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Hotel GOLDEN TULIP, bestemming weekend 28 tot 30 april 2017 (zie blz. 12)

NOV/DEC
2016

overlijdens
Raymond Smits
° 13 februari 1937 † 1 oktober 2016

vader en schoonvader van
Frank Smits en Fia Van Oijen

Rosa Dierckx
° 3 oktober 1931 † 14 oktober 2016

echtgenote van Karel Dierckx
moeder en schoonmoeder van
Rita Dierckx en Ludo Ghielens
Ingrid Dierckx en Jozef Vanmarcke
Walter Dierckx en Peter Van Spitael

Maria Huygens
° 12 juli 1913 † 15 oktober 2016

moeder en schoonmoeder van
Rika Breemeersch en Eddy Huyghe
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sta even stil
HOOP op GEBORGENHEID
November
Het maakt ons stil vanbinnen en brengt ons tot nadenken !
We hebben veel uitgevonden om dodelijke ziekten te genezen !
We hebben onze huizen gezellig gemaakt en we kunnen fijn genieten !
We voelen ons veilig in ’t leven alsof er geen einde aan komt !
Dat is groot zelfbedrog !
Dagelijks horen we van dodelijke ongevallen.
Uit onze eigen kring verdwijnen vrienden en kennissen.
Ze worden doodziek en sterven.
Met de dood, die niemand ontziet, moeten we leren leven !
Wat waarde heeft bij het sterven, heeft ook waarde in het leven !
Dit is bijvoorbeeld de vriendschap en liefde.
Wie bemind werd en echte vriendschap kende,
sterft dankbaar omdat zijn leven mooi was !
Wie gelooft en zich door God bemind weet,
wie zichzelf kent als een goede vriend van God,
kan met de hoop op uiteindelijke geborgenheid
leven en sterven.

Phil Bosmans
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voorzetje
Vrede ! Vrede ! Vrede !

wonderd over de al dan niet geklasseerde arduinen mastodonten (verslag op blz. 6). Met meer dan 50 leden, rond
een gezellige feesttafel, die allen genoten van de lekkere
dis en nog meer van de gezellige babbel onder een licht
dansmuziekje. De “Tetterende Tiretten” (KWB naaiclubje)
zijn enthousiast van start gegaan met al een dozijn deelnemers waaronder een 6-tal nieuwe leden. Zij willen er steeds
een gezellige en leerrijke avond van maken. Doe zo voort !

Dit thema kwam bij de vieringen en herdenkingen van de
oorlogen en hun slachtoffers op 11 november weer in de
‘picture’ te staan. Nog steeds woeden er verreweg en dichtbij gruweldaden onder de mensheid die geen enkele goedkeuring wegdragen en vele onschuldige slachtoffers eisen.
Laat ons daarom samen mee ijveren om wereldwijd de wapens te doen zwijgen en vrede te brengen onder de volkeren. Vrede tussen de mensen, vrede in de gezinnen. Breng
vrede in de harten van de mensen !

Voor de lekkerbekken staan er opnieuw enkele multiculturele kookavonden op het programma. De fijnproevers van chocolade mogen niet ontbreken op de avond waarop ze zelf
pralines kunnen maken. Zo komt met rasse schreden het
einde van het jaar in zicht en voor de 20e maal op rij bakt
KWB dan haringen op de traditionele kerstmarkt. Ook bezoeken we tussen kerst en nieuwjaar honderden ouderen
(+77) uit de parochie en schenken hen een welgevulde
fruitkorf. Vele handen zijn op deze activiteiten van harte
welkom !

We ogen weer met veel plezier terug naar enkele mooie
KWB-activiteiten. Tijdens de fietstocht in de omgeving van
Postel genoten we onder een stralende zon van een mooi
stukje Limburg en een gezellige babbel op een terrasje aan
’t kanaal. We fietsten ook samen met Landelijke Gilde Halle
om daarna KVG te steunen. Het Répair Café is meer en
meer een vaste waarde geworden om allerlei spullen terug
tot leven te brengen. Bedankt vrijwilligers en techniekers
voor jullie bijdrage tot een meer milieubewuste maatschappij. Met een 20-tal nieuwsgierige wandelaars luisterden we
naar de geschiedenis van de vele beroemdheden die in het
‘Schoonselhof’ hun laatste rustplaats kregen en waren ver-

Wat zal 2017 ons brengen ? Schrijf de datum van de nieuwjaarsbrunch als eerste in je nieuwe agenda. Je kan reeds
inschrijven voor het KWB-weekend in Leende. We brouwen
een pittig biertje dat je kan proeven op ’t Paasmaal. Verza4

voorzetje
mel al maar wat niet meer gebruikte dingen tegen de garageverkoop. Och ja, sporten doen we ook nog, doe mee !

HELPENDE HANDEN gezocht voor KERSTMARKT

Weer genoeg ontmoetingsmomenten om aan je sociale contacten te werken en erbij te horen. Tot weldra en vele
groetjes !
Jan

•
•
•
•

Grote tent opstellen op vrijdag 9 december na de middag
Tappers/garçons op zaterdag
Haringbakker op zondag
Neerhalen van de tent op maandagvoormiddag

Je kan je melden bij :
janpauwels@gmail.com
03 383 38 83

CURSUS RIJBEGELEIDING KWB SINT-JOB
Ben jij de rijbegeleider van je zoon of dochter ? KWB SintJob helpt je op weg. Zij organiseren 2x een tweedaagse
opleiding “startpakket voor vrije begeleiders” : 6 en 14
maart 2017 of 8 en 16 maart 2017

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP
Inschrijven kan
via hun website :

Bedankt alvast om de overschrijving van 25 euro nog vóór 1
december uit te voeren naar onze KWB-rekening : BE59
7895 4329 7826. Zo kan je lidmaatschap ongestoord verder lopen en heeft onze penningmeester aanzienlijk minder
werk.

www.kwbsintjob.be
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verslag schoonselhof
Het kasteel Schoonselhof wordt omringd door een 84 hectare groot natuurdomein met prachtige lanen en indrukwekkende bomen. In de 16de eeuw was het kasteel een ‘huis van
plaisantie’ waar kapitaalkrachtige kooplieden hun vrije tijd
doorbrachten ver van de stadsdrukte. Het vermaak vond
vooral plaats in besloten kring, op uitnodiging van de bewoners. Er waren vaak literaire of muzikale voorstellingen,
soms kwamen ze samen om te filosoferen.

de band tussen een koppel weergaf. Ik ga hier niet alle symbolen uit de doeken doen, maar ik kan u verzekeren dat de
2,5u durende rondleiding zó om was. Met het mooie weer en
de prachtige beelden was iedereen goed geluimd in plaats
van neerslachtig. Wel kreeg iedereen razende honger en
smaakte de wrap die we op de Bist verorberden, eens zo
goed !
Frederika

In 1911 kocht de stad Antwerpen het domein en bestemde
het als laatste rustplaats voor de overleden stadsbewoners.
Andere begraafplaatsen buiten de stad waren op het Kiel en
op Stuyvenbergplein. Met de uitbreiding van de stad moesten deze twee laatsten plaats ruimen en werden enkele
waardevolle monumenten overgebracht naar Schoonselhof.
Als je naar de grafzerk van Peter Benoit kijkt of dat van
Hendrik Conscience (beide overgebracht van het Kiel) dan
kan je heus wel spreken van monumenten.
Het 20 koppig KWB gezelschap keek dan ook nieuwsgierig
rond om al deze pracht te ontdekken. De gids loodste ons
tussen de rijen en maakte ons opmerkzaam voor details. Zo
leerden we dat een afgebroken zuil symbool stond voor een
jong gestorven persoon en dat elkaar vasthoudende handen
66

tussenstand kaarten
NA 4 AVONDEN
1

Suzanne De Lie

694

14 Louis Corluy

603

2

Leo Willems

685

15 Sonja Marissen

602

3

Jos Van de Mieroop

684

16 Lutgarde Claessens

590

4

Guido De Feyter

682

17 Hilda De Lie

570

5

Saskia Raymaekers

674

18 May Mathijssen

562

6

Alfons Marissen

670

19 René Mertens

560

7

Louis Cop

669

20 Piet Elst

518

8

Monique Van Steen

665

21 Swa Claus

514

9

Jef Van de Water

649

22 Leo Van Dijck

509

10 Roger Joosen

645

23 Jos Sprangers

494

11 Jack Keustermans

627

12 Ivo Corluy

618

13 Tony Ah Munn

611

24 Jos Willems
25 Maria Van der Schoot
26 Agnes Sebreghts

490
407
388
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tussenstand bowling
NA 2 AVONDEN

1

Walter Jacobs

985

10 Jan Geeraerts

746

2

René Mertens

885

11 Jos Willems

692

3

Ivo Corluy

874

12 Michael Sprangers

685

4

Leo Van Dijck

870

13 Tony Ah Munn

671

5

Eddy Huyghe

822

14 Guy Matheussen

653

6

Eric Geudens

765

15 Luc Bauweraerts

649

7

Jos Sprangers

762

16 Marcel Van Huyghevoet

571

8

José Meeusen

762

17 Chris Van Den Bossche

557

9

Jan Pauwels

751

18 Chris De Witte

456
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workshop pralines maken
VRIJDAG 2 DECEMBER - 19u30 - CATHARINAHUIS
Wij zorgen normaal voor al de ingrediënten en het
materiaal. Dien je toch nog zelf iets mee te brengen, dan
laten we dat tijdig weten. Deelnemingsprijs : 10 euro. Je
krijgt dan ongeveer 500 g aan pralines mee.
Inschrijven kan via info@kwbsintantonius.be tot uiterlijk 27
november (tenzij vroeger volzet).
Tot dan,
Frederika en Walter

Tijdens deze avond gaan we zelf aan de slag met dit zwarte
(of witte) goud. We beginnen met het smelten van de
‘callets’, de kleine chocoladebolletjes. We leren hoe we de
chocolade precies dienen te ‘temperen’ om pralines te
laten slagen. We maken zowel dompel- als vormpralines.
We krijgen 20 polycarbonaatvormen ter beschikking.
Opvullen doen we met marsepein en enkele ganaches.
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20e kerstmarkt
ZAT 10 en ZON 11 DECEMBER - ADMIN. CENTRUM
ZATERDAG
ZONDAG

van 13 tot 19u (buiten tot 22u)
van 12 tot 17u (buiten tot 18u)

Uiteraard zal onze KWB weer present zijn met lekkere
haringen, warme dranken en bier. Vrijwilligers om
onze tent op vrijdagnamiddag op te bouwen of maandagvoormiddag af te breken, zijn van harte welkom !

In en rond het administratief centrum Zoersel,
Handelslei 167 en PVT De Landhuizen, Bethaniëlei 2A.
Met verschillende overdekte kramen van verenigingen,
particulieren en ondernemers, vuurkorven, natjes en droogjes
en nog veel meer, kortom : één en al gezelligheid !
Ten voordele van 4 derde-wereldprojecten in Bohicon :
• Bolirecal (volwassenonderwijs)
• Victoire MaNaMé (internaat voor dove kinderen)
• Saint-Camille (psychiatrie)
• Tuinieren met fysieke handicap
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pakjes maken

pakjes dragen

VRIJDAG 23 DECEMBER
9u00 - KAPEL ADMIN.CENTRUM

MAANDAG 26 DECEMBER
9u30 - CATHARINAHUIS
FOTO
om 9
u45

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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weekend Leende
28, 29 en 30 april 2017
We hebben gereserveerd in hotel Golden Tulip Jagershorst
te Leende in de buurt van Eindhoven. Rustzoekers, wandelaars en fietsers zullen zeker aan hun trekken komen. Enkele fiets– en wandeltochten werden voorbereid. Een volledig uitgewerkt programma volgt in maart.

INSCHRIJVING
Spreek partner, familie of vrienden aan en schrijf in vóór
1 januari 2017 via info@kwbsintantonius.be Een voorschot
van € 50 per persoon dien je over te schrijven naar onze
KWB-rekening BE59 7895 4329 7826.
MEER INFO

HOTEL
Zwembad, fitness, kamers met WiFi, TV en airco, bosrijke
omgeving, prima restaurant, gratis parking, goed bereikbaar en gratis fietsenstalling met oplaadpunten.

Eric Geudens 0477 20 04 26

FIETSVERHUUR
€ 12,50 per dag voor een gewone fiets en € 24,50 per
dag voor een elektrische. Wel vermelden bij inschrijving.
PRIJS
€ 130 per persoon voor 2 overnachtingen, 2 ontbijten en
2x een 3-gangen dinerbuffet exclusief consumpties. Een
nacht vroeger of later extra boeken kan ook, maar dit
dien je zelf rechtstreeks met het hotel te regelen.

Valkenswaardseweg 44, 5595 XB Leende
www.goldentulipjagershorst.nl
info@goldentulipjagershorst.nl
Telefoon +31 40 2061386
12
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nieuws van de buren
KWB en Davidsfonds). Niet-leden betalen 40 euro. Inschrijven tot en met 30 november.

Wij werken vaak samen met KVLV St-Antonius en Davidsfonds Groot Zoersel. Misschien heb je ook belangstelling
voor activiteiten van deze verenigingen en zetten we even
wat info hierbij.

Verdere info bij Mai Wouters : 03 337 88 80, 0486 63 75
36 of via mail. maiwouters@gmail.com

We hebben elke eerste donderdag van de maand, een soort
praatcafé. Het is een namiddag om eens bij elkaar te zijn,
gezelschapsspelen, handwerk, of gewoon een gezellige babbel. Dat is in het Catharinahuis van 14 tot 16u. Deelnemersbetalen 1 euro. Er wordt koffie of thee geserveerd en een
koekje.

Het Davidsfonds is een cultuurnetwerk waarvan men lid
wordt door de aankoop van boeken. Davidsfonds organiseert meer dan 150 cursussen op niveau, tientallen cultuurreizen met een meerwaarde en vele evenementen (zoals de
zomerzoektocht). Een jaarprogramma van Davidonds Zoersel
omvat een vijftal lezingen over diverse onderwerpen als
muziek, geschiedenis, politiek, een aantal uitstappen (o.a.
kathedraal van Antwerpen en de wintertuin van O.-L.-VrouwWaver), een vijfdaagse reis (dit jaar de Elzas), de Junior
Journalist-wedstrijd en een fietstocht.

We hebben ook nog een daguitstap op donderdag 8 december. We gaan naar Brugge. Vertrek om 8u op het plein achter de kerk van St-Antonius. We hebben een koffiestop en
nadien bezoeken we het kantmuseum met een gids. Nadien is
iedereen vrij om de stad Brugge te bezoeken. Vertrek in
Brugge rond 19u. In de prijs : de busreis, (drinkgeld), morgenstop met koffie of thee met koek. Bezoek aan het kantmuseum met gids. Prijs : 35 euro voor de leden (ook voor

Informatie : Katia Pannecoucke 03 383 51 56
katia.pannecoucke@telenet.be
Website: www.zoersel-sint-antonius-halle.davidsfonds.be
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programma 2016-2017
SEPTEMBER 2016
vr 16 Kaartavond 1
za 17 Dagfietstocht Postel
vr 30 Kaartavond 2
zo
za
vr
za
vr

2
8
14
15
28

OKTOBER
Bowlingavond 1
Repair Café
Kaartavond 3
Jaarfeest
Kaartavond 4

za
zo
vr
di
vr
vr

5
6
11
15
18
25

NOVEMBER
Wandeling Schoonselhof
Bowlingavond 2
Kaartavond 5
Bagdad/Brussel (infoavond)
Kookavond 1
Kaartavond 6

vr
zo
vr
za
vr
vr
ma

2
4
9
10
16
23
26

DECEMBER
Workshop Pralines
Bowlingavond 3
Kaartavond 7
+ 11 Kerstmarkt
Kookavond 2
Pakjes maken
Pakjes dragen

8
13
19
27
29

JANUARI 2017
Bowlingavond 4
Kaartavond 1
Kookavond 3
Kaartavond 2
Nieuwjaarsbrunch

za
zo
vr
do
vr
vr

4
5
10
16
18
24

FEBRUARI
Bier brouwen
Bowlingavond 5
Kaartavond 3
Kookavond 4
Bier bottelen
Kaartavond 4

za
zo
vr
vr
za

4
5
10
24
25

MAART
Repair Café
Bowlingavond 6
Kaartavond 5
Kaartavond 6
Garageverkoop

vr
za
vr
za
zo

7
22
28
29
30

APRIL
Kaartavond 7
Paasmaal
Weekend
Weekend
Weekend

zo
vr
do
vr
zo

MEI
di 2 Fietsavond 1
di 16 Fietsavond 2
za 20 Stadsbezoek Hasselt
di 30 Fietsavond 3

OKTOBER
za 7 Repair Café
vr 13 Kaartavond 3
za 21 Jaarfeest
vr 27 Kaartavond 4

JUNI
vr 2 Braderij
di 13 Fietsavond 4
za 24 Spoorfietsen Kapellen
di 27 Fietsavond 5

NOVEMBER
vr 10 Kaartavond 5
vr 24 Kaartavond 6

JULI
di 11 Fietsavond 6
di 25 Fietsavond 7
AUGUSTUS
di 8 Fietsavond 8
vr 11 Scherpenheuvel
za 12 Scherpenheuvel
di 22 Fietsavond 9
vr
za
zo
vr
15

15
23
24
29

SEPTEMBER
Kaartavond 1
Fiets2daagse Breda
Fiets2daagse Breda
Kaartavond 2

DECEMBER
vr 8 Kaartavond 7
za 9 + 10 Kerstmarkt
vr 22 Pakjes maken
za 23 Pakjes dragen

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

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

0477 20 04 26

HOUWELIJCKX Frederika

wijkmeester

Hoekstraat 25

Zoersel

03 384 32 15

MEEUSEN Lu

wijkmeester

Mathias Joostenslaan 37

St-Antonius

0476 42 56 92

E.H. VAN DE LEUR Luc

proost

Handelslei 90

St-Antonius

03 481 83 69

bankrekening
BE59 7895 4329 7826

0486 73 64 91

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