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KWB-weekend 2014
Lees meer op blz. 11

Kasteel Bergh 3 km van ons hotelletje

Sta even st il
DE DOOD IS NIET HET EINDE
Kerkhoven vol witte chrysanten. De dood in het wit.
De doden en de levenden een ogenblik samen op
dezelfde plaats. Ze zoeken elkaar zonder elkaar te
kunnen bereiken. Er is ergens een vreselijke scheiding
en een grenzeloze onmacht.

Is de dood het einde, dan krijgt je sterven
het karakter van een vreselijke verminking.
Is hij het einde niet, dan krijgt je dood
een verbazingwekkende nieuwe dimensie.
Een rustige confrontatie met de dood,
stelt je voor het alles of het niets,
voor de zin of de onzin van je bestaan,
voor God of de oneindige leegte.
Het geheim van leven en dood
hangt samen met het geheim van God.
Ik wens je maar één ding, of je gelovig bent of niet,
dat is de hoop ! De hoop, die je tot je laatste snik
de vreugde om het leven laat !

Je denkt plots aan je eigen dood en je wordt een
beetje bang. De angst voor de dood grenst aan de
vreugde om het leven. De dood is de oppermachtige
spelbreker die elk genotgevoel besmet, iedere
zekerheid aanvreet en het orgaan dichtschroeft
waarmee je je bestaans-vreugde inademt.
Niemand weet raad met de dood. Ook de wetenschap
niet. Daarom zwijgt men, vergeet men. Alles is
uiteindelijk te herleiden tot deze grondvraag :
Is de dood het einde of niet ?

Phil Bosmans
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Voorzetje
Wij stappen gezwind met grote schreden naar het
eindejaar toe. Op Allerheiligen en Allerzielen
herdachten we onze geliefde overledenen. Advent
brengt weer de bezinningsperiode naar Kerstmis toe,
het feest van de geboorte van Jezus, waar we
telkenjare naar uitzien om in de familiale sfeer bij
elkaar te zijn, te zingen, te verbroederen, te
schenken, te feesten en te genieten ! En zo zal het
vlug weer een nieuw jaar vol van verwachtingen zijn !

werden lekker bediend aan tafel, genoten van de
fijne muziek en wat me opviel, de jeugd was ons niet
vergeten zowel voor als achter de toog en dat doet
deugd. Wij voelen ons één familie waarvoor ik jullie
allen dankbaar ben !
Toch staan er nog enkele belangrijke activiteiten in
het programma : met een 20-tal gaan we half
november met gids naar ’t stad om er tijdens een
wandeling een museum en ook ‘De Pelgrom’ te
bezoeken. We plannen dit evenement opnieuw in ’t
voorjaar want er staan al een 15-tal leden op de
wachtlijst. Tevens is KWB weer paraat op de
traditionele kerstmarkt met de haringkraam en
hiervoor rekenen we op vele trouwe helpers. De
laatste week van ’t jaar staan we ook met een 50-tal
vrijwilligers klaar om de +75 jarigen van de parochie
attentievol met een fruitkorf te bezoeken. Een
opsteker voor “alle mensen van goede wil”. Voor ons
wandelweekend hebben we een optie genomen op
een hotelletje in Nederland (zie verder in dit Praterke
op blz. 6).

Bij KWB kenden we weer een vlotte start : op de
vrijdagse kaartavonden en de zondagse bowlingontmoetingen tellen we telkens meer dan 30 leden
die niet alleen strijden “om ’t er meest” maar het ook
gezellig maken onder elkaar. Kom gerust eens even
langs om van deze sfeer te proeven. De wielertoeristen, die ik onlangs even ‘ergens’ tegenkwam,
zijn nog vol enthousiasme met hun fiets bezig en ook
de zaalvoetballers hebben feeling om dat balletje
succesvol tegen de netten te sjotten ! Toffe gasten
allemaal.
Het jaarfeest was er één om van te snoepen : we
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Voorzetje
Ach ja, dat we dit allemaal kunnen aanbieden is dank
zij jullie trouw aan onze KWB en daarom vragen we
om voor eind november je lidgeld (nog altijd 25€) bij
voorkeur over te schrijven op onze KWB-rekening (zie
hieronder) of tijdig aan de wijkmeester te bezorgen.
Dan kunnen jullie blijven verder genieten van de vele
voordelen, de gezelligheid en het sociaal
engagement onder en met elkaar. Bedankt alvast
voor de tijdige bijdrage.

78 95
KW B-reke ning BE59

Nog steeds zie ik graag nieuwe gezichten, mannen en
vrouwen, die willen meewerken aan een boeiend en
dynamisch verenigingsleven waar gezin en
ontmoeting centraal staan en om dit mee uit te
bouwen, te verjongen en vernieuwen. “Laat van je
horen, laat je zien, doe mee !” Tot ziens op een
volgende activiteit en veel gezonde, gelukkige dagen
gewenst !
Jan

Op 10 augustus vie
rden
Louis Cop en
Martha Peeters
hun gouden
huw elijksverjaar
dag.
Van harte gefelic
iteerd !

432 9 7826
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Allerlei
SLECHT GEISOLEERDE WONING GEZOCHT

EMAILADRESSEN VAN ONZE LEDEN

Voor onze wandeling met de warmtecamera van 22
maart zijn we nog op zoek naar een woning die nog
onder handen moet worden genomen wat betreft
isolatie. Met behulp van de Flir i5 infraroodcamera
laat een energiedeskundige zien waar de warmte
binnengehouden wordt en langs waar warmte of
energie wegvloeit. Dit levert
dikwijls boeiende en zelfs
verrassende beelden op. De
bewoners die hun woning
open stellen, hebben hun
verbruiksgegevens bij de hand
zodat de energiedeskundige
de terugverdientijden van
investeringen kan inschatten.
Je merkt al snel welke maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. Interesse ?
info@kwbsintantonius.be of
Eric Geudens 0477 20 04 26.

Via elektronische weg kunnen we jullie snel op de
hoogte brengen van belangrijke info, kortingen en
voordeelaanbiedingen die het KWB-verbond heeft
kunnen verwezenlijken. Voorwaarde is dan wel dat
we jullie emailadres hebben. Je kan dit doorgeven via
info@kwbsintantonius.be

OPROEP FOTO’S
Wie nog foto’s heeft van voorbije activiteiten die we
kunnen publiceren in het
Praterke of op onze site
kunnen plaatsen, mag ze
opsturen naar ons gekend
email adres:
info@kwbsintantonius.be
Foto’s zeggen immers
zoveel meer.
Alvast bedankt !
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Uitslag bowling Westmalle 27 oktober
Westmalle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sam Oudermans
Guy V. D. Bempt
Marcel Laurijssens
Guy Verheyen
Inge Grootjans
Wim Willems
Yoeri Grootjans
Luc Beckers
Danny Van Peer
Jef Vermeiren
Herman S
Annemie Augustijnen
Jan Van Dessel

Sint-Antonius
302

1

277

2

270

3

269

4

267

5

258

6

247

7

245
245
243

8

10

236

11

208

12

164

13

9

Leo Van Dijck
Jan Geeraerts
Ivo Corluy
Bart Bertels
Walter Jacobs
Koen Mortiers
Serge Van Tendeloo
Eddy Huyghe
Christine Wangen
Sidney Bertels
Roger Meeus
Luc Bauweraerts
Jan Pauwels

3326

299

14

284

15

280

16

262

17

257

18

257
251
248
247
240
236

19
20
21
22
23
24
25

236

26

229

27

3231

28

Edwin Wangen
Marc Govers
Alexander Beysen
Sam Bertels
José Meeusen
Eric Geudens
Kim Peeters
Louis Cop
Jos Sprangers
Benny Janssens
Guy Matheussen
Carol Van Den Broeck
Annabel Janssens
Jos Willems
Gina Bertels

227
225
224
223
221
220
215
204
202
201
196
187
186
185
150

Dankzij jullie talrijke opkomst hebben we de wisselbeker terug van Westmalle kunnen afsnoepen. Dit is onze
9e overwinning en daarmee komen we gelijk te staan met KWB Westmalle met ook 9 overwinningen.
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Tussenstand kwbese bowling 2 avonden
1

Walter Jacobs

904

16

Louis Cop

703

2

Bart Bertels

888

17

Tony Ah Munn

697

Sam Bertels
32 Dimitri Bertels

3

Eric Geudens

836

18

Jos Sprangers

694

33

4

Jelle Van Oijen

811

19

Jos Willems

673

5

Leo Van Dyck

802

20

René Mertens

669

6

Yannick Melsen

795

21

Roger Meeus

634

7

Ivo Corluy

783

22

Alexander Beysen

600

Jan Geeraerts
9 Eddy Huyghe
10 José Meeusen

775

23

593

741

Serge Van Tendeloo
24 Guy Mattheussen
25 Gina Van Der Schueren

11

Koen Mortiers

741

26

Kim Peeters

544

12

Edwin Wangen

734

27

Chris Van Den Bossche

537

13

Luc Bauweraerts

733

28

Jill Ceuppens

523

14

Christine Wangen

726

29

Stijn Leirs

521

15

Jan Pauwels

715

30

Sidney Bertels

521

8

775

7

582
548

31

Kimberly Dossche

521
521
483

C
7 en 8 DEentehuis

Kerstmarkt

d geme
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 !
Wij verwelkomen u graag op :
zaterdag van 12 tot 22u - zondag van 10 tot 17u
In en rond het administratief centrum Zoersel
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 tal van verenigingen.
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EC
ZA 28 Dshuis

9

et
u00 - Ko

Pakjes bejaarden

Z O 29 D E

C
9u30 - Ca
tharinahu
is

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 een seintje
aan Jan Pauwels of stuur een mailtje :
info@kwbsintantonius.be
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Een activiteit naar aanleiding van het samenwerkingsproject
rond armoede. De opbrengst van de activiteit gaat naar De Schakel,
het Sint-Jobse eetcafé voor mensen met een kleine portemonnee.

ei
2 tot 4 mgelbarts

otel
Familieh

Weekend

En

Na 2 edities Eifelgebied
zakken we in 2014 af naar Zeddam in de Nederlandse
provincie Gelderland, zo'n 185 km van huis. In de
folder van familiehotel Engelbarts lezen we : “Alle
kamers zijn voorzien van wc, douche, tv, radio, wifi en
kluisje. Uitstekende keuken, lift, verwarmd overdekt
zwembad, eigen parking, prachtige wandelingen en
fietstochten doorheen Montferlandse bossen, langs

kronkelpaadjes, over heuvels en dalen, dorpen en
stadjes van het Rijnland. Fietsverhuur en oplaadpunt.”
We hebben een optie genomen op 25 tweepersoonskamers volpension van vrijdagavond tot zondagmiddag. Prijs € 114 per persoon voor het ganse
weekend. Graag inschrijven voor eind december. We
hebben afgesproken om begin januari het definitief
aantal deelnemers door te geven.

Als voorschot graag een overschrijving van € 25 per persoon
op onze KWB-rekening (zie
laatste bladzijde).
Voor inschrijving of info :
info@kwbsintantonius.be of
Eric Geudens 0477 20 04 26

www.hotel-engelbarts.nl
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Zaalvoetbalverslagen

Nieuwjaarsbrunch

Ma 9 sep 2013 : KWB – Ancien Belgic 15 – 3
Op onze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen,
konden we buiten Stijn, op onze voltallige ploeg
rekenen. We verwelkomde Bart Bertels, vader van de
broers Sam, Dimitri en Sidney, die samen met Koen en
Jos de gemiddelde leeftijd wat omhoog bracht. Onze
gekende tegenstrevers hadden bij verrassing drie
nieuwe spelers meegebracht maar dat kon ons niet
storen want onze jeugdige spelers hadden er duidelijk
zin in en zetten direct druk op de ketel. Jelle, zoals
gewoonlijk sterk tussen de palen, deed voetballend
goed mee zodat we aan een hoog tempo bleven spelen.
Na enkele mooie technische combinaties vielen ook
meerdere doelpunten. Bij de rust hadden we er al een
half dozijn tegen de netten geprikt. Jos, nestor van de
ploeg, werd in de 2e helft constant geviseerd door zijn
ploegmaats zodat hij ook de netten kon laten trillen
met een deugddoend goaltje. Even uniek was dat er op
een bepaald moment wel 4 spelers ‘Bertels’ op het veld
stonden en die vonden elkaar blindelings. Yannick
Melsen, die zijn dagje had, scoorde vlot op aangeven
van zijn ploegmaats en ook Serge rook zijn kans en
scoorde galant. De tegenstrevers konden uit de weinige
kansen toch enkele malen milderen maar voor ons was

ZONDAG 26 JANUARI 2014
In het volgende Praterke verschijnt ook nog een
aankondiging maar je kan nu al inschrijven via :
info@kwbsintantonius.be
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‘doeltjeskermis’ ! Een mooie start van het nieuw seizoen en
nadien verdiende lekkere hapjes doorgespoeld met enkele
Salito’s en wat bijpraten met de tegenstander en tot de
volgende ...

onze tegenstanders, Club 80, zullen we onze ‘voetjes’
serieus vol hebben !

Ma 23 sep 2013 : KWB – Chiro Sint Antonius 21 – 10
Bij deze wedstrijd misten we Sam, Yannick, Serge, Dimitri
en Jelle en dat was een hele aderlating. De ‘oudere’ wisten
nu dat ze minder op de bank konden vertoeven, in de ploeg
de rust trachten te bewaren om het jong en gretig Chiro
team onder controle te houden. Met Koen, Jos en Bart en
Stijn in de ploeg hadden we Sidney gevraagd in het doel te
verdedigen en nog 2 gelegenheidspelers opgetrommeld. In
het begin van de wedstrijd kregen we geen vat op de
tegenstander die dan ook vlot kon counteren en begon te
scoren. Zo stonden we aan het einde van de eerste helft
dan ook 4-6 achter en dat zijn we al lang niet meer gewoon.
Stijn, had zijn dagje wel en scoorde in de tweede helft bij de
vleet zodat de kopjes van onze tegenstander naar beneden
gingen. Bart en Koen, die toch wat last ondervonden in hun
gewrichten, bleven toch doorbijten tot het einde en dan
was er de onverslijtbare Jos die ook verdedigend zijn
mannetje stond. Jos zou tweemaal achter elkaar op
aangeven van Koen ook zijn doelpuntjes meepikken. De
eindstand 21 – 10 was uiteindelijk wel overdreven maar we
hadden met veel overgave deze overwinning dubbel en dik
verdiend. Volgende wedstrijd allen terug op post want aan

Ma 7 okt 2013 : KWB – Club 80 Malle 6 – 7
Met club 80 Malle kregen onze zwaarste tegenstander van
dit seizoen op bezoek. Met een kleine kern zonder Sam,
Yannick, Serge, Stijn en Dimitri (bijna een hele ploeg
afwezig) gingen we toch met volle moed van start. Jelle,
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Koen, Bart, Jos, Sidney en de gelegenheidspeler Jasper
Hermans probeerden van in het begin de bal goed rond te
spelen en in de ploeg te houden. Zo kon Sam al vlug de
netten van de tegenstander vinden : 1-0. Deze voorsprong
konden we niet lang vast houden want Club 80 wist nu hun
spel te maken zodat de aansluiting snel een feit was. Toch
zou Jasper, met een snelle tegenaanval van onze KWB
doelman Jelle, succesvol afronden en zo stonden we weer
op voorsprong : 2-1. Bart B. verdedigde sterk en zette de
bakens uit zodat Club 80 toch moeilijk hun spel konden
maken en om ook het gaatje te vinden. Koen ging er op de
counter alleen vandoor en zette de doelman op het
verkeerde been en kon door de benen mooi scoren : 3-1.
Toch kwamen we onder sterke druk en Jelle moest weeral
zijn kunnen tonen om doelpunten te voorkomen en die
bleven dan ook niet uit en wij gingen rusten met een
gevleide 3 – 2 voorsprong. Na een tactische bespreking
gingen we er met volle moed weer tegenaan en hoopten
dat we nog iets konden forceren. Na wat kansen, over en
weer, kwam Jelle nog eens over de middellijn mee
voetballen en toen ging plots de zee open en kreeg hij zelf
de kans om op doel te schieten en ja hoor onze keeper
stampte hem er nog in ook, knap gedaan ! Nog geen
vermoeidheid te bespeuren bij ons KWB old boys (Jos, Bart
en Koen) zodat we genoeg weerwerk konden bieden. Toch
wist Club 80 met enkele goede combinaties de stand in
evenwicht te brengen. Het werd spannend tot het einde,

want toen Sam zijn tweede van de avond kon binnen tikken
werd onze tegenstander harder in het duel maar gelukkig
slordig voor doel. Met nog tien minuten te spelen moesten
we, ondanks de vermoeidheid bij enkelen, ervoor blijven
gaan maar even later was weer de gelijkmaker 5–5 een feit !
Beide ploegen keken voortdurend naar de klok en onze
KWB ploeg kon profiteren van een slecht opgezette aanval
van Club zodat Jasper de 6-5 kon maken. Geen enkel
moment van de wedstrijd waren we op achterstand
gekomen en daar kwamen ze weer sterk opzetten en ‘lap’
het stond weer 6-6 gelijk. Dit mochten we toch niet
afgeven en we bleven aanvallen ‘als leeuwen’ om toch maar
de overwinning naar ons toe te kunnen trekken want gelijk
spelen, winnen of verliezen als we ons volledig geven doet
het er niet toe. In de laatste minuut dan, Club 80 dacht ook
zoals ons alleen aan winnen, trokken zij het laken naar zich
toe om nog de overwinningsgoal te scoren, het had net
andersom kunnen zijn, en zo maakten ze er 6-7 van en dit
was het verdict ! Spijtig, ’t was lang geleden dat we nog
eens verloren, maar kijken terug naar zeker één van de
mooiste en sterkst bevochten wedstrijden van het seizoen.
Knappe collectieve prestatie jongens, we spoelen het even
door en de volgende wedstrijd gaan we er weer voor !
Supporters altijd welkom op 4 november, 2 december en 13
januari om 21 uur in de GSA.
Uw coach en trouwe reporter,
Koen
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Programma werkjaar 2013-2014
vr
za
za
vr

13
14
21
27

September 2013
Kaarten 1
Fietstocht haven Antwerpen
Receptie vrijwilligers
Kaarten 2

Januari 2014
zo 5 Bowling 4
vr 17 Kaarten 1
zo 26 Nieuwjaarsbrunch
vr 31 Kaarten 2

vr
zo
zo
za
vr
zo

4
6
13
19
25
27

Oktober
Kaarten 3
Bowling 1
Herfstfietstocht
Jaarfeest
Kaarten 4
Bowling Westmalle

zo
vr
vr
za
za
vr

zo 3
vr 8
za 16
vr 22

November
Bowling 2
Kaarten 5
Stadswandeling Antwerpen
Kaarten 6

December
zo 1 Bowling 3
vr 6 Kaarten 7
za 7 + 8 Kerstmarkt
za 28 Pakjes maken
zo 29 Pakjes dragen

zo
vr
za
za
vr
za

2
7
14
15
22
28

Februari
Bowling 5
Bierproefavond
Kaarten 3
Biercursus BROUWEN
Biercursus BOTTELEN
Kaarten 4

2
14
15
22
28
29

Maart
Bowling 6
Kaarten 5
Oriëntatietocht
Op stap met warmtecamera
Kaarten 6
Garageverkoop

April
vr 11 Kaarten 7
za 26 Paasmaal
15

Mei
vr 2 Gezinsweekend
za 3 Gezinsweekend
zo 4 Gezinsweekend
di 6 Fietsavond 1
za 11 Kramp Lier
di 20 Fietsavond 2
Juni
di 3 Fietsavond 3
vr 6 Braderij
di 17 Fietsavond 4
za 28 Vakantie op het plein
zo 29 Vakantie op het plein
Juli
di
di
di

1 Fietsavond 5
15 Fietsavond 6
29 Fietsavond 7

Augustus
vr 8 Scherpenheuvel
za 9 Scherpenheuvel
zo 10 Scherpenheuvel
di 12 Fietsavond 8
di 26 Fietsavond 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.

Dijkstraat 4

Dendermonde

0486 73 64 91

DE BACKER Steven

verantw. wielersporters

Rodenbachlaan 28

Halle

0486 37 15 73

DE REU Carlos

wijkmeester

Korenbloemlaan 47

Halle

03 322 94 24

DIERCKX Karel

wijkmeester

Hogedreef 4

Halle

03 385 89 18

GEERAERTS Jan

wijkmeester

Kerkhoflei 167

St-Antonius

03 383 29 04

GEUDENS Eric

wijkmeester

Paul Edwinlaan 37

Zoersel

MEEUSEN Gust

wijkmeester

Kwikaard 85

St-Antonius

03 383 17 99

Handelslei 90

St-Antonius

03 481 83 69

E.H. VAN DE LEUR Luc proost

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

0477 20 04 26

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

