Zaterdag 16 november : stadswandeling Antwerpen met avondmaal in de Pelgrom (zie blz. 8)

Sta even st il
Een nieuw begin …
voor een leefbaar werkklimaat.

Bent U met vakantie geweest God, en hebt U weer
voldoende energie en geestdrift, om U het lot der mensen
aan te trekken ? Trek Jij een streep over alles wat er geweest
is, om met volle vertrouwen de mensen nabij te zijn.

De op rust gestelde die zegt :
slechts één iets telt, de kwaliteit van de jaren die voor mij
liggen. Geef mij de energie iedere dag als een nieuwe kans
te beleven.

De kinderen en studenten die zeggen :
We gaan weer met volle overgave studeren, om ons
mensenbeeld bij te schaven en te vervolmaken.

De zieke die zegt :
ik vecht met al de vereende krachten die ik nog heb om
iedere dag zo voltijds mogelijk te beleven.
Alle krachten die mij resten, gebruik ik om te vechten.

De leraar die zegt :
Ik laat me niet ringeloren door de last van het werk,
moeilijke leerlingen, en ambitieuze leerplannen. Maar ik
zoek in iedere leerling, hoe hij zichzelf kan ontdekken.

De futloze die zegt :
eenmaal komt de dag dat ik weer met volle moed het leven
kan aanpakken. Geef mij kracht en vertrouwen.

De leerling die zegt :
Ik laat me niet opjutten door de drang, om altijd maar de
beste te zijn maar wil werken aan alles, wat binnen in mij
aan waardevols verborgen zit.

De ongelovige die zegt :
God is weer met vakantie, waarom trekt Hij zich het lot der
mensen niet aan ?
En ikzelf Heer God : zie mij aan, laat mij in iedere mens iets
van uw aanschijn zien oplichten.

Een werknemer die zegt :
mijn job is de job van mijn leven. Op mijn werkvloer moet ik
mij uitleven en het beste van mijzelf geven. En ik wil zorgen

Uit Kerknet.
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Voorzetje
zullen weldra present zijn op de receptie voor onze
vrijwilligers. De kaartavonden zijn weer gestart
evenals de zaalvoetbalploeg en op de bowlingreeks
en zeker voor het jaarfeest verwachten we vele
inschrijvingen.

Wij allen, na een deugddoende vakantie, zijn weer in
het normale ritme met onze dagelijkse bezigheden
en beslommeringen terecht gekomen maar weten
met nieuwe energie en levensvreugde onze weg
doorheen de steeds ‘drukkere’ maatschappij, naar
een sociaal engagement, met ‘brio’ verder te zetten !
Velen hebben mekaar onlangs nog ontmoet tijdens
de meerdere fietsavonden, tijdens de bedevaart naar
Scherpenheuvel, een wandeling langs een caféterras,
over de heg in de tuin of gewoon terug aan de
schoolpoort.

Als steun aan de Horizonfeesten gaan we ditmaal
eerst een fietstochtje maken en de wandelaars
kunnen ook genieten als we met ’t openbaar vervoer
en gids ’t stad bezoeken. Steun de parochiale
wafelenbak met te verkopen, bakken of eten van de
lekkere beslagwafels. Dit komt ook onze vereniging
ten goede.

Bij het begin van een nieuw KWB-werkjaar staan we
dan ook weer voor een grote uitdaging : hoe kunnen
we onze leden in een ontspannende en sportieve
sfeer samenbrengen ? Wat kunnen we beter of
anders doen … het is voor het bestuur steeds een
uitdaging en daarom staan we ook open voor alle
positieve en kritische woorden.

Zo zijn we, de ene dit de andere dat, bijna dagelijks
bezig en bekommerd om jullie dat ietsje ‘meer’
sociaal contact en ontspanning aan te bieden, we
willen daardoor onze KWB-vereniging in ’t dorp
uitstraling geven.
Graag zie ik jullie terug op één of andere activiteit of
ergens onderweg … !
Jan

We fietsten al met enkele tientallen langs de nieuwe
haven en Forten in het land van Waas, de vrijwilligers
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52 bedevaarders dit jaar : 11 voetgangers,
26 fietsers, 10 met de minibusjes en 5 begeleiders.

EP
ZAT 21 Stshuis

oe
19u30 - K

Receptie vrijwilligers

Beste vrijwilligers,
Voor jullie die ooit al eens de handen uit de
mouwen hebben gestoken voor het welslagen
van één of andere KWB-activiteit organiseren
we ook dit jaar een gezellige avond als
dankbetuiging voor jullie inzet.
Jullie, en jullie partners, zijn uitgenodigd
om op zaterdag 21 september het glas te
komen heffen in het Koetshuis. Het blijft niet
bij een drankje. We zorgen ook voor lekkere
hapjes.
Inschrijving is wel noodzakelijk. Graag een
seintje vóór 19 september aan je wijkmeester
of stuur een mailtje naar :
info@kwbsintantonius.be
Graag tot dan !
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KWBese bowling
Bowlingreeks vanaf zon 6 okt

Bowling KWB Westmalle zon 27 okt

We spelen iedere avond 3 spelletjes en we
beginnen telkens om 19u00. Van de 6 avonden
tellen de 5 beste mee voor het eindklassement en
alle avonden gaan door in THUNDERBALL te HalleZoersel.

De jaarlijkse bowlingavond met KWB Westmalle
gaat door op zondag 27 oktober om 19.00 uur ook
in de Thunderball. Ook hiervoor graag vooraf je
inschrijving. We spelen dan ook 3 spelletjes.
Vorig jaar was Westmalle de
winnaar met een verschil van
726 kegels, hopelijk kunnen we
dit jaar de wisselbeker terug
bemachtigen.

De prijs voor een volledige reeks van zes avonden is
40 euro. Wanneer je een avond niet kan komen, en
je verwittigd tijdig, dan wordt er 6 euro terugbetaald en krijg je voor deze avond de punten van
de laagste score van die avond min 10 punten.

ALLE SPELERS ZIJN
WELKOM

Je kan overschrijven op rek. BE59 7895 4329
7826 van KWB met vermelding bowling. Je kan
ook per avond betalen en dan is het 7 euro.
Data :

6 oktober - 3 november - 1 december
5 januari - 2 februari - 2 maart

Voor beide activiteiten kan je inschrijven bij :
Jos Willems 03 383 54 86 - jos.magda@telenet.be
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Herfstfietstocht

In de plaats van een wandeling organiseren we dit jaar
een fietstocht rond de Trappistenabdij.
Naar jaarlijkse gewoonte combineren we dit met een
bezoekje aan de horizon-feesten van KVG voor een
lekker drankje met pannenkoeken en/of spek met
eieren. Inschrijven is niet nodig.
Vertrek : zaal Vriendenbank Bethaniëlei.

KT
ZAT 19 Ochiezaal

Jaarfeest

paro
19u00 -

MENU

Dit jaar hebben we de Palethoeve gevraagd
om ons jaarfeest te verzorgen.
DJ Benny zorgt voor het muzikale gedeelte.
Prijs : 30 euro per persoon.
Inschrijven graag vóór 13 oktober !
Per email : info@kwbsintantonius.be
of bel naar Jan, Jos of Walter
(telefoonnummers op laatste blz.)
Bedrag graag overschrijven op onze
KWB rekening
(eveneens op laatste blz.)
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OV
ZAT 16 Notheek

Stadswandeling Antwerpen

ibli
12u30 - b

Onder leiding van Frederika Houwelijckx brengen we
een historisch bezoek aan de stad. Ze gidst ons enkele
uurtjes door oud-Antwerpen inclusief een bezoekje
aan het Plantin-Moretus-museum met tussendoor
een drankstop. Nadien sluiten we af met een
avondmaal in authentiek Antwerps middeleeuws
kader in de gezellige kelders van de Pelgrom.
Menu :

Kaaskroketten met garnituur
~~~

Antwerpse stoofkarbonaden
met verse appelmoes en
krielaardappelen
~~~

Rijstpap op grootmoeders wijze
Prijs : 30 euro = bus, museum en avondmaal. Inschrijven graag vóór 1 november en zolang er plaats is want
we houden het op max. 20 deelnemers. Mail naar :
info@kwbsintantonius.be of bel naar Jan of Walter.
We verzamelen om 12u30 aan de bibliotheek.
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Kaartavonden

Wafelenbak

Vanaf 13 september

28 en 29 september

Dit seizoen ook weer 7 kaartvrijdagavonden
per reeks waarvan de 5 beste avonden meetellen voor de eindscore. Voor– en/of nakaarten is niet meer mogelijk. Inschrijven kan
op de 1e en 2e avond.

Kom smullen van de echte beslagwafels.
Zaterdag en zondag
telkens tussen 11 en 18u
of laat ze thuis bezorgen.

Data zijn :

De opbrengst is ten voordele van
de parochiale lokalen.

13 sep, 27 sep, 4 okt, 25 okt,
8 nov, 22 nov en 6 dec.
telkens om 19u30
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Programma werkjaar 2013-2014
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vr
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21
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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
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zo
za
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zo
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25
27

Oktober
Kaarten 3
Bowling 1
Herfstfietstocht
Jaarfeest
Kaarten 4
Bowling Westmalle

zo
vr
vr
za
za
vr

2
7
14
15
22
28

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

zo
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2
14
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Maart
Bowling 6
Kaarten 5
Oriëntatietocht
Op stap met warmtecamera
Kaarten 6
Garageverkoop

November
zo 3 Bowling 2
vr 8 Kaarten 5
za 16 Stadswandeling Antwerpen
vr 22 Kaarten 6
December
zo 1 Bowling 3
vr 6 Kaarten 7
za 7 + 8 Kerstmarkt
za 28 Pakjes maken
zo 29 Pakjes dragen

April
vr 11 Kaarten 7
za 26 Paasmaal
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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

