbegrepen: autocar, drinkgeld chauf-

feur, de aperitief, twee soorten paling met prei en frietjes, een glas wijn en achteraf de koffie. 

 

We starten aan VDK om 10.30u voor de ophaalronde en vertrekken aan de kerk van Zwevezele 

te 11.00u. We zijn terug thuis rond 17.00u 

Wie wenst mee te gaan gelieve onderstaand strookje in te vullen, met aanduiding van de opstap-

plaats en het verschuldigd bedrag aan de wijkverantwoordelijke te betalen. 

             

   

 

  Zo dat was een kort programma voor de maand oktober. 

                   We wensen u op voorhand alvast smakelijk eten,  

 

 

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 gaan op de culinaire reis van 27 oktober met ……personen en betaalt hiervoor .…X  40,00 € 

 

Ik wens mee te gaan met de ophaalronde   

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

Ik stap op aan reizen VDK          



Bijlage  november 2005 

  

De laatste voordracht van dit jaar gaat door op donderdag 24 november in de 

bovenzaal van het dienstencentrum  C.M. te Zwevezele om 14.00 uur . 

Deze voordracht is in samenwerking met het thuiszorgcentrum van Tielt en heeft 

als thema “relaxatie”, deze ontspanningssessie geschied onder begeleiding van 

een gezondheidstherapeute.  

U bent van harte welkom op deze zeer interessante voordracht die iedere senior 

aanbelangt. 

Inkom: 1,50 Euro (koffie tijdens de pauze) 

 

In december gaat ons jaarlijks kerstfeest door op donderdag 15- en vrijdag 16 

december te 13.30 uur in het CC De Wissel. 

Het beloofd weer een spetterend kerstfeest te worden met toneel, zang, dans en 

sketches die U gebracht worden door onze zang- en toneelgroep. 

Kaarten voor het kerstfeest worden U door uw wijkverantwoordelijke aangeboden 

samen met het KBG boekje “Eigentijds” van volgende maand.  

 

In het voorjaar van 2006 gaat er een sessie van 4 namiddagen door in het CC De 

Wissel met als thema “ Senioren in het verkeer”.  Alle thema’s worden op een 

didactische en aanschouwelijke manier naar voor gebracht door mensen met een 

jarenlange beroepservaring en geïllustreerd met animatie, videobeelden en met 

talrijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. 

Iedere deelnemer die de vier vormingsdagen heeft bijgewoond, krijgt na afloop 

een “bijscholingscertificaat”. 

Alle senioren, worden uitgenodigd om hier aan deel te nemen. 

Meer informatie volgt nog in de bijlage van december, maar hou alvast volgende 

data vrij:  

9- en 23 februari 2006  en 9- en 23 maart telkens om 14.00uur. 

 Inkom 2.00 Euro, koffie inbegrepen tijdens de pauze 

  

 

   

               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 



Bijlage  december 2005 

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 vreugde en plezier. 

Ook zoals verleden jaar is het feest ingedeeld in twee delen, met tussenin een pauze met 

koffie. Het belooft opnieuw een spetterend feest te worden, met toneel, zang, dans en sketches, 

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 

terug  twee datums voorzien voor dit kerstgebeuren, donderdag 15 december 

en vrijdag 16 december, om 13,30 uur in het C.C. De Wissel.  

                     >>>>>Deuren 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  

 

Op maandag 9 januari 2006 nodigen wij U allen uit voor een verbroederingswandeling met 

KBG Lichtervelde, hier in Zwevezele. We maken een afspraak met U aan het dienstencentrum (op 

de markt) om 13.30u voor een gezamenlijke “stretjeswandeling” dat we in groep wandelen, uit-

gestippeld door een ervaren wandelaar (oud Zwevezelenaar) Herman Neyrinck, die ons ook zal 

vergasten op pannenkoeken met koffie en een super verrassing onderweg. Doe mee, „t is gezond 

en geestig.  

 

Zoals vermeld in de bijlage van november herhalen we nog even dat er in het voorjaar van 2006 

een sessie van 4 namiddagen doorgaat in het C.C. De Wissel met als thema “ Senioren in het ver-

keer”.  Alle thema‟s worden op een didactische en aanschouwelijke manier naar voor gebracht 

door mensen met een jarenlange beroepservaring en geïllustreerd met animatie, video-

beelden en met talrijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Iedere deelnemer die de 

vier vormingsdagen heeft bijgewoond, krijgt na afloop een “bijscholingscertificaat” als 

geldig bewijs. 

Alle senioren, worden uitgenodigd om hier aan deel te nemen. 

9- en 23 februari 2006  en 9- en 23 maart telkens om 14.00uur. 

 
 

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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