tweemaandelijks ledenblaadje / kwb zoersel sint-antonius / jaargang 37

JUL/AUG
2017

In de huifkar op het
domein Kiewit (Hasselt)

Weekend Leende

overlijdens
Jos Meeusen
° 19 mei 1935

Rosita Westerlinck

† 18 juni 2017

° 25 september 1967

broer en schoonbroer van Gust Meeusen,
José Meeusen en Jan Geeraerts

† 22 juni 2017

dochter en schoondochter van
François Westerlinck en Gerda Geys

Onze oprechte deelneming aan de families
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sta even stil
En dan wordt het vakantie
Die instellingen, jouw ingesteldheid, kunnen
allesbepalend zijn. Het is dus wellicht een goed idee
eerst je verwachtingen, jouw ingesteldheid, de manier
waarop je straks in je 'congé' stapt, uit te klaren.

De schoolpoorten gaan voor een tijdje dicht. Twee
maanden lang ondergaat onze hele samenleving de
invloed van dit verschijnsel.
We zwerven uit en gaan op reis. Maar vooraleer velen
de auto starten, stellen ze eerst nog de GPS in. Het
voorbeeld van de moderne gids en eigenlijk wel een
interessant toestelletje omdat het toont hoe een goede
gids kan, of zou moeten te werk gaan.

Eens alles duidelijk en de GPS goed ingesteld, ja, dan
moet je de gids volgen, moet je de GPS gehoorzamen,
er gehoor aan geven.
En zo is het altijd met een gids : je moet goed luisteren
en hem of haar je vertrouwen geven. Wat me opvalt, is
dat we vandaag de dag gemakkelijker blind vertrouwen
op een elektronisch toestel dan in een gids van vlees en
bloed. Voor die laatste zijn we kritischer en stellen we
veel meer in vraag.

Natuurlijk moet je wel eerst weten waar je naar toe wil,
wat het doel van je reis is. Wil je je ontspannen of je
eerder eens helemaal uitleven ? Hoop je op een echte
ontdekkingsreis of is gewoon genieten al meer dan
genoeg ? Op basis van dat reisdoel kan de GPS een
route uitstippelen.

"GPS" verwijst naar de eerste letter "G" maar ook naar
Geloven, Geluk, Gehoorzaam en zelfs Genieten. De "P"
en de "S" zouden dan voor Pauze en Samenzijn kunnen
staan.

Maar opgelet : er zijn ook nog extra instellingen die
bepalen hoe die weg er exact zal uitzien. Wil je de
snelste weg ? Of de kortste ? Liefst via snelle
autowegen ? Of toch liever kleine dorpjes ontdekken ?

GPS = Genieten, Pauze, Samenzijn, drie aspecten die
we in de vakantie zeker nodig hebben.
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voorzetje
“zzz, zzz, zzz” : hoor de hommels zoemen,
“wiet, wiet, wiet” : hoor het roodborstje fluiten,
“brzz, brzz, brzz” : wie ligt daar in zijn strandstoel te luieren ?

flinke borrel. Wie er in ’t modemuseum bij was stond verwonderd te kijken (maar aankomen niet) naar de mooi geklede, excentrieke poppen. De anderen maakten er een
shop-wandeling van en daarna konden we in de huifkar even
uitblazen of was het paard dat brieste ? Bedankt Frederika !
Wat de eerstvolgende maanden ons nog verder biedt, buiten
het dinsdagavondfietsen, is de ‘Wafelkraam’ waarmee KWB
alle leden met gezin (inschrijven verplicht) trakteert met
lekkere wafels en een drankje en dit om jullie te bedanken
voor hulp en aanwezigheid op de vele activiteiten. Ook voor
de fietstweedaagse naar Tilburg zijn we al met een mooie
groep en hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn en
anders maken we er wel het beste van. Hieronder nog een
korte verwijzing naar de najaarsactiviteiten die nog niet op
onze wandkalender vermeld werden. Dit was dan weer ‘mijn
zetje’ tot ziens op een of ander ‘verzetje’ !

Kom op zeg, ’t is vakantie en dan moet je toch even alle
dagdagelijkse dingen opzij kunnen zetten om van andere
geluiden en geneugten te mogen genieten. Bij KWB doen we
het ook wat kalmpjes aan en maken we ons op om de nieuwe
activiteiten van dit jaar nog af te ronden. Vanaf 2018 werken we dan met een kalenderjaar. Of dat veel zal veranderen
is voor mij geen vraag meer. Toch staan we steeds opnieuw
voor het feit dat om één of andere reden er wel eens iets
niet verloopt zoals gepland. Het spoorfietsen werd door ‘de
hittegolf’ en het gevaar voor bos- of heidebrand afgelast.
Maar we plannen het opnieuw op 9 juni 2018. Ook moeten
we de voettocht naar Scherpenheuvel, wegens gezondheidstoestand van de vaste begeleider en bezieler, afgelasten.
Maar je kan nog altijd met de fietsers mee die langs rustige
wegen nog op bedevaart trekken (rijden).

Jan

Tetterende Tiretten :
4 sep, 18 sep, 2 okt, 16 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec
Kookavonden : 6 okt, 17 nov**
Bowling : 8 okt, 5 nov, 3 dec**
Bedrijfsbezoek Janssen Pharmaceutica : 2 dec**
Workshop cocktails : 15 dec**

De stadsuitstap naar Hasselt was weer een voltreffer, alles
was door Frederika zeer fijntjes uitgewerkt. We genoten in
de Japanse tuin, al was het maar van de vele koi’s, ook het
jenevermuseum boeide ons te meer met als afsluitertje een

* meer info over deze activiteiten in september of november
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68e bedevaart scherpenheuvel
11 EN 12 AUGUSTUS
Wegens de gezondheidstoestand van onze begeleider Sooi, hebben we beslist
om de tocht te voet dit jaar een keertje over te slaan. Een vervanger vinden,
was onbegonnen werk. Het vraagt immers wat kennis, ervaring en verantwoordelijkheid. Tegen volgend jaar zal hij zeker terug in orde zijn.
Deelname mogelijk vanaf 12 jaar. Vertrek : Zaterdagmorgen om 6u30 stipt
aan de kerk. Onkosten : 5 € voor verzekering en koffie. Ochtendsnack zelf
meebrengen voor onze stop in Westerlo (Boswachtershuis). Start terugtocht :
15u00. Onderweg stoppen we nog even in Averbode voor een ijsje. Om 18u00
houden we halt in Bouwel (Taverne De Molen) voor een koude schotel met
brood. Thuiskomst ± 20u30.
Zaterdagmorgen om 9u00 vertrekken 2 minibusjes aan de kerk. Onkosten :
kinderen t/m 12 jaar : 10 €, volwassenen : 18 €. Terugreis 16u00. Thuiskomst ±17u00.
Wie met eigen wagen komt, kan de andere bedevaarders opwachten aan de
basiliek in Scherpenheuvel om 10u30.
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Zaterdag om 11u00 wordt
er in Scherpenheuvel een
eucharistieviering opgedragen. Om 13u30 is er
voor de geïnteresseerden
nog een kruisweg en een
rozenkrans tot ±14u45.

Inschrijven kan op zondag 6 augustus van 11u30
tot 12u30 op de pastorij,
Handelslei 33. Vul alvast
het strookje hiernaast in.
Of steek het met gepast
geld in een omslag die je
in de houten bussen
achteraan in de kerk
deponeert (tot 6 aug).

INSCHRIJVINGSSTROOK SCHERPENHEUVEL

naam, voornaam
deelnemer 1

:

geboortedatum
:

naam, voornaam
deelnemer 2

:

geboortedatum
:

naam, voornaam
deelnemer 3

:

geboortedatum
:

straat en huisnr

:

deelgemeente

:

telefoon :

PER FIETS :

HEEN en TERUG :

PER MINIBUS :

5,00 € x

=

KOUDE SCHOTEL : 12,00 € x

=

VOLWASSENE : 18,00 € x

=

KIND : 10,00 € x

=

TOTAAL =
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Bedevaarders 2016
Info : Voetgangers & minibus : Bogaerts-Sebreghts 03 383 44 69 - Fietsers : Walter Dierckx 0486 73 64 91
email : info@kwbsintantonius.be - website : www.kwbsintantonius.be
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kwb trakteert
VRIJDAG 8 SEPTEMBER - 19u00 - CATHARINAHUIS
Zoals reeds aangekondigd in maart, reserveerden we De Wafelwagen voor een gezellige avond aan het Catharinahuis. Al onze
leden en occasionele helpers willen we hiermee danken voor hun enthousiaste deelname en hun bereidwillige hulp tijdens al onze
activiteiten.
We voorzien voor iedereen een Brusselse èn
een Luikse wafel met topping naar keuze en
een drankje. Dit is gratis maar inschrijven
is wel noodzakelijk. Ook willen we graag
weten hoeveel kinderen er meekomen. Mail
naar info@kwbsintantonius.be of bel naar
Jos Willems 03 383 54 86 vóór 2 september.
Er zal ook kinderanimatie voorzien worden
en wie wil, kan er een spelletje Kubb of
Mölky spelen. Wij zien er alvast naar uit.
Tot dan !
De wijkmeesters
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fietstweedaagse tilburg
23 en 24 SEPTEMBER
De Postelse Hoeve

Heen ± 65 km
Terug ± 80 km (met eventueel verkorting)
Zaterdagmorgen om 8:45 verzamelen we aan
het Catharinahuis. Stipt om 9:00 start de
fietstocht. We nemen een drankpauze in
Merksplas en een lunchpauze van anderhalf uur
in Baarle Nassau (picknick meenemen of ter
plaatse iets bestellen). Voor de pauzes op
zondag zoeken we nog gepaste locaties.
In de Postelse Hoeve in Tilburg (Doctor
Deelenlaan 10) hebben we gereserveerd voor
een avondmaal (3 gangen), een overnachting
en een ontbijt. Prijs alles inbegrepen voor een
tweepersoonskamer € 94,50 - éénpersoonskamer € 77,25. Er zijn 25 kamers beschikbaar.

We dienen uiterlijk half juli het aantal kamers door te geven dus gelieve
in te schrijven vóór 15 juli : info@kwbsintantonius.be of 0477 20 04 26
Eric Geudens.
We zoeken nog een begeleider, met auto en fietsrek die tevens wat bagage wil vervoeren. Een beurtrol, in de voormiddag fietsen en in de namiddag rijden of omgekeerd, is ook een mogelijkheid.
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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

vr
do
vr
zo

13
19
27
29

JANUARI 2017
Kaartavond 1
Kookavond 3
Kaartavond 2
Nieuwjaarsbrunch

za
zo
vr
vr
za
vr

4
5
10
17
18
24

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

za
zo
vr
vr
za

4
5
10
24
25

MAART
Repair Café
Bowlingavond
Kaartavond 5
Kaartavond 6
Garageverkoop

vr
za
vr
za
zo

7
22
28
29
30

APRIL
Kaartavond 7
Paasmaal
Weekend
Weekend
Weekend

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

2
13
24
27

di 11
di 25

11

di
vr
za
di

8
11
12
22

vr
vr
za
zo
vr

8
15
23
24
29

vr
za
zo
vr
za
vr

JUNI
Braderij
Fietsavond 4
Spoorfietsen Kapellen zo
Fietsavond 5
vr
vr
JULI
vr
Fietsavond 6
Fietsavond 7
za
zo
AUGUSTUS
Fietsavond 8
vr
Scherpenheuvel
za
Scherpenheuvel
vr
Fietsavond 9
vr
za
SEPTEMBER
KWB trakteert
Kaartavond 1
Fiets2daagse Tilburg
Fiets2daagse Tilburg
Kaartavond 2

6
7
8
13
21
27

OKTOBER
Kookavond
Repair Café
Bowlingavond 1
Kaartavond 3
Jaarfeest
Kaartavond 4

5
10
17
24

NOVEMBER
Bowlingavond 2
Kaartavond 5
Kookavond
Kaartavond 6

2
3
8
9
15
22
23

DECEMBER
Janssen Pharmaceutica
Bowlingavond 3
Kaartavond 7
+ 10 Kerstmarkt
Workshop cocktails
Pakjes maken
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

03 297 44 57

bankrekening
BE59 7895 4329 7826

0486 73 64 91

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