
Met duizenden activiteiten brengt kwb tienduizenden mensen samen, 

een heel jaar lang. Op de volgende bladzijden lees je ons aanbod 

aan bruisende activiteiten die jouw kwb-groep vanaf september kan 

organiseren. Verrassend, creatief, leerrijk, verdiepend, gezellig, sociaal, 

verrijkend, en natuurlijk ontspannend: het is maar een greep uit de 

woorden die het pakket omschrijven. Ontdek het allemaal in deze 

uitneembare katern. Er zit vast iets tussen wat je graag in jouw buurt wil 

zien plaatsvinden. Laat het weten aan jouw kwb-bestuur. Want kwb, dat 

maken we samen!

Met dit programma-aanbod lanceren we ook een nieuwigheid! Waar we ons aanbod tot nu toe 
een schooljaar lieten lopen, maken we nu de omschakeling naar een kalenderjaar. Dit pro-
gramma vormt de overgangsfase, wat wil zeggen dat de activiteiten op de volgende bladzijden 
worden aangeboden van september 2016 tot december 2017.
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Pop-up Buurtcafé
Kwb brengt de buurt samen rond een mobiel buurtcafé. We leren de buren 

opnieuw kennen en zoeken naar leuke dingen om samen te doen.

Wil je ook jouw buurt doen bruisen? Zorgen dat de mensen hun buren beter leren kennen? Samen zoeken naar kan-
sen om jullie buurt nog aangenamer te maken? Dan is het pop-up buurtcafé ideaal voor jou!

Het pop-up café is een ontmoetingsplek die enkele dagen opduikt in je wijk. Rond een mooie animatiewagen brengen we 
mensen samen. Met een drankje praten we over onze buurt of wijk. Welke uitdagingen zijn er? Welke kansen zien we? 
Kwb zorgt voor heel wat materiaal om je tijdelijke café mooi aan te kleden en uit te zetten. Je krijgt ook heel wat materiaal 
om het gesprek met de bezoekers te starten en hen te vragen naar hun interesses en noden.
Als het pop-up buurtcafé weer is opgeruimd, heb je een lijst ideeën en voorstellen om mee aan de slag te gaan. Wedden 
dat je na deze activiteit de buurt laat bruisen?

Praktisch
Voor deze activiteit gebruik je de kwb-animatiekar. Daarin 
steekt alles wat je nodig hebt om je buurtcafé op te zetten. 
Deze mooie kar zit propvol materiaal: muziekinstallatie, 
lichtsnoer, toogje, krijtbord, een wimpellijn, parasols, aan-
kleding ... In een uurtje richt je je café helemaal in!

Inhoud
Tijdens het pop-up café wil je van de bezoekers ook weten 
hoe zij de buurt beter willen maken. Om zo veel mogelijk 
ideeën te verzamelen, gebruik je best de waslijn van kwb. 
Dit is een plezante manier om leuke ideeën te krijgen. In 
de animatiekar zit een waslijn en 'kledingstukken' waarop 
mensen hun idee of droom kunnen schrijven. Wie niet 
direct inspiratie heeft, kan ideeën opdoen op de grote 
banners die uithangen. Daar staan al tientallen leuke initia-
tieven op. Na het pop-up buurtcafé, kan je kwb-groep met 
deze voorstellen de buurt nog meer te doen bruisen.

Goed om te weten

Het pop-up buurtcafé is meer dan een mobiele 
toog. Het doel van het café is mensen te bevra-
gen over hun buurt. Met de animatiekar en al 
het materiaal maken we hier een leuke activiteit 
van. We lenen het materiaal dan ook uit aan 
kwb-groepen die het hiervoor gebruiken.

Dit wil je op het programma want:

A Alle kwb-groepen die dit jaar een pop-upcafé organiseerden, waren heel enthousiast!

A Een aangename buurt is voor alle buurtbewoners plezanter.

A Hoe lang is het geleden dat je nog eens met je buren samen zat om te kletsen?
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Insecten  
op je bord

Een infoavond over koken en bakken met 
insecten. Mét proevertjes!

Eten we binnenkort elke dag insecten? Het kan. Insecten zijn 
voedzaam en lekker. En insecten eten is veel beter voor onze 
planeet dan vlees eten. Op de avond ‘Insecten op je bord’ 
hoor je er alles over.
De wereldwijde vraag naar vlees stijgt nog elk jaar. Tegen 
2030 zal onze aarde deze vraag niet meer kunnen bijhouden. 
Insecten eten kan een deel van de oplossing zijn. Insecten 
kweken is milieuvriendelijk en vraagt minder voedsel en ruim-
te. De beestjes zitten ook bomvol eiwitten, omega-3 vetzuren, 
ijzer en vitamines.

Veel kwb-groepen organiseerden dit werkjaar de activiteit 
‘Woensdag insectendag’. Met succes! De interesse was groot 
en er kwamen veel nieuwe mensen op af. 'Insecten op je bord' 
is geschikt voor grotere groepen. Je leert er waarom insecten 
de keuze voor de toekomst zijn, hoe ze gekweekt worden en 
welke smakelijke gerechten je er mee kan maken. En we gaan 
natuurlijk ook proeven!

Dit wil je op het programma want:

A Je krijgt niet elke dag de kans om insecten te proeven.

A Insecten zijn duurzaam en de keuze voor de toekomst.

Mölkky
Een namiddagje samen met 

vrienden Mölkky spelen.

Als het mooi weer is, is 
niks zo leuk als samen 
met buren, vrienden of 
gezin buiten zijn. Als je 
dan nog een leuk spelle-
tje speelt, is de namiddag 
helemaal geslaagd.
En dat spelletje is Mölkky. 
Dit is een Fins werpspel 

waar de spelers mikken naar 12 genummerde houten 
paaltjes. Je krijgt de punten die op één omgegooid paaltje 
staan of voor het aantal paaltjes dat je omgooide. Wie eerst 
exact 50 punten haalt, wint. Het spel is een mix van petanque 
en bowlen.
Als je deze activiteit organiseert, ontleen je een pakket met 
vier Mölkky-spellen. Zo kan je ook in jouw buurt een toernooi 
organiseren.

Dit wil je op het programma want:

A Buitenspelen zijn helemaal in.

A Niets is gezelliger dan samen spelen. 

A Dit is een activiteit voor jong en oud.
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Opgepast!  
Lichaam in beweging

Een reeks van vier sessies onder professionele begeleiding 
met uitleg en oefeningen om fit te blijven.

Waarom?
Sport, fitheid en gezondheid zijn hot. Je kan geen krant 
openslaan of je leest wel een artikel over het belang van 
sporten en bewegen. Iedereen is het er over eens dat re-
gelmatig bewegen je fitheid verbetert. Veel bewegen helpt 
ook in de strijd tegen westerse beschavingsziekten zoals 
zwaarlijvigheid, hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk ...

Hoe start ik?
We weten vaak niet hoe we er aan moeten beginnen. De 
activiteit ‘Opgepast! Lichaam in beweging’ helpt je op weg. 
We trainen in vier avonden de belangrijkste basiseigen-
schappen om fit en gezond te worden en te blijven. Elke 
avond start met de nodige uitleg. Maar we blijven niet bij 
de pakken zitten. We leren ook een aantal oefeningen die je 
makkelijk thuis kan herhalen.

Elke sessie heeft één thema.

A “Oei, ik verlies mijn kracht”
wist je dat…

… je spieren vanaf je 25ste al achteruit gaan? Dit kan ver-
schillende oorzaken hebben. Tijdens deze sessie werken 
we aan onze spieren. We doen oefeningen om onze spieren 
te versterken waar we elke dag het nut zullen van voelen.

A “Mijn tong hangt op de grond”
wist je dat…

… je hart ook een spier is? Net als je andere spieren heeft je 
hart prikkels nodig om fit en gezond te blijven. Meer dan de 
helft van de Vlamingen beweegt echter niet genoeg. Door 
regelmatig te bewegen verlaag je het risico op hart- en 
vaatziekten. In deze sessie geven we je heel wat oefenin-
gen en tips om voldoende te bewegen.

A “Ik word zo stijf als een plank”
wist je dat…

… je leniger kan worden door te oefenen? Tijdens deze 
sessie leer je oefeningen waardoor je houding verbetert en 
je blessures verminderen.

A “Ai, er schiet iets in mijn rug”
wist je dat…

… dokters bij de overgrote meerderheid van patiënten met 
lage rugpijn geen echte oorzaak vinden? Tijdens deze 
sessie leren we je om je buik- en rugspieren te verstevigen. 
Zo vermindert de kans op lage rugpijn.

Een oefening om thuis te proberen: 
Lunge voorwaarts

Sta recht met de handen in de zij. De voeten wijzen 
naar voor en staan ongeveer op schouderbreedte. 
Zet nu een stap naar voor. Je romp blijft verticaal. 
Je achterste knie gaat naar beneden en komt niet 
aan de grond. Je voorste knie blijft boven de voet.
Herhaal deze oefening 12 keer. Doe, na een rust-
pauze van 30 seconden, nog twee reeksen van 12 
oefeningen. 

Dit wil je op het programma want:

A We bewegen te weinig; te veel zitten is ongezond.

A Bewegen is leuk, en iedereen kan meedoen!
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Praat voor je gaat
Een info- en gespreksavond over het omgaan met 

levenseinde. We maken kennis met de wereld van de 
palliatieve zorgen.

Zolang je gezond bent, lijkt het wat vreemd om al bezig te zijn met de zorg 
voor het levenseinde. Toch denk je hier beter op tijd over na. Wij vroegen 

aan Marc Aerts van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen waarom iedereen 
eigenlijk bezig zou moeten zijn met het levenseinde.
“Het beste is om voorbereid te zijn”, begint Marc. “Voor je het weet kom je in een 
situatie waarin je zelf niet meer kan communiceren. Door een ongeval. Of je raakt 
buiten bewustzijn. Of je wordt ernstig ziek. Als je dan niet vooraf gepraat hebt en een 
en ander op papier hebt gezet, wordt het bijzonder moeilijk voor je omgeving. Daarom geef je vooraf 
best aan wat je wil en wat je niet wil. Want in situaties van grote pijn spelen emoties zeer sterk.”

De voorbije maanden organiseerden al verschillende kwb-groepen de gespreksavond ‘Praat voor je gaat’. We verzamelden enkele 
reacties:
Rudi Rycken (kwb Eversel): “Dit is zeker een van de betere acti-
viteiten die we al organiseerden. Het is een geladen onderwerp 
en dat kan op het eerste gezicht afschrikken. Maar de begeleider 
staat open voor alle vragen.”

Christa De Keyser (kwb Hamme): “De spreekster vanuit het 
Netwerk Palliatieve Zorg is iemand die dagelijks met deze proble-
matiek wordt geconfronteerd. Ze spreekt uit eigen ervaring. Haar 
antwoorden zijn objectief en eenvoudig geformuleerd. Ja, de 
avond wordt zeer goed aangepakt.”

Wat kun je opsteken als je naar een vormingsavond ‘Praat voor je gaat’ komt?

A Je krijgt uitleg over vroegtijdige zorgplanning. Wat houdt dat in? Waarom is het belangrijk om vooraf al een beslissing te 
nemen over het levenseinde?

A We staan stil bij de wilsverklaring. Wat is de inhoud en het belang hiervan?
A Het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie wordt uitgelegd. En hoe zit het bij dementie?

Dit wil je op het programma want:

A De samenleving vergrijst, en de vragen over het levenseinde worden steeds talrijker en complexer.

A Na deze gespreksavond ga je naar huis met heel wat duidelijke info.
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Wat je zelf geoogst hebt, smaakt altijd beter. Maar geen nood 
als je zelf geen moestuin of fruitbomen hebt. Met ‘Pluk je buurt’ 
gaan we op zoek naar de lekkere plekjes in jouw gemeente om 
zelf fruit, noten of bessen te plukken.
In eigen gemeente zijn er dikwijls meerdere plaatsen waar fruit, 
noten of bessen onbenut blijven hangen. De appelbomen achter 
het Chiroterrein, de hazelaars aan de spoorwegberm of bramen 
aan de bosrand … Als je de koppen even bij elkaar steekt, vind je 
zeker een aantal locaties waar het mogelijk is om te plukken.
‘Pluk je buurt’ is een activiteit voor het hele gezin. Samen op het 
veld het fruit plukken dat je onmiddellijk kan eten: het heeft wel 
wat. Kinderen leren waar het fruit vandaan komt en zijn meer 
betrokken bij de natuur.

Dit wil je op het programma want:

A Je leert misschien onbekende plekjes kennen in je gemeente.

A Je gaat naar huis met een mooie voorraad aan gezond voedsel.

Oostende, Koningin der badsteden, wordt de komende maan-
den bezet door kwb. Na een kopje koffie ga je op verkenning 
door de stad. Er is keuze tussen verschillende thema’s. Van 
een stadskernwandeling tot een wandeling rond Leopold II of 
James Ensor. Of wat dacht je van een Visserskaaiwandeling? 
Na een uitgebreid koud en warm lunchbuffet stappen we door 
het duinengebied naar het provinciaal domein Raversyde voor 
het bezoek aan de Atlantikwall. De bunkers, observatieposten 
en geschutstellingen en de twee kilometer open of onderaard-
se gangen vormen samen één van de best bewaarde delen van 
de beruchte Duitse verdedigingslinie uit de Tweede Wereld-
oorlog. In Raversyde vind je ook de enige bewaarde Duitse 
Kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog, de Batterij Aachen.

Dit wil je op het programma want:

A Door in groep op uitstap te gaan, leer je andere mensen (beter) kennen.

A Oostende staat garant voor boeiende cultuur.

Pluk je buurt
We gaan fruit, bessen en 

noten plukken in jouw buurt.

Kwb waait uit aan zee
Een kant-en-klare 

daguitstap naar Oostende
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Starten met een 
vierkantemetermoestuin

Een infoavond met alle info om van één vierkante meter een heuse moestuin te maken.

Heb je een grote tuin nodig om je eigen groenten te kweken? Absoluut niet! Een vierkante 
meter is voldoende. Tijdens ‘Starten met een vierkantemetermoestuin’ leren we je hoe je op 

een kleine oppervlakte tot 16 verschillende groenten kweekt.

Waarom?

1 Het is leerrijk
Wil je jouw (klein)kind het verschil leren tussen prei 

en selder? Dan is een moestuintje ideaal! Op één vierkan-
te meter zien de kinderen met eigen ogen alles groeien. 
Smaken zelfgekweekte spruitjes niet tien keer zo lekker als 
die uit de winkel?

2 Het is goedkoper
Een pakje zaad is stukken goedkoper dan de groen-

ten die je in de winkel koopt. Een vierkantemetermoestuin 
is bovendien productiever dan een klassieke moestuin. De 
grond warmt sneller op en dankzij een goede teeltplanning 
kan je een heel jaar tot 16 verschillende soorten kweken op 
één vierkante meter!

3 Iedereen kan het
Met de vierkantemetermoestuin heb je geen grote 

tuin nodig. Je kan groenten telen op je gazon, oprit, terras 
of zelfs op je balkon. Door zijn beperkte omvang kan je al-
tijd makkelijk aan alle groenten en hoef je je laarzen of vuile 
schoenen niet aan te trekken. Met een beetje hulp voor de 
planning en een paar eenvoudige tips is het kinderspel!

4 Het is fun
Moestuinieren op één vierkante meter is bovenal 

leuk! Je hoeft niet te spitten, je hebt veel minder onkruid 
en door de beperkte oppervlakte hoef je geen uren aan een 
stuk in de tuin te werken. Toch is het resultaat top! Kweek 
eens warmoes, speciale slasoorten en sta versteld van het 
kleurrijke spektakel, zowel op je bord als in je moestuin. 
Wat is er leuker dan tijdens een barbecue uit te pakken met 
je zelfgekweekte groentebuffet?

Aan de slag!

Voor deze vorming werken we samen met Tuinhier, de 
grootste vereniging van tuinliefhebbers van Vlaanderen. 
Tuinhier zet je op pad met de juiste richtlijnen. Je mag 
zaai- en plantschema's verwachten, nuttige tips en prakti-
sche weetjes.

Dit wil je op het programma want:

A Je leert groenten kweken.

A Zelf groenten kweken is helemaal terug in. En wat je oogst is gezond en lekker.

A Iedereen kan dit doen, je hebt geen grote tuin nodig
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Startpakket  
vrije begeleiding

Twee infoavonden om je op weg te zetten om kandidaat-bestuurders te begeleiden.

De rijopleiding wordt hervormd, en dat hoeft geen 
slechte zaak te zijn. Een gefaseerde opleiding met 

een langere oefenperiode, een uitgebreider examen en een 
terugkeermoment zal tot betere resultaten leiden. Ook vrije 
begeleiding - leren rijden met ouders of andere bekenden 
uit de kennissenkring - past nog altijd in dat plaatje.
Al tientallen jaren stimuleert kwb de vrije rijbegeleiding. 
Deze manier is een goede en betaalbare methode om je 
rijbewijs te behalen. Dat tonen verschillende onderzoeken 
naar slaagpercentage en ongevallen.

Speciaal aanbod voor begeleiders 
Natuurlijk zijn mama en papa niet zomaar de beste leraars. 
Cruciaal bij vrije begeleiding is een goede voorbereiding 
voor leerling én begeleider. Kwb ontwikkelde hiervoor een 
speciaal startpakket. Wie als begeleider met een kandi-
daat-bestuurder de weg op wil, kan maar beter goed voor-
bereid zijn. Je kennis opfrissen van de verkeersregels is 
geen overbodige luxe. Een begeleider moet ook een goede 
coach zijn die met een plan werkt. In het startpakket zitten 
twee avonden: één over de verkeersregels en één over de 
methodische en pedagogische aanpak van de begeleiding.

Wat bieden wij?

A 2 avonden met goed uitgewerkte materialen

A begeleiding door een deskundige en ervaren 
lesgever

A een praktische handleiding en stappenplan voor 
de begeleider en leerling

Dit wil je op het programma want:

A Begeleiders van kandidaat-bestuurders hebben nood aan een 
opleiding.

A Na het volgen van de opleiding heb je alle info om op verant-
woorde wijze te starten met het leren rijden.

A Vrije begeleiding is een betaalbare en kwalitatieve manier om je 
rijbewijs te behalen.
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Van Brussel  
tot Bagdad

Een interactieve avond rond de Islam en onze 
beeldvorming met gedreven sprekers

Jonas Slaats en Hanan Challouki hebben het over Islam, 
geweld en beeldvorming. In onze samenleving, die snel divers 
wordt, roept de islam heel wat vragen op. Waar komen de hui-
dige conflicten in de islamitische wereld vandaan? Is een bot-
sing van beschavingen onvermijdelijk of zijn er uitwegen? Is 
de islam gewelddadig? Hoe zit de islamitische gemeenschap 
ineen? Welke kant van de islam krijgen we te weinig te zien? 
Komt het ‘onbemind’ niet al te vaak voort uit ‘onbekend’?
In hun interactieve uiteenzetting gaan Jonas Slaats en Hanan 
Challouki in op dit soort vragen. Ze zetten kanttekeningen bij 
ons huidige wereldbeeld, plaatsen de discussies over islam in 
een breder perspectief en nodigen iedereen uit om mee na te 
denken.

Dit wil je op het programma want:

A Je krijgt een sterke duiding rond de Islam.

A We zetten een positieve stap naar samen-leven.

Workshop 
pralines maken

Leer zelf je pralines maken

Chocolade en pralines, ze zijn de trots en hét exportproduct 
van België, naast bier. In deze workshop gaan we zelf aan de 
slag met chocolade.
Je leert hoe chocolade gemaakt wordt en waarom Belgische 
chocolade zo’n uitstraling heeft in de wereld. Daarna krijg je 
uitleg over de samenstelling van de verschillende soorten 
chocolade en over het ‘temperen’ van de chocolade. Je leert 
zelf pralines, truffels en andere lekkernijen maken. En op het 
einde van deze workshop ga je naar huis met een halve kilo 
zelf gemaakte pralines!

Voor deze activiteit organiseert kwb een opleiding voor 
begeleiders. Kijk snel op pagina 31!

Dit wil je op het programma want:

A Deze activiteit is er speciaal voor je partner.

A Je partner leert pralines maken en heeft op het einde 
een halve kilo pralines.

Hanan Challouki is 
communicatiewetenschapster. 

Ze is sterk actief binnen de 
cultuurbeweging Kif Kif 

en mede-oprichtster van 
Mvslim.com, een online 

forum van ondernemende, 
creatieve en kritische jonge 

stemmen uit de islamitische wereld.

Jonas Slaats is antropo-
loog en theoloog. Hij is 
voormalig coördinator 

van het expertisecentrum 
islamitische culturen in 
Vlaanderen en auteur van 

het boek ‘Soefi’s, Punkers & 
Poëten’.

Met deze workshop verwennen we 
de partners en echtgenotes van onze 
eigen kwb’ers. We organiseren deze 

lekkere activiteit speciaal voor hen, want 
zij staan maar al te vaak in de schaduw van onze kwb.
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Kwb Geefcafé
Een ontmoetingsmoment waar spullen worden 

weggegeven, geruild of meegenomen.

Delen is in, weggeven is cool! Begrippen als weggeefplein, weggeefwinkel of weggeefcafé duiden op een nieuwe cul-
tuur waarbij we niet spullen kopen, maar simpelweg weggeven! Met het kwb Geefcafé komen we een beetje los van 

het materiële. We gaan voor de puurste vorm van delen: wegschenken!
En wat blijkt: geven is helemaal niet zo moeilijk! Mensen vinden plezier en voldoening in het feit dat ze bepaalde voorwer-
pen, die ze al jaren niet meer gebruiken, kunnen weggeven aan anderen. 

Een weggeefcafé organiseren is eenvoudig. Je hebt eigenlijk enkel een ruimte, binnen of buiten nodig. En uiteraard een 
(grote) groep mensen die hun huis willen opruimen. Jij hebt zelf waarschijnlijk ook veel dingen thuis die je niet meer 
gebruikt en die andere mensen nog kunnen gebruiken. Op een weggeefcafé verzamelen we al die spullen en kan iedere 
bezoeker vrij meenemen wat hij of zij kan gebruiken.

Dit wil je op het programma want:

A Oude spullen krijgen een nieuw leven, je werkt mee aan een duurzame wereld.

A Je gaat misschien naar huis met dát voorwerp dat je nodig had.

Met dit programma-aanbod lanceren we ook een nieuwigheid! Waar we ons aanbod tot nu toe een schooljaar lieten lopen, ma-
ken we nu de omschakeling naar een kalenderjaar. Dit programma vormt de overgangsfase, wat wil zeggen dat de activiteiten 
op de volgende bladzijden worden aangeboden voor de laatste maanden van 2016, en heel volgend jaar – tot december 2017.

Foto W
outer H

agens

Wie volgend jaar het kwb Geefcafé 
organiseert, krijgt een speciale banner 
voor deze activiteit.
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De Verkeersquiz
De gezelligste quiz over het verkeer, dat is ‘De Verkeersquiz’. We testen op een 

ontspannen en ludieke manier je kennis van het verkeersreglement.

Het verkeer wordt steeds drukker en complexer. Het is niet 
simpel om op de hoogte te blijven van alle verkeersregels. 

Maar wel nodig! De voorbereiding voor het theoretisch en praktisch 
examen voor ons rijbewijs, is vaak de enige opleiding die we volg-
den. Daarna vertrouwen we op onze ervaring en eigen inzichten.
Veilig verkeer begint bij veilige weggebruikers. De meeste on-
gevallen gebeuren door verstrooidheid, onoplettendheid of een 
foutieve inschatting. Vertrouwen op onze ervaring en inzichten 
blijkt soms onvoldoende. Gemiddeld één keer per dag heeft dat 
fatale gevolgen.

De Verkeersquiz is een workshop van twee uur waarin je de 
nieuwste verkeersregels leert kennen en je jouw algemene ver-
keerskennis vergroot. Je krijgt vijftig meerkeuzevragen. Net zoals 
bij het theorie-examen, maar dan zonder de stress. Iedereen 
krijgt de kans om de vragen te beantwoorden, individueel of in 
groep. Na afloop worden alle vragen en antwoorden besproken. 
Een erkende rijlesgever begeleidt je doorheen de Verkeersquiz en 
beantwoordt al jouw vragen over de verkeersregels.

1.	 Wat	is	een	fietsstraat?

a. Een straat waar enkel fietsers toegelaten zijn. 

b. Een straat waar enkel fietsers en bromfietsers 
toegelaten zijn.

c. Een straat die ingericht is als fietsroute, maar waar ook 
auto’s toegelaten zijn.

2.	 Hebben	fietsers	die	aanstalten	maken	om	over	te	steken	
op	een	fietsoversteekplaats	voorrang	op	de	andere	
bestuurders?

a. Neen.

b. Ja.

c. Ja, op voorwaarde dat ze hun arm uitsteken om hun 
voornemen kenbaar te maken. 

Dit wil je op het programma want:

A Niet iedereen kent nog alle punten en komma’s van het verkeersreglement.

A Na deze workshop ga je veiliger het verkeer in.

Oplossing: Vraag 1: c - Vraag 2: a

Doe de test!
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In het spoor van 
een asielzoeker

Leg het parcours af dat een nieuwkomer in ons land moet doorlopen. Beleef de (zoek)tocht door 
Brussel, en ervaar de obstakels die een asielzoeker of vluchteling tegenkomt.

Welke weg legt een asielzoeker af bij zijn aankomst in 
België? Waar moet hij of zij naartoe om te beginnen? En 

wat gebeurt er dan? Een heleboel vragen die wij als Belg niet 
eens kunnen beantwoorden, laat staan een asielzoeker. De tocht 
‘In het spoor van een vluchteling’ is een begeleide tocht en een 
duidelijke les in gastvrijheid, in rechtvaardigheid en in menselijk-
heid. De afgelegde route is een confrontatie tussen mensen en 
de administratieve wirwar die een asielzoeker moet bewandelen.

Tijdens de wandeling ‘In het spoor van een asielzoeker’ laat 
Tochten Van Hoop je een aantal plaatsen, instellingen en initi-
atieven in Brussel zien die voor asielzoekers belangrijk zijn. Je 
hoort er tussendoor enkele getuigenissen van hoe het er dage-
lijks aan toe gaat.

Het vertrekpunt van de wandeling ligt aan de Dienst Vreemde-
lingenzaken, vlakbij het Brusselse Noordstation. Daar begint ook 
meestal de asielprocedure. Wat verderop ligt de Sint-Rochuskerk. 
Geregeld worden ook hier mensen opgevangen. Pastoor Hugo 
Van Geel: “Op sommige dagen liggen hier tot 100 mensen. Meer 
mensen mogen er niet binnen van de brandweer voor de veilig-
heid. Asielzoekers worden soms van straat geplukt met kletsnatte 
dekens. Van ’s avonds 20 uur tot 10 uur ’s morgens kunnen ze hier 
terecht voor een koffie en wat brood.” De kerk doet ook dienst als 
sorteercentrum voor kledij die mensen schenken.

In het Soeppunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen kunnen 
asielzoekers terecht voor een kom soep en meer informatie over 
de verdere procedure. Via de Begijnhofkerk en Voyaach, waar ook 
mensen zonder papieren voor een aantal zaken terecht kunnen, 
gaat de tocht verder. Ook bij het Klein Kasteeltje, een opvangcen-
trum voor asielzoekers, houden we even halt.

We nodigen je uit om tochtgenoot en getuige te worden van de 
(lijdens)weg van een asielzoeker. Deze confrontatie inspireert je 
om mee de strijd aan te gaan tegen de vooroordelen en moeilijk-
heden die deze mensen dagelijks meemaken.

Dit wil je op het programma want:

A Je beleeft zelf een beetje hoe nieuwkomers in ons land worden onthaald.

A Je leert Brussel op een andere manier kennen.
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Kwb Geestig Leuk
Griezelige pompoenen voor Halloween snijden is een koud kunstje met de 

technieken die kwb je aanleert, tijdens de workshop ‘Kwb Geestig Leuk’.

Voor en door het ganse gezin
Tijdens deze activiteit maak je in 13 stappen van je pompoen 
een echt kunstwerk. Je leert een heks, een spook of een grie-
zelig gezicht kerven. Of een andere figuur die je zelf kiest. De 
activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Begeleiding 
van volwassenen is natuurlijk aan te raden. Ouders met jon-
ge kinderen kunnen samen aan de slag. Voor de allerklein-
sten zijn er Halloween-kleurplaten ter beschikking zodat ook 
zij kunnen meedoen. Een ideale knutsel- en doe-namiddag!

In de praktijk
Kwb Geestig Leuk stond afgelopen herfst in veel afdelingen 
op het programma. Veerle De Soete van kwb Sint-Kristoffel 
Assebroek : “Met onze kwb-groep willen we jonge gezin-
nen aantrekken. Een activiteit als ‘Kwb Geestig Leuk’ waar 
ook (kleine) kinderen kunnen aan deelnemen, is hiervoor 
een echte aanrader. Vorig jaar organiseerden we voor de 
eerste keer deze activiteit. We deelden de kinderen op in 
twee groepen. De oudere kinderen sneden onder begeleiding 
pompoenen. De kleinsten knutselen rond het thema Hallo-
ween. Per 2 à 3 kinderen was er een begeleider. Er waren ook 
zelfgemaakte griezelige hapjes. Daarnaast deden we een 
rondgang met zelfgemaakte spooklichtjes. Alle deelnemers, 
ook de volwassenen, vonden het een superleuke activiteit die 
ze graag jaarlijks herhaald zien.”

Dit wil je op het programma want:

A Dit maakt je Halloweenfeest compleet.

A Samen knutselen is leuk, dit is een activiteit voor het hele gezin.

De nieuwe mensen-reflex!
Als kwb-groep wil je na-
tuurlijk zo veel mogelijk 

mensen verwelkomen op 
jouw activiteiten. En uiteraard 

hoop je ook om nieuwe gezichten 
te zien. Het activiteitenpakket van 
je kwb-groep is een ideale insteek 
om werk te maken van deze ‘nieuwe 
mensen’. We nodigen jullie uit om 
bij het opstellen van je program-

ma de nieuwe mensen-reflex in te 
schakelen. In de activiteitenmap 
die elke afdeling krijgt, gaan we hier 
uitgebreid op in en bieden we jullie 
een korte checklist aan.
Bij het activiteitenaanbod 2016-
2017 hebben we alvast gezorgd dat 
er bij iedere activiteit suggesties 
staan hoe en wélke nieuwe mensen 
je bij elke activiteit kan aanspreken. 

En hoe je zorgt dat mensen in (kans)
armoede ook deelnemen. Tijdens de 
programmabegeleiding zetten we 
jullie natuurlijk ook op weg.
Zo zorgen we samen voor een kwb 
met een brede inbedding in onze 
omgeving. Dat is een voorwaarde 
om als kwb voor een bruisende 
buurt te zorgen.
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Gemeenschappelijke campagne

Kwb Onbegrensd
De gemeenschappelijke campagne van kwb voor 2016-2017

Met de campagne ‘kwb onbegrensd’ reikt kwb de hand naar de vluchtelingen, de nieuwkomers 
in onze buurt. Nu is het meer dan ooit nodig om hen echt welkom te heten en zich thuis te 

laten voelen.
De bevolking van Vlaanderen wijzigt grondig. We zien heel wat nieuwkomers, uit alle windstre-
ken. Sommigen zullen terugkeren wanneer het weer veiliger is in hun land van herkomst, anderen 
zullen hier blijven wonen.
Huisvesting, onderwijs en tewerkstelling zijn belangrijk om mensen een menswaardig bestaan te kun-
nen laten uitbouwen. Maar de integratie moet ruimer verlopen en vergt inspanningen van iedereen. Ook kwb heeft een 
taak. En dus werkten we een gemeenschappelijke campagne uit, met twee speerpunten.

Bestuursgesprekken –  
Spreek erover

Met de campagne ‘kwb onbegrensd’ werkt kwb mee 
aan de integratie en gelijkwaardigheid in onze samen-
leving, in onze eigen buurten. Door in dialoog te gaan 
met de plaatselijke kwb-besturen ziet kwb wat er leeft 
en wat nodig is om de hand te reiken naar vluchte-
lingen en nieuwkomers in de eigen gemeente. Een 
getrainde begeleider komt op één van je bestuursver-
gaderingen in oktober, november of december 2016 
langs om hierover een kort, inhoudelijk en hopelijk 
motiverend gesprek te houden en ook om samen 
van gedachten te wisselen. Dit zal slechts een uurtje 
duren, maak er tijd voor.

Campagnemaand maart 2017

Maart 2017 wordt een echte campagne-
maand waarin kwb-groepen over heel Vlaanderen 
en Brussel tot actie overgaan. Kwb-groepen kiezen 
een actiemodel om in de eigen gemeente de nieuw-
komers welkom te heten. Eigen initiatieven zijn 
vanzelfsprekend ook mogelijk als ze bijdragen tot de 
integratie van de nieuwkomers in je buurt. Help deze 
mensen een nieuw leven op te bouwen en betrek 
hen bij het buurtleven. Ongeacht, taal-, cultuur- en 
geloofsgrenzen. Dit ís kwb, kwb onbegrensd!

Foto Ray M
edia G

roup
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Voor een aantal van onze activiteiten organiseren we in september per provincie een opleiding. Alle kwb-groepen zijn op deze 
opleidingen welkom. Je komt er meer te weten over de inhoud, aanpak en organisatie van deze activiteiten. Zo worden de activi-
teiten ongetwijfeld een voltreffer!

Leid je activiteit in goede banen!

Ook jij bent welkom! Neem contact op met je lokaal bestuur als je wil deelnemen aan één van deze opleidingen.

Gratis promomateriaal

Kwb-groepen die (minstens) één van de 
activiteiten inplannen die in deze Raak 
worden voorgesteld, krijgen een leuk 

extraatje. Om als kwb nóg zichtbaar-
der te zijn in het straatbeeld, hebben we 

unieke kwb-draagtassen in de aanbieding. 
Deze handige tassen met lange hengsels zijn bedrukt met het 
kwb-logo en onze slogan ‘een bruisende buurt begint hier’. We 
schenken 20 kwb-draagtassen aan elke kwb-groep die:

A minstens 1 activiteit uit het aanbod van kwb organiseert 
tijdens het volgende werkjaar

A haar jaarprogramma (2016-2017) in Korpus zet voor 31 
augustus 2016

A het pakket ten laatste op 31 augustus 2016 bestelt. Je be-
stelt je pakket door te mailen naar activiteitenfonds@kwb.be 
met duidelijke vermelding van de naam van je afdeling en de 
provincie. We verdelen de promotiepakketten op de streek-
vergaderingen van september 2016.

We voorzien in een opleiding voor: 

A workshop pralines maken

A kwb geestig leuk

De data zijn:

05-09 Antwerpen

06-09 Vlaams-Brabant en Brussel

07-09 Limburg

08-09 West-Vlaanderen

09-09 Oost-Vlaanderen
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Laat je stem horen en activeer je bestuur. Hieronder kan 
je aanvinken welke activiteiten uit ons aanbod jij in je 

buurt wil zien verschijnen en/of aan welke activiteiten jij wil 
meewerken. Breng gerust ook een eigen idee aan. Vul dit 

formulier in en bezorg het aan één van je bestuursleden. 
De volgende maanden stomen zij immers de kalender 
voor volgend jaar klaar. Laat dus weten wat JIJ wil in jouw 
gemeente.

Laat van je horen!
Een goed kwb-programma is gevarieerd, biedt inhoud en ontspanning en 
daagt je uit om deel te nemen. Maar een goed kwb-programma is vooral ook 
een programma op maat van de leden en je buurt!

Pop-up buurtcafé

Insecten op je bord

Mölkky

Opgepast! Lichaam in beweging

Praat voor je gaat

Pluk je buurt

Govaka-uitstap

Starten met een vierkantemetermoestuin

Startpakket vrije begeleiding

Workshop pralines maken

Van Brussel tot Bagdad

Kwb Geefcafé

Verkeersquiz

In het spoor van een asielzoeker

Kwb Geestig Leuk

Andere: ...

Andere: ...

Andere: ...

Bezorg dit blad aan één van je kwb-bestuursleden. DOEN!

Naam:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tel of e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aan deze activiteit wil ik meewerken

Deze activiteit wil ik in mijn buurt

Kwb organiseert vijf provinciale 
startmomenten, waar het pro-
gramma tot in het detail wordt voorgesteld. 
Alle kwb’ers zijn welkom! Spreek gerust je 
bestuurslid aan, als je erbij wil zijn!

A Bolderberg (Heusden-Zolder): Witte 
Zaal (Kluisstraat), 26 mei, vanaf 18 uur

A Machelen (Zulte): Guldepoort (Dorps-
straat), 26 mei, vanaf 19.30 uur

A Sterrebeek (Zaventem): Maalderij (Wa-
lenhof), 27 mei, vanaf 19.30 uur

A Lichtervelde: De Schouw (Statiestraat), 
27 mei, vanaf 19.30 uur

A Malle: Parochiaal Vormingscentrum 
(Smekenstraat), 27 mei vanaf 20 uur
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