Met 31 fietsers trokken we op 15 sep naar
Herentals voor een stadsbezoek. “De Hut”
was onze locatie voor onze broodjesmaaltijd
‘s middags en onze spaghetti ‘s avonds.

Sta even stil
Brand een solidariteitskaars
voor de mensen die hun werk verliezen …
Wij branden een kaars voor de werknemers van
Ford, van toeleveringsbedrijven, van Dow Chemical,
voor allen die door sluiting en herstructurering hun
werk verliezen. Voor werknemers overal ter
wereld, afhankelijk, machteloos en onzeker over
hun toekomst, dat zij mogen rekenen op elkaar in
moeilijke tijden, dat zij erin slagen solidair een
positieve toekomst uit te bouwen.
Wij branden een kaars voor eigenaars,
aandeelhouders, directeurs en managers, dat zij
zorgbewogen mensen mogen zijn, dat zij de arbeid
van elke mens waarderen, dat zij niet vergeten wie
wij zijn mensen die elkaar nodig hebben, die de
opdracht hebben elkaar te waarderen, te
respecteren en te behoeden. Dat zij zorgen voor
de toekomst van hun werk en hun medewerkers.

Wij branden een kaars om mensen die uitsluiting en
onrecht niet aanvaarden, die elke mens zijn leven
beschermen en opkomen voor de rechten van de
benadeelden, om sociaal bewogen, zorgzame
mensen … Dat wij zulke mensen mogen zijn.
Wij branden een kaars om het behoud van de
sociale zekerheid, die wel erg zwaar beproefd
wordt omdat sommigen zo weinig mogelijk
bijdragen aan de zorg voor de zwakken en de
slachtoffers van de harde economische
wetmatigheden. Dat zij overeind blijft met de wil
tot herverdelen van allen.
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Jef Sanen, pastor

Voorzetje
Na de drukte van de verkiezingsdebatten en het
stemmen, zijn we alweer - ook na het gedenken van
onze dierbare familieleden rond 1 november - teruggekeerd naar onze dagelijkse beslommeringen. We
plannen al en kopen cadeautjes voor de kerst- en
nieuwjaarsfeestdagen en de Sint vergeet onze
kinderen of kleinkinderen niet. Maar wie kan nog
genieten van een ontstressende wandeling over een
dik bed van gevallen bladeren, wie hoort nog het
ritselen van … , het fluiten van de vogels. Wie kan
naar de einder staren en denken aan mooie
herinneringen ? Zullen we daar af en toe tijd voor
kunnen maken ? Gewoon doen !
Met KWB proberen we dat velen van jullie samen
kunnen fietsen, bowlen, kaarten, voetballen, joggen,
wandelen, feesten en creatief bezig zijn. We reden
met de fiets naar Herentals waar een goede gids ons
poort, kerk, begijnhof en sluis van Olen liet
bewonderen. Als toetje konden we bij microbrouwerij Dijckwaert proeven van enkele speciale

brouwsels : het eeuwige-liefdebier, kruidenbier,
whiskybier of koffiebier. Nadien reden we tussen de
vele brandende theelichtjes (Pulderbos) voldaan
huiswaarts.
Op het gezellig disco-jaarfeest was er wat minder
volk (52) maar de aanwezigen hebben er weer
genoten van de babbel en de lekkere maaltijd. Ook de
Chirojeugd kwam nog mee keuvelen en dansen op de
noten van de aangepaste muziek van DJ Eddy en …
wie waren de winnaars van een lekker etentje in de
Heidebloem ?
We kijken al uit naar de winnaar van het vernieuwde
kaartcriterium, komen samen om met Sabine
prachtige sieraden te maken (vlug inschrijven), komen
ideeën opdoen bij het ABC van de sociale
internetmedia en komen haring eten op de
Kerstmarkt. Voor het opstellen en afbreken van onze
tenten en het bedienen op de Kerstmarkt (WE van 8
en 9 dec) zoeken we nog enkele bereidwillige
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Voorzetje
helpers. Ook voor het samenstellen en
ronddragen van de fruitkorven, voor de
+75-jarigen in onze parochie, eind december, rekenen we op de vele vrijwilligers.
Als KWB-vereniging kunnen we alleen
maar verder als jullie lid willen blijven.
Daarvoor vragen we jullie om voor eind
november je lidgeld, nog altijd 25 €, bij
voorkeur over te schrijven op de KWBrekening (steeds vermeld op de
achterzijde van het Praterke) of tijdig aan
je wijkmeester te bezorgen. Dan kunnen
jullie verder genieten van de vele
voordelen, de gezelligheid en het sociaal
engagement onder en met elkaar.
Bedankt alvast voor de tijdige bijdrage.
Tot ziens op volgende activiteiten en veel
zonnige, gelukkige dagen gewenst !

Nieuw emailadres vanaf 1 januari 2013
Ons emailadres
kwb.sintantonius@compaqnet.be
wordt vanaf 1 januari vervangen door :

info@kwbsintantonius.be
Je kan dit vanaf nu al gebruiken !

Hernieuwing lidmaatschap voor 2013
Onze KWB-rekening :

BE59 7895 4329 7826
met vermelding LIDGELD 2013
Om zonder onderbreking lid te
blij ven, geli eve vóó r 1
december over te schrijven .

Jan.
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Uitslag bowling Westmalle 25 oktober
Westmalle

SintSint-Antonius

1 Jo Adriaensen

327

15 Ronny Aerts

221

1

Walter Jacobs

315

2 Chris Mertens

327

16 Rik Peeters

195

2 Jan Geeraerts

301

3 Bart Beckers

322

17 Jan Van Dessel

187

3 Jan Pauwels

267

4 Rik Vermeiren

319

4 René Mertens

267

5 Dirk Oudermans

312

5 Jos Willems

259

6 Yoeri Grootjans

305

6 Eric Geudens

257

7 Danny Van Peer

300

7 Edwin Wangen

251

8 Luc Bckers

300

8 Josée Meeusen

241

9 Guy Verheyen

297

9 Els Peeters

225

10 Jef Vermeiren

271

10 Kim Peeters

221

11 Hugo Van Dijck

264

11 Jos Van De Mieroop

205

12 Danny Van Doninck

261

12 Roger Meeus

196

13 Inge Grootjans

252

13 Louis Cop

188

14 Guy Van Den Brempt

248

14 Carlos De Reu

186

Verschil is 726 kegels in
het voordeel van Westmalle

4105

3379
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NOV
21 en 28harinahuis

Sieraden maken

at
19u30 C

Benodigdheden 1e avond
- verschillende kleuren fimo klei "SOFT" te
koop bij Veritas, pipoos of de banier
- grote stopnaald
- blok oase bekleed met aluminiumfolie
(mag oude oasis zijn)
- dunne breinaald zonder kop
- satéstokjes en tandenstokers
Met een blokje fimo klei kan je 6 à 8 parels
maken, afhankelijk van hoe groot je ze wil.

Zelf zal ik zorgen voor coating draad om het
halssnoer te rijgen, pletparels, ringetjes in
zilver, brons of donkergrijs/bruin.
Graag inschrijven ten laatste op 15 november
bij Sabine : 03/288 69 63 of 0476/87 21 54
na 14 uur.
Creatieve groetjes,
Sabine

Benodigdheden 2e avond
- tussenstukjes voor het halssnoer (je kan in
de plaats ook andere parels gebruiken)
verkrijgbaar bij Veritas en pipoos
- slotje in zilver, brons of donkergrijs
——— 7 ———
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ABC van de internetmedia

Onder begeleiding van een kwb-lesgever surfen we
op het wereldwijde web. We gaan op zoek naar een
nieuwe, spectaculaire golf : die van de sociale media !

gebruikers. Via deze media delen mensen hun
verhalen, weetjes en ervaringen. En die zijn heel
uiteenlopend :
“onze kat heeft gejongd”
“Doe je mee aan de garageverkoop 23 mrt ?”
“ik las net een interessant artikel op www …”
Wat nieuw is, roept ook vragen op : welke sociale
media zijn er ? waarvoor kan ik ze gebruiken ? Is het
wel veilig ? Hoe begin ik eraan ? Een lesgever met
kennis van zaken neemt je mee in de wondere
nieuwe wereld van de sociale media en beantwoordt
al deze vragen.

Sociale media is een verzamelbegrip voor internetplatformen waar de gebruikers zelf de inhoud
verzorgen, zonder tussenkomst van een
professionele redactie. Facebook, Twitter, Netlog,
Linkedin ... ze zijn overal rondom ons. Sociale media
worden gebruikt voor interactie en dialoog tussen de

Inschrijven kan bij Jos Willems
 03 383 54 86  jos.magda@telenet.be

——— 8 ———

Ingang computerlokaal Antoniusschool
via Handelslei

EC
WOE 5 Drinahuis

Bloemschikken

atha
1 9u 3 0 C

KERSTSTUK
Benodigdheden :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 blok natte oase
Schors; grootte naar keuze
Dennengroen naar keuze
Klimoptoppen
Lavendeltoppen (grijs)
Safarigroen; als je dat wil
Bolletjes appeltjes naar keuze
Kleine roosjes; indien gewenst

Heb je geen schors, dan brengt
Angèle genoeg mee. Werk je
liever op een schaal, dan mag
dat ook.

Basis

Inschrijven bij Ingrid Truyen 03 385 06 67
graag vóór 1 december
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EC
8 en 9 Deentehuis

Kerstmarkt

d gem
In en ron

Met verschillende overdekte kramen van verenigingen,
particulieren en ondernemers, vuurkorven, feestverlichting,
natjes en droogjes en nog veel meer.
Kortom : één en al gezelligheid !
Ten voordele van :
TOLIKIA - kippenproject in Congo
BIBLIOBUS - boekenproject in Burundi
Wij verwelkomen u graag op :
zaterdag van 12 tot 22u
zondag van 10 tot 17u
In en rond het administratief centrum Zoersel
en PVT De Landhuizen.
Wij van KWB bakken natuurlijk weer overheerlijke haringen !

Deze cadeau– en kerstmarkt is een organisatie van
gemeente Zoersel in samenwerking met de Wereldraad
Zoersel en verschillende verenigingen.
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Kerstmarktmedewerkers gezocht
Reeds van bij het begin (1997) heeft onze KWBafdeling deelgenomen aan de kerstmarkten in SintAntonius. We zijn gestart op het domein van
Bethanië, nadien enkele jaren verhuisd naar de GSA
in de Achterstraat maar uiteindelijk toch definitief
beland in en rond het gemeentehuis.

VRIJDAG

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minimum
20 % van hun opbrengst afstaan aan de gemeenschappelijke projecten. Al van het begin had KWB
beslist om 50 % af te staan aan deze projecten en
de andere 50 % te schenken aan een plaatselijk
initiatief. Tot hiertoe waren dat : Vrienden van Polen,
Rode Kruis St-Ant, Kansarmen Zoersel, KVG St-Ant,
Scabazoe, Kris-Kras, Zangkoor St-Ant, Ziekenzorg
St-Ant, Akabe scouts Halle, Welzijnsschakel.
Suggesties voor dit jaar zijn van harte welkom !

12u00 - 22u00 Tappen, garçonnen

Ook zin om eens mee te werken voor het goede
doel ? Kom ons dan één of meerdere uurtjes helpen
in ons haringkraampje. Hiernaast een overzichtje van
de taken waarbij we nog hulp kunnen gebruiken.

13u30 - 17u30

Opstellen tentjes, houten vloer

ZATERDAG
9u00 - 12u00

Inrichting

ZONDAG
12u00 - 17u00

Tappen, garçonnen

17u00 - 19u00

Opruimen inrichting

MAANDAG
9u00 - 12u00

Afbreken tentjes, houten vloer

Je kan steeds terecht bij onze voorzitter voor
bijkomende informatie of om af te spreken, of
stuur een mailtje naar : info@kwbsintantonius.be
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EC
ZA 29 Dtshuis

Koe
9u 00 -

Pakjes bejaarden

Z O 30 D

EC
9u30 - C
atharinah
uis

PAKJES MAKEN

PAKJES DRAGEN

Wie heeft er tijd om een handje toe te
steken tussen 9 en 12 uur ?

Hiervoor rekenen we
opnieuw op onze trouwe helpers.

Graag even een seintje aan Jan Pauwels
of stuur een mailtje naar :
info@kwbsintantonius.be

Verhinderd ? Geef dan snel een seintje
aan Jan Pauwels of stuur een mailtje :
info@kwbsintantonius.be
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Verslag zaalvoetbal
Maandag 7 sep 2012 : KWB - Ancien Belgic 10 - 4
Een nieuw seizoen heeft zich aangeboden en dat wil
zeggen dat we er volledig terug gaan invliegen met
de zaalvoetbalploeg van onze KWB St-Antonius. De
eerste wedstrijd op onze agenda was niet meer
traditioneel tegen onze KWB-veldvoetbalploeg maar
wel tegen “Ancien Belgic” waar veel bekenden van
de ex-ploeg hebben aangetreden. Met een kleine
vernieuwde en jonge ploeg met Yannick Melsen, Jos
Sprangers, Jelle van Oijen, Olivier Verbist, Sam en
Sidney Bertels, Koen Mortiers en Serge van
Tendeloo gingen we alvast vlot van start. Stijn Leirs
pikt na zijn Br. verlof later nog mee in.
Zoals verwacht gingen we vlot van start met deze
intrinsiek sterke technische ploeg. Het was wel even
wennen met deze goede spelers om elkaar gepast te
vinden en op doel te schieten, maar in de 2e minuut
trapte Yannick al de 1 - 0 al tegen de netten. Senior
Jos die positioneel sterk begonnen was, kon zijn

kansen niet verzilveren maar daar werd verder aan
gewerkt. Op een knappe manier ging Olivier met de
bal aan de haal en knalde staalhard de 2 - 0 op het
bord. Door veel gemiste kansen kon de tegenstander
terug in de wedstrijd komen maar met een atletisch
sterke Jelle in de goal wist die toch de nul nog te
houden. Yannick kwam terug van de bank en ‘petat’
de 3 - 0 was een feit. Dan het “Jelle-moment” : hij
onderschept de bal aan eigen backlijn en dribbelt heel
Ancien Belgic op een hoopje en scoort met een knap
doelpuntje. Ruststand 4 – 0. Na een korte pauze
trapt Yannick de bal van aan de zijlijn en via een voet
meteen in doel. Een dieptepas van Jelle belandt in
de voeten van Jos die magistraal met ’n tipper
succesvol binnenknalt (leerschool Koen) : al 6 - 0
voor KWB. Het kon niet uitblijven en we slikten dan
toch nog de eerste tegengoal. Sidney zou dan zijn
eerste KWB-goal potten en zorgde zo voor de veilige
7 - 1 voorsprong. Op Yannick stond vanavond geen
maat, hij draaide mooi rond zijn verdediger en
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Verslag zaalvoetbal
scoorde vlotjes de 8e en direct nadien de 9e treffer
voor de thuisploeg. Ook Olivier met een ‘loeier’
zorgde even later voor de dubbele cijfers. We lieten
de tegenstander nog even in de wedstrijd komen en
dat resulteerde in een mooie 10 - 4 overwinning !
Koen en Serge, beiden gekwetst, zagen een mooie
start van het nieuwe seizoen en na nog een frisse
pint, in de mooie volleyballkantine, samen met enkele
tegenstanders konden we met een gerust gemoed
gaan slapen.
Koen, uw reporter ter plaatse.
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Programma 2012-2013
September 2012
za 15 Fietsuitstap Herentals
vr 21 Kaarten 1
Oktober
vr 5 Kaarten 2
zo 7 Bowling 1
zo 14 Herfstwandeling
vr 19 Kaarten 3
za 20 Jaarfeest
vr
zo
vr
wo
vr
wo
vr

2
4
16
21
23
28
30

November
Kaarten 4
Bowling 2
Kaarten 5
Sieraden maken 1
ABC sociale internetmedia
Sieraden maken 2
Kaarten 6

zo
wo
za
zo
vr

2
5
8
9
14

December
Bowling 3
Bloemschikken
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kaarten 7

za 29 Pakjes maken
zo 30 Pakjes dragen
Januari 2013
za 6 Bowling 4
vr 18 Kaarten 1
zo 27 Nieuwjaarsbrunch
Februari
vr 1 Kaarten 2
zo 3 Bowling 5
vr 15 Kaarten 3
vr 22 Bierproefavond
Maart
vr 1 Kaarten 4
zo 3 Bowling 6
za 9 Oriëntatietocht
vr 15 Kaarten 5
za 23 Garageverkoop
vr 29 Kaarten 6
April
za 6 Paasmaal
vr 12 Kaarten 7
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vr 26 Gezinsweekend
za 27 Gezinsweekend
zo 28 Gezinsweekend
Mei
di 7 Fietsavond 1
di 21 Fietsavond 2
za 25 Stadsbezoek Luik
di
vr
di

Juni
4 Fietsavond 3
7 Braderij
18 Fietsavond 4

di
di
di

Juli
2 Fietsavond 5
1 Fietsavond 6
30 Fietsavond 7

vr 9
za 10
zo 11
di 13
di 27

Augustus
Scherpenheuvel
Scherpenheuvel
Scherpenheuvel
Fietsavond 8
Fetsavond 9

Wijkmeestersraad
PAUWELS Jan

voorzitter en wijkmeester

Wandelweg 55

Halle

03 383 38 83

WILLEMS Jos

penning- en wijkmeester

Salvialaan 46

Halle

03 383 54 86

DIERCKX Walter

secretaris, redactie, wijkm.

O.L.Vrouwestr. 24

Zandhoven

0486 73 64 91

DE BACKER Steven

verantw. wielersporters

Rodenbachlaan 28

Halle

0486 37 15 73

DIERCKX Karel

wijkmeester

Hogedreef 4

Halle

03 385 89 18

GEERAERTS Jan

wijkmeester

Kerkhoflei 167

St-Antonius

GEUDENS Eric

wijkmeester

Paul Edwinlaan 37

Zoersel

MEEUSEN Gust

wijkmeester

Kwikaard 85

St-Antonius

03 383 17 99

E.H. VAN DE LEUR Luc

proost

Handelslei 90

St-Antonius

03 481 83 69

Bankrekening
789-5432978-26 Iban : BE59 7895 4329 7826

03 383 29 04
0477 20 04 26

email : info@kwbsintantonius.be
info@kwbsintantonius.be
website : www.kwbsintantonius.be

