juli
augustus
tweemaandelijks blaadje voor de leden van kwb zoersel sint-antonius

2020
Vergeet niet tijdig in te
schrijven voor :
KIDS NAAIDAG
5 AUG - vóór 25 jul
WANDELING MIRAKELMEISJE
22 AUG - vóór 17 aug
DAGFIETSTOCHT LIER
5 SEP - vóór 1 sep
GARAGEVERKOOP
12 SEP - vóór 6 sep
KOLONIE MERKSPLAS
26 SEP - vóór 15 sep

Sylvia Pluym werd de winnaar van onze “blijf-in-uw-kot-quiz”. Proficiat !

sta even stil
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Een beter wij
Een beter wij
begint bij iets minder mij

Laten we daarom doen wat we kunnen.
Laten we méér doen dan we kunnen.

En dus.
Raak mij niet aan.
Wees mij nabij.

Laten we thuis blijven én naar elkaar zwaaien.
Laten we elkaar bellen én kaartjes schrijven
naar wie geen bezoek meer krijgt.
Laten we boodschappen doen
én delen wat we hebben.

Hoe vreemd is het om elkaar niet te mogen aanraken.
Beter worden, doen we vandaag
door minder aan onszelf te denken.
Geen handdruk, geen omhelzing, of zoen.
We houden afstand.
En toch.
Ver van elkaar zij we elkaar nabij.
Deze tijd van verwarring brengt ons samen.
We hebben mekaar broodnodig.
Sommigen hebben ons meer nodig dan anderen.

Laten we dankbaar zijn.
Dankbaar om deze kans tot verstilling.
Dankbaar voor wie naar buiten gaat
om zieken te beschermen en te genezen.
Ik raak jou niet aan.
Maar ik ben je nabij.
BZN

voorzetje
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“Kom uit je kot !”, is de eerste activiteit die KWB terug in de
running wil krijgen na een lange Lock-Down-periode. Met
deze fotozoektocht willen we weer wat beging in onze buurt.
Ach ja, dat er nood was aan bewegen, zien we ook bij de
opstart op 2 juli van de TerrasjesTrappers op donderdagavond. Er waren meteen al meer dan 20 lustige fietsers.

Met Eddy Huyghe trekken we op 22 augustus naar Klein Willebroek waar het verhaal van zijn ‘Mirakelmeisje’ zich afspeelt. Ook het bezoek aan de kolonie van Merksplas staat
terug in de steigers. En als alles goed blijft lopen, trekken we
eind september met een 30-tal KWB’ers op wandelweekend
naar Hockay.

Op aanvraag van vele mensen die tijd hadden om hun “kot”
op te kuisen, doen we op zaterdag 12 september een uitgestelde garageverkoop. We doen dit ditmaal zonder Ferm Halle en zullen de Coranamaatregelen zo goed het kan opvolgen. We proberen ons te beperken tot parochie Sint-Antonius.
We hebben in overleg met de parochie de bedevaart naar
Scherpenheuvel afgelast tot volgend jaar, maar individueel
kan je er natuurlijk wel naartoe.

De onderbroken voorjaarskaartreeks werken we dit jaar nog
verder af in 4 avonden : oktober/november en delen dan de
prijzen uit. Volgend jaar in januari starten we normaal opnieuw. Voor het jaarfeest liggen cafétaria, kok en orkestje al
vast. Het wordt een speciale jubileumeditie. We kunnen maar
1 keer ons 75-jarig bestaan vieren hé !

Op 15 juni j.l. - ze konden zich niet langer meer inhouden zijn de Tetterende Tiretten in twee bubbels al samengekomen tijdens een knabbel- en babbelmoment en dat er wat te
vertellen viel, kunnen we wel afleiden uit het feit dat ze de
week daarna al Coranaproof aan ’t naaien zijn geraakt. Bedankt voor de vele, vele mondmaskers en schorten die jullie
voor de zorgsector hebben genaaid ! Op woensdag 5 augustus willen ze voor de kinderen een 2e plezante Kids naaidag
organiseren. Inschrijven maar !

Het KWB-bestuur is met de jaarplanning, begin deze maand,
al gestart en zowel de activiteiten voor het najaar en volgend
jaar werden besproken. We hebben er een goed oog in dat
we, mits beperkte maatregelen, alles kunnen uitvoeren.
Hopelijk wordt het snel enigszins normaal. De schrik zit er een
beetje in dat er terug een verstrenging komt na een heropflakkering van het virus maar … hou jullie vast aan de regeltjes want ik geloof erin : “het komt goed” !
Nog een deugddoende ‘luchtknuffel’ aan alle leden en tot
kijk !
Jan

kids naaidag
4

WOENSDAG 5 AUGUSTUS - 10u tot 16u CATHARINAHUIS

irettekes naaidag, vanaf 8 jaar
Leden: 15¤ / niet-leden: 18¤
In deze workshop leren we stap voor stap
hoe je deze strandtas met de naaimachine maakt.
In de prijs is het materiaal, een drankje en een
gezonde versnapering inbegrepen !
Je brengt zelf mee :
Lunch voor de middag, schaar, spelden, lat en potlood.
We werken met een groep van maximum 10 kinderen,
dus schrijf in vóór 25 juli via : info@kwbsintantonius.be
Na bevestiging overschrijven naar : BE59 7895 4329 7826
met vermelding : kids naaidag + voornaam kind.

wandeling “het mirakelmeisje”
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ZONDAG 22 AUGUSTUS - 12u30 CATHARINAHUIS
In het Praterke van mei/juni vorig
jaar, onder de rubriek “dromen zijn
geen bedrog” las je het interview
met Eddy Huyghe. Hij droomde er
al lang van om een boek te schrijven en eind september ging zijn
droom in vervulling : zijn debuutroman “Het Mirakelmeisje” werd gelanceerd.
Eddy heeft beloofd om ons te gidsen doorheen de streek waar het
verhaal zich grotendeels afspeelt.
We verzamelen aan het Catharinahuis en carpoolen van daaruit
naar fietsknooppunt 38 op het Sasplein in Klein-Willebroek. Daar vertrekt de wandeling.
We volgen tot fietsknooppunt 28
om in Boom het veer over de Rupel
te nemen en dan terug aan te komen in Klein-Willebroek. Onderweg
passeren we verschillende plaatsen

die in zijn boek voorkomen. De
wandeling is 11 km lang en we
houden onderweg nog een rustpauze. Deelname is gratis. Opnieuw inschrijven is gewenst. Zo
weten we hoeveel wandelaars we
mogen verwachten :
info@kwbsintantonius.be

dagfietstocht lier
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ZATERDAG 5 SEPTEMBER - 10u KOETSHUIS HALLE

Om ons ingekort fietsseizoen af te ronden, maken we een
uitstap naar Lier. Vertrek stipt om 10u aan het Koetshuis.
Na ± 32 km houden we halt voor het middagmaal bij “De
Slappe Uier” in Nijlen. Verder maken we nog een “rondje
Lier”, doen we een terrasje en stoppen we eventueel nog
voor een ijsje. Totale afstand ± 65 km. Terug rond 18u.

Inschrijven via info@kwbsintantonius.be graag vóór 1 september. Geef meteen ook je bestelling voor ‘s middags
door : croque ¤ 9 - uitsmijter ¤ 8,50 - koude schotel ¤ 14,
ter plaatse te betalen. Na bevestiging ¤ 5 per persoon
(drankje en verzekering) over te schrijven naar onze kwbrekening BE59 7895 4329 7826.
Tot dan, Swa

garageverkoop
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ZATERDAG 12 SEPTEMBER - 8u30 tot 15u

Lente … tijd om kelder of zolder op te ruimen maar waar
blijf je met de spullen die weg mogen ? Je kan er mee
naar de kringloopwinkel of zelf een verkoop 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, organiseert 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 enkele
ballonnen om jouw locatie kenbaar te maken. Heb je zelf
niet de mogelijkheid om thuis een standje op te zetten,
dan kan je een plaatsje reserveren in het Catharinahuis,
Achterstraat 70 in Sint-Antonius.
Hoe deelnemen ?
Als verkoper kan je inschrijven t.e.m. 6 september bij
voorkeur via het inschrijvingsformulier op onze website. Na
inschrijving krijg je nog een mail met ons rekeningnummer. KWB-leden betalen 2 €, niet-leden 5 €. De
opbrengst van de verkochte goederen is volledig voor
eigen rekening.

Als geïnteresseerde koper kan je op 12 september vanaf
8u30 een deelnemerslijst met stratenplan (1€) ophalen
aan het startpunt.
Een initiatief van :

Startpunt :
Catharinahuis,
Achterstraat 70, Sint-Antonius

bezoek kolonie merksplas
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ZATERDAG 26 SEPTEMBER - 8u45 CATHARINAHUIS
Welkom in Merksplas-Kolonie.
Verwonder je over de imposante architectuur.
Verken het beschermde landschap.
Beleef het verleden in het
interactieve bezoekerscentrum.
Laat je culinair verwennen.
Dit kandidaat Unesco Werelderfgoed
is een bezoekje meer dan waard !

Ofwel kom je op eigen kracht tegen 10u naar de landloperskapel, Kapelstraat 9 te Merksplas, ofwel vertrek je mee per
fiets om 8u45 aan het Catharinahuis (±20 km). We worden er
onthaald met een drankje (koffie/thee/frisdrank) en een
heerlijk klosjaarskramiekske. Vervolgens bezoeken we het
gevangenismuseum met een gids en luisteren naar de getuigenis van een cipier.
's Middags trekken we naar de voormalige Grote Hoeve (nu
museum en brasserie) voor onze maaltijd. Om 14u15 start
een gegidste wandeling op het landlopersdomein. Dit vagebondjespad is 4 km lang en duurt 2 uur. Inschrijven doe je
via info@kwbsintantonius.be vóór 15 september.. Geef ook je
menukeuze door en of je meefietst of niet (bij goed weer).

Menu’s :
1. dagsoep, videe met frietjes en een salade
2. dagsoep, stoofvlees met frietjes en een salade
3. varkenshaasje met warme groenten + frietjes/kroketjes/
puree + saus
4. vispannetje met puree
Deelnameprijs ¤ 40, inkom museum, gebak met drankje,
gidsen, cipier, verzekering en middagmaal (excl. drank).
Info : Eric 0477 20 04 26
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ZATERDAG 3 OKTOBER - 13 TOT 17u CATHARINAHUIS

Repair Cafés zijn bijeenkomsten waar je fietsen,
elektrische apparaten of andere spullen waar iets aan
hapert, gratis kan komen laten herstellen. Je gaat er
samen aan de slag met deskundige vrijwilligers, zoals
elektriciens, naaisters, meubelherstellers en fietsenmakers. Gereedschap staat ter beschikking. Wie niets
heeft om te repareren, kan gezellig iets komen drinken, of
helpen bij een reparatie van iemand anders.

Ook in Sint-Antonius dragen we ons steentje bij. Op
zaterdag 3 oktober organiseren we al voor de 13e keer
een repairnamiddag in het Catharinahuis. Breng dus al
je spullen mee waar ‘t één en ‘t ander aan hapert. Onze
handige Harry’s bekijken wat er kan gebeuren. Zijn er
onderdelen die moeten vervangen worden, dan kan je
eventueel nog naar een doe-het-zelf-zaak.

We gooien ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna
niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie
weer prima bruikbaar zijn. Door je spullen te repareren,
verklein je de afvalberg. De hoeveelheid grondstoffen en
energie die nodig is om nieuwe producten te maken, blijft
op die manier beperkt.

Terwijl je wacht, kan je genieten van allerlei dranken,
een pannenkoek of een croque.
info@kwbsintantonius.be



0477 20 04 26 Eric Geudens

wandeling kruiskensberg bevel
8

ZATERDAG 10 OKTOBER - 8u30 CATHARINAHUIS

Vertrek aan Catharinahuis 8u30 (carpoolen). Bestemming :
Kruiskensberg, Parking Kruiskensbaan 8, 2560 (Bevel) Nijlen
Inschrijven via : info@kwbsintantonius.be
Kruiskensberg is een bedevaartsoord te Nijlen. Een oude tekst
verhaalt dat een erg zieke herder er omstreeks 1260 van een
bron dronk en plots genezen was. Toen dit bekend raakte werd
er een houten kruis opgericht en de bedevaarders stroomden
toe. In de 17e eeuw werden vijf putjes gegraven als symbool
voor de vijf wonden van Christus. Vorige eeuw werden deze
putjes in steen gemetseld en een kapel opgericht. Het verhaal
doet de ronde dat de kapel de plaats zou zijn waar je aan een
lief kan geraken en de jongeren kwamen er dan ook bidden
om een partner te vinden. Verder vind je aan sommige vensters
van de kapel een hele reeks veters en andere stukjes stof om
'de koorts af te binden'. We wandelen door een rustig bosgebied, langs het heideven door een uitgestrekte vochtige heide,
afgewisseld met droge zandruggen en langs de Nete met de
groene polders.
Afstand : ± 8 km. Nauwelijks 200m verharde weg. Het is het
boscomplex tussen Bevel en Herenthout en behoort tot het
wandelnetwerk Kempense Netevallei.

onze clubs
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maandagnamiddag :
13u tot 15u30

Vrijdag van 19u30 tot 22u30

maandagavond :
19u30 tot 22u30

17+31 jan, 14+28 feb,
13+27 mrt, 10 apr

6+20+27
10+24
2+9+23
6+20+27
11+18+25
8+15+22

jan
feb
mrt
apr
mei
jun

13+27
10+24
7+21+28
12+19
9+23+30
4+7

voorjaarsreeks 2020 :

Najaarsreeks 2020 :
jul
aug
sep
okt
nov
dec

maandagavond 21 tot 22u
sporthal GSA Sint-Antonius
2019 :
2 sep, 7 okt, 7 nov en 2 dec

2020 :

11+25 sep, 9+23 okt,
6+20 nov, 4 dec

6 jan, 3 feb, 2 mrt, 6 apr, 4 mei en 1 jun

Jan Pauwels 03 383 38 83

Serge Van Tendeloo 0472 54 15 46

Recreatief fietsen

Een reeks van 6 avonden
per seizoen :

Isabel Van Herck 0497 19 39 83
Lia Van de Water 0473 38 29 37
16 donderdagavonden
van 19u tot 22u

Een overzicht met al onze
activiteiten vind je op de
website-kalender :

7 mei t.e.m. 27 augustus 2020
niet op 21 mei (Hemelvaart)

5 jan, 2 feb, 1 mrt 2020

www.kwbsintantonius.be

Swa Claus 03 383 17 38

Jos Willems 03 383 54 86

6 okt, 3 nov, 1 dec 2019

wijkmeesters
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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

CLAUS Swa

wijkmeester

Heibleukenstraat 9

St-Antonius

03 383 17 38

DE REU Carlos

wijkmeester

Korenbloemlaan 47

Halle

03 322 94 24

GEERAERTS Jan

wijkmeester

Kerkhoflei 167

St-Antonius

03 383 29 04

GEUDENS Eric

wijkmeester

Paul Edwinlaan 37

Zoersel

JORDAENS Roger

wijkmeester

Baron de Caterslaan 57

Halle

VERBRAKEN Daisy

wijkmeester

Emiel Vermeulenstraat 133

St-Antonius

bankrekening
BE59 7895 4329 7826

0486 73 64 91

0477 20 04 26
03 288 49 86
0479 08 42 91

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

