Station Guillemins - stadsbezoek Luik 25 mei - zie blz. 16-17

——— 2 ———

Sta even stil
Pasen
en de tuin inlopen
aan de zijde van een vrolijk kind,
dat het wonder voelt gebeuren
van het leven dat in tere knoppen
onaantastbaar herbegint.

Pasen
en je blijft de pijn voelen
die de aarde altijd weer doorwoelt.
Maar juist in de kilte van de morgen
kan een woord doorklinken,
dat je optilt en doet verder gaan.

Pasen
en het licht komt
wuivend om de hoek,
als een vrouw met armen van verlangen
en vertrouwen, dat de verste verten
met elkaar verbindt.

Pasen
en de kwetsbaarheid aanvaarden
om met blinde ogen te geloven
dat omwille van de liefde
niets vergeefs is, niets verloren,
niets ten dode zal bestaan.

Kris Gelaude
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Voorzetje
Een welgemeend en warm handgeklap gaven de
deelnemers van de oriëntatietocht aan het kwartet
vrijwilligers Eric, Roel, Erik en Walter die, samen met
enkele losse piketten, weer een boeiende en mooi
uitgewerkte tocht uitgestippeld hadden. De 50
enthousiaste KWB-deelnemers konden zich tijdens de
zoektocht warmen aan een tasje lekkere erwtensoep,
een notenlikeurtje en een versnapering. Daarna
mochten ze zelf een hot-dog creëren en werden er
ditmaal verrassende individuele prijsjes uitgezocht.
Ook op de ‘Nieuwjaarsbrunch’ konden we beroep doen
op vele vrijwilligers om de meer dan 130 aanwezigen
van een lekker ontbijt te voorzien. Enkele dames
konden samen met Sabine zelf parels maken en
versieren, we kijken al uit naar hun creaties. Tussen
onze leden ontdekten we een ‘biersommelier’ en het
was Lu zijn eerste keer om zijn kennis, de vele
smaken en de herkomst van 7 speciale bieren aan ons
mee te delen op een geslaagde bierproefavond
waarop een 35 tal proevers er menig litertje

gerstenat gewikt, geproefd en beoordeeld hebben.
Oh ja, ook Jos kon weer prijzen uitdelen aan de
laureaten of beter aan alle deelnemers bij het
afsluiten van de bowlingreeks. Bij de dag, week of
maand van de vrijwilliger willen we dan ook weer
eenieder bedanken voor de inzet en hulp om samen
alles goed te laten verlopen. Natuurlijk ook bedankt
jullie allen die erbij waren !
We staan of zitten de komende maanden nog bijlange
niet stil : de garageverkoop samen met KVLV Halle
brengt weer heel wat beweging in ’t dorp en op
zaterdag 6 april verwachten we een volle zaal
vertrouwde gezichten op het KWB Paasmaal met, na
een sobere maaltijd, een verrassende quiz-act(ie) om
nog lang over na te praten. Wanneer we ’s avond het
zonnetje aan de einder zien verdwijnen fietsen we
onder leiding van Jos, René of Jan langs rustige
wegen onze 14-daagse kilometers gezellig babbelend
bij elkaar. De fietstoeristen zijn dan al een tijdje op
zondagmorgen hun sportieve inspanningen aan ’t
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Voorzetje
verlengen en met schuimend nat brengen zij
naderhand hun vochtverlies weer op peil. Wie
ingeschreven is op ’t wandelweekend in
Duitsland zal samen kunnen genieten van de
rustige natuur, er eens ‘tussenuit’ zijn.
Vergeet niet tijdig in te schrijven voor de
uitstap naar Luik waar we er te land, te water
en per trein een spannende dag van zullen
maken.
Zeker ben ik er weer van overtuigd dat we
elkaar nog dikwijls zullen ontmoeten op dit
gevarieerd aanbod van activiteiten. We
trachten dan voor jullie ook de drempel, de
inschrijving en de consumpties zo laag mogelijk
te houden. We doen ons best met het
beperkt aantal wijkmeesters, maar met de
vele losse vrijwilligers, om te werken aan een
‘bruisende ontmoeting’ waar iedereen welkom
is. Tot morgen en dan ben ik er ook weer bij !
Jan

Met deze biertjes hebben we kennis gemaakt tijdens de
proefavond van 22 feb : La Trappe witbier (echte Trappist),
Seef, Saison Dupont, Oude Gueuze 3 fonteinen, Oude kriek
Beersel, en Blonde Achel (ook weer een echte Trappist).
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kvlvhalle@gmail.com
BE14 8002 0523 3183

info@kwbsintantonius.be
BE59 7895 4329 7826

Gerd Grootjans 0494 32 79 15 (na 18u)
Emma Backx 03 384 36 85 (na 18u)

Walter Dierckx 0486 73 64 91

Startpunt Halle :
Familie Cools, Medelaar 11

Startpunt St.Antonius :
Catharinahuis, Achterstraat 70
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Lente … tijd om kelder,
zolder en tuinhuis op te
ruimen maar waar blijf je
met de spullen die weg
mogen ? Je kan er mee
naar de kringloopwinkel of
z el f
ee n
v erk o op
organiseren in je garage,
op je oprit of in je
voortuin. Je hebt hiervoor
geen vergunning nodig als je het maar
éénmaal per jaar doet.
Om je hierbij te helpen, organiseren KVLV
en KWB ook dit jaar een garageverkoop.
Wij verzamelen en bundelen alle gegevens
en stellen hiermee een gemeenschappelijke
deelnemerslijst en een stratenplan samen.
Ook maken we reclame via tal van media
en zorgen voor ballonnen om jouw garage
kenbaar te maken.

Heb je zelf niet de mogelijkheid om in garage of
voortuin een standje op te zetten, dan kan je
een plaatsje reserveren aan het Catharinahuis,
Achterstraat 70, St-Antonius (naast de sporthal).
Hoe deelnemen ?
Als verkoper kan je inschrijven t.e.m. 15 maart
via één van de emailadressen op de voorzijde,
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en je belangrijkste koopwaar b.v. :
speelgoed, brocanterie, computer, boeken, cd’s,
… of je kan al deze gegevens doorbellen naar
één van de contactpersonen. Leden KVLV of
KWB betalen 2 €, niet-leden 5 € (over te
schrijven op één van de rekeningen vermeld op
de voorzijde). De opbrengst van de verkochte
goederen is volledig voor eigen rekening.
Als geïnteresseerde koper kan je op 23 maart
(9 tot 14u) een deelnemerslijst met stratenplan
aan 1 € ophalen aan één van de startpunten.
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Tussenstand kaarten 1e reeks
1

Walter Jacobs

579

2

Luc Bauweraerts

571

17

Angèle Govers

429

3

Louis Michielsen

543

18

Tony Ah Munn

404

4

Nicole Van Steen

533

19

Gust Meeusen

390

5

Jack Keustermans

533

20 May Mathijssen

383

6

Louis Cop

531

21

375

7

René Mertens

530

22 Hilda De Lie

367

8

Glen Bogaerts

526

23 Kim Peeters

366

9
10
11

Swa Claus
Jos Sprangers
Maria Van der Schoot

520
499
495

24 Saskia Raymaekers

362

12

Ivo Corluy

487

25 Rudy Michielsen
26 Mariette Smeulders
27 Monique Van Steen

360
355
335

13

Roger Joosen

486

28 Gerarda Kesters

266

14

Roger Fransen

476

29 Jef Van de Water

141

15

Leo Willems

458

30 Guido De Feyter

130

16

Tim Goossens

442

31

128
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Alfons Marissen

Sonja Marissen

MEI
VANAF 7
19u15

Fietsavonden

Vanaf 7 mei zijn jullie weer van
harte welkom op onze gezellige
dinsdagavondtochtjes. We fietsen
+/- 25 km en houden onderweg
een stop om de dorstigen te laven.
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Einduitslag KWBese bowling
1

Walter Jacobs

354

443

488

471

526

426 2354

2

René Mertens

247

507

441

421

431

497 2297

3

Ivo Corluy

447

453

409

499

415

381

2223

4

Luc Bauweraerts

367

418

407

430

413

437

2105

5

Jan Geeraerts

427

388

408

441

384

431

2095

6

Eric Geudens

420

427

478

403

247

346 2074

7

Leo Van Dijck

416

405

360

433

357

439 2053

8

Eddy Huyghe

530

429

446

284

247

295

1984

9
10
11

José Meeusen
Jos Willems
Edwin Wangen

390
447
366

326
387
374

446

377
406
360

227

373

426
314
299

342
379

1965
1896
1852

12

Els Peeters

378

349

279

367

373

381

1848

13

Christine Wangen

379

391

351

354

368

1843

14

Jan Pauwels

386

420

297

325

273
247

409

1837

15
16

Louis Cop
Roger Meeus

294
329

335
317

219
219

325
294

281
299

370
355

1605
1594

219

——— 10 ———

17

Tony Ah Munn

247

291

324

331

318

326

1590

18

Chris V.D. Bossche

246

359

295

308

309

300

1571

19

Guy Matheussen

247

280

268

341

247

315

1451

20 Alexander Beysen

257

290

229

284

257

311

1399

21

256

260

289

297

283

237

1385

Kim Peeters
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PR
ZAT 6 A iezaal

aroch
19u30 P

Tradietiegetrouw bestaat deze avond uit een
korte bezinning, een sobere maaltijd en een
plezante kwis. Prijs : 6 euro per persoon.

Inschrijven graag vóór dinsdag 2 april

 info@kwbsintantonius.be




0486 73 64 91 Walter
03 383 54 86 Jos

Overschrijven kan op BE59 7895 4329 7826

Paasmaal Sint-Bernardus
“In het uiterste puntje van WestVlaanderen, te midden van "Le Plat
Pays", in het hart van de WestVlaamse hoppestreek wordt er bier
gebrouwen dat tot de verbeelding
spreekt van menig bierliefhebber.
Daar, in het poëziedorp Watou tikt
de tijd schijnbaar iets minder vlug
dan in de rest van het land. Het is een streek waar het leven
anders is, rustiger. Waar de mensen nog met de natuur leven.
Waar tradities en waarden worden voortgezet, alsof de tand
des tijds er nooit vat zal op krijgen, tradities zoals het brouwen
van bier bijvoorbeeld.
De geschiedenis van onze brouwerij is nauw verbonden met 2
trappisten gemeenschappen. Van de ene kregen we onze naam,
van de andere ons bier :
Kaasmakerij Trappisten van de Catsberg in Godewaersvelde
Een antiklerikale politiek in het begin van vorige eeuw deed de
abdijgemeenschap van de Catsberg, in Godewaersvelde in
Noord-Frankrijk, uitwijken naar het enkele kilometers verder
doch in België gelegen Watou. Een boerderij werd er ingericht
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als de "Refuge de Notre Dame de St. Bernard" met als
hoofdactiviteit het maken van een paterskaas. Met de
opbrengst van de verkoop van deze kazen werden de
activiteiten van de abdij gefinancierd. In de periode na
1930 verbeterde de houding tegenover de clericus in
Frankrijk en in 1934 besliste men om de Belgische
dependance af te stoten en alle activiteiten terug te
brengen naar Frankrijk. De heer Evarist Deconinck nam de
kaasmakerij van de paters over en bouwde de kaasmakerij verder uit. De belangrijkste kaas werd verkocht
onder de merknaam St.Bernard Watou.
Noot : De kaasmakerij werd in 1959 verkocht en de
productie is nu in handen van Belgomilk in Moorslede

Trappist Westvleteren, St.Sixtus en nog later onder de
naam Sixtus.
Gedurende 46 jaar werden de bieren gecommercialiseerd
door de brouwerij. Ondertussen bleven de paters van
Westvleteren brouwen voor zichzelf en voor de verkoop
in een 3-tal café's, waaronder In De Vrede, vlakbij de
abdij. In 1992 kwam aan de licentie een einde en sindsdien
brouwen we dezelfde bieren, met hetzelfde recept, maar
onder een andere merknaam : St-Bernardus Pater 6,7°,
St-Bernardus Prior 8°, St-Bernardus Abt 10°, StBernardus Tripel 8°, St-Bernardus Wit 5,5°.
Voor ons paasmaal voorzien we deze 2 :

Brouwerij Trappisten van Westvleteren
Kort na de tweede wereldoorlog gingen de paters van de
trappistenabdij van Westvleteren op zoek naar iemand
om hun bieren te commercialiseren omdat men dit zelf
niet meer wilde doen. Men sloot een licentieovereenkomst
af met de kaasmakerij en de brouwerij St.Bernard werd
gesticht. De brouwmeester van Westvleteren, Dhr.
Mathieu Szafranski (van Poolse afkomst) werd partner in
de brouwerij, en bracht naast de know-how ook de
originele recepten en de originele St.Sixtus-gist mee. Men
starte de verkoop vanuit Watou, onder de merknamen
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www.sintbernardus.be

ZAT 25

MEI

Stadsbezoek Luik

k
ibliothee
6u30 B
6u30

Verzameling bushalte bibliotheek

7u43

Vertrek met de trein in Antwerpen-Centraal

9u45

Ontbijt in Luik

10u15

Wandeling langs ongewone plaatsen van het
historisch centrum (met gids)

12u30

Frietjes met Luikse balletjes
+ Luikse koffie (= ijsdessert)

15u00

Begeleide boottocht op de Maas

16u00

Stadswandeling naar het nieuwe station
Guillemins

17u00

Vrij uurtje voor zelf meegebrachte picknick
of om een snack te kopen

18u08

Vertrek met de trein in Luik

21u00

Verwachte aankomst bus in Sint-Antonius
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Prijs : 30 euro voor het programma + 10 euro voor
vervoer. Nota voor 65-plussers : gratis busrit en 6 euro
voor een individueel treinbiljet heen en terug.
Inschrijven : graag zo snel mogelijk en zeker vóór 5
mei :
 info@kwbsintantonius.be
 0477 20 04 26 Eric Geudens
Bedrag overschrijven op BE59 7895 4329 7826
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Computerinitiaties Zoersel april-juni 2013
In tegenstelling tot een groot deel van de jeugd, is niet
iedereen grootgebracht met de computer. Daarom
organiseert digidak in Zoersel computerinitiaties. Deze
bestaan uit 3 lessen, 1 ochtend/namiddag/avond per week.
In de initiaties leer je met de computer werken en maak je
kennis met computerprogramma’s die veel gebruikt
worden o.a. Windows, Word, Internet, e-mail, foto’s
bewerken … Alles wordt duidelijk en in een rustig tempo
uitgelegd.
Tijdens onze vrije inloop bieden de vrijwilligers hulp, tips en
advies voor beginnende en gevorderde computergebruikers.
Dus : staat je computer thuis al lang in een hoekje te
wachten ? Of weet je al wat van de computer, maar heb je
een specifieke vraag ? Geef je dan snel op voor de
initiaties of kom naar de vrije inloop !
Praktisch :
Voor de nieuwe initiaties die starten in april 2013 zijn
slechts 5 deelnemers per initiatie toegelaten. Inschrijven is
noodzakelijk op volgende momenten en locaties :

Locatie

Dag

Moment NC

Datum

Bib

do

vm (10u30-12u30)

21/03/2013

Bib

do

av (18u30-20u)

21/03/2013

Adm centrum

ma

nm (14u30-16u30)

18/03/2013

Adm centrum

do

av (18u30-20u)

21/03/2013

Vanaf 15 april 2013 kan er nog ingeschreven worden
tijdens de vrije inloop. Bibliotheek (Zonneputteke 1b,
Zoersel) Vrije inloop op donderdag van 09u30 tot 12u30.
Administratief Centrum Bethaniënhuis (Handelslei 167,
Zoersel) Vrije inloop op maandag en donderdag van 13u30
tot 16u30.
Voor meer inlichtingen :
tel. 014 71 11 03
www.digidak.be
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Verslagen zaalvoetbal
Maandag 14 januari 2013 : KWB – Esperanza 13 – 3
Voor de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar beloofden
de jongens van Esperanza, die we voor ’t eerst partij
gaven, het ons niet gemakkelijk te maken. Bij onze ploeg
zat de familie Bertels (Sam, Sidney en Dimmi) en Olivier
op de blessurebank en dat was wel een aderlating.
Met een 20 tal supporters naast de lijn (wat een weelde !)
gingen we vlotjes van start en was het na 5 min al 2 – 0
dankzij goals van Hans en Marnik die voor de gelegenheid
onze ploeg kwamen versterken. Dan was het even stil
maar werd er wel vlot en mooi voetbal gespeeld totdat
Yannick in actie schoot met een magistraal schot op doel :
3 – 0. We bleven verder het veldoverwicht behouden en
Esperanzo kwam niet tot succesvolle doelpogingen. Wij
konden echter voor de rust de stand nog met twee
treffers aandikken.
In de 2e helft, na een paar schitterende dieptepassen van
Koen, wist Yannick en Serge deze met succes te
verzilveren en brachten alzo de stand op een veilige 7 – 0.
Stijn die knap verdedigend werk verrichte maakte het
knap lastig voor onze tegenstander en met een sterk
keepende Jelle tussen de palen was tegenscoren niet zo

vanzelfsprekend. En toen Koen weer zijn goaltje meepikte
had hij de smaak te pakken en knalde er nog een volgende
met een ‘tipje’ binnen. Serge mikte vandaag vlot tussen
het kader en wist nummer 10 te maken. Met nog 15 min
op de klok bleef de wedstrijd met aantrekkelijk voetbal
nog altijd boeien. Esperanza wilde van de nul af en daar
wisten ze nu met wat meer inzet tot drie keer toe met
een bal tegen onze netten in te lukken. Ook wij voegden
nog drie doelpunten aan onze dubbele cijfers toe en zo
was de 13 – 3 eindstand een feit. Weer een mooie
prestatie van onze goed samenhangend ploegske. We
praatten daarna in de kantine nog met zijn allen gezellig na
met een fris pintje en een traditioneel warm hapje. Zo
zien we het graag en staat ons nog veel voetbalsucces te
wachten !
Maandag 11 februari 2013 : KWB – Kick en flush 21 – 4
Onze tegenstander, die ons enkele maanden geleden al
partij gaf, had zeker geen versterking in huis gehaald. Bij
ons ontbraken ook enkele goede voetballers zodat we de
wedstrijd rustig begonnen en het initiatief aan de
bezoekers lieten zodat het toch een aangename partijtje
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voetbal werd. De eerste helft konden we vlot scoren en bij de
rust stond er al een dozijn treffer op het scorebord : 12 – 1. Bij
het begin van de 2e helft verving Sam in het doel Jelle zodat
beiden daar hun talenten konden tonen. We lieten de
tegenstander vanachter uit rustig de bal rondspelen en grepen
gepast met een succesvolle tegenaanval in zodat de score hoog
opliep. Spijtig hebben we geen scorelijstje bijgehouden maar
weten we zelf wel hoeveel we er tegen de touwen schoten het
eindverdict was uiteindelijk een zware nederlaag voor onze
bezoekers. Volgende keer toch graag wat meer tegenstand en
dat is dan al meteen van toepassing want de reserven van
Antonia is onze opponent !?
Maandag 11 maart 2013 : KWB – Reserven Antonia

5 – 5

Tegen het jong geweld van de veldvoetballers van Antonia wisten
we dat we geconcentreerd en zeker ook in goede conditie
moesten zijn. Vanaf het begin ging de bal van voet tot voet en
werd er aardig en aan een hoog tempo gecombineerd. Onze
bedoeling was om met zoveel mogelijk balbezit, geen te
overhaaste passing om alzo de tegenstander van ons doel weg te
houden. Na de korte studieronde was het toch Antonia dat ons na
mooi combinatiespel tot tweemaal toe op achterstand plaatste.
We probeerden wat weerwerk te bieden en Sam kon dan met
een listig balletje de aansluitingstreffen potten. Antonia zette nog
voor de rust het veldoverwicht in een derde doelpunt om. Met
nieuwe moed begonnen we wat vlotter aan de 2e helft en dat
resulteerde direct in de aansluitingstreffer door de bedrijvige
Sam. Jelle, onze keeper, had zijn handen meer dan vol en moest

dikwijls gepast tussenbeide komen terwijl hij ook goed mee uit
voetbalde en het impuls gaf van een nieuwe aanval. Toch kon
Antonia weer de stand verhogen, maar ook Serge vond het
gepaste gaatje zodat het een spannende wedstrijd bleef. Met
nog 15 minuten te gaan zouden we alle hens aan dek roepen om
de stand in evenwicht te brengen maar weer waren de reserven
ons voor en scoorden hun 5e doelpunt. En Sam, hij weer, trok met
steun van zijn maats resoluut ten aanval en scoorde weer met ’n
sublieme toets de goal van de hoop. Met nog 5 minuutjes te gaan
wilden we met onze sterkste opstelling toch nog de overwinning
behalen maar verder dan het verdiende gelijkspel kwamen we
niet. Sam schoot, als topschutter van de avond, zijn 4e goal
voorbij de verraste Antonia-keeper. Er zal en moest een winnaar
uit de bus komen en we besloten dan maar om penalty's te
nemen. Dit was ook weer een spannend gedoe want er was geen
wijken aan langs beide kanten. Uiteindelijk wist KWB dan toch het
laken naar zich toe te trekken en de penaltyreeks te winnen met
6 - 5. Na deze spannende en knappe wedstrijd van beide
ploegen was het tijd voor een frisse ‘Salito’ met warme hapjes.
We verbroederden nog een tijdje met onze bekende vrienden van
Antonia. De volgende wedstrijd kondigt zich weer spannend aan
want dezelfde ploeg geeft ons bij de terugwedstrijd al terug
partij. We zijn gewaarschuwd en smeren onze beentjes alvast
goed in !
Uw reporter ter plaatse,
Koen Mortiers.
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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 2
zo 4
vr 16
vr 23
vr 30

November
Kaarten 4
Bowling 2
Kaarten 5
ABC sociale internetmedia
Kaarten 6

zo
wo
za
zo
vr
za
zo

December
Bowling 3
Bloemschikken
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kaarten 7
Pakjes maken
Pakjes dragen

2
5
8
9
14
29
30

Januari 2013
za 6 Bowling 4
vr 18 Kaarten 1
zo 27 Nieuwjaarsbrunch
vr
zo
wo
vr
wo
vr

1
3
13
15
20
22

Februari
Kaarten 2
Bowling 5
Sieraden maken 1
Kaarten 3
Sieraden maken 2
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

Juli
di 2 Fietsavond 5
di 1 Fietsavond 6
di 30 Fietsavond 7
Augustus
vr 9 Scherpenheuvel
za 10 Scherpenheuvel
zo 11 Scherpenheuvel
di 13 Fietsavond 8
di 27 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

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

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

03 383 29 04
0477 20 04 26

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

