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kwb gooik & strijland

Nieuwjaar 2019
Daar waar vreugde en inzet elkaar kruisen
ontstaat verbondenheid en solidariteit.
Daar gebeuren “Grootse Dingen”.
Daar waar mensen moeilijke dingen overbruggen
ontstaat rechtvaardigheid en positiviteit.
Daar gebeuren “Grootse Dingen”.
Daar waar mensen – in groep – onrecht bannen
ontstaat vrede, vergeving en samenhorigheid.
Daar gebeuren “Grootse Dingen”.

kwb gooik & strijland wenst in ’t nieuwe jaar
aan ieder van u “Grootse Dingen” toe!
Het bestuur

75 jaar kwb gooik & strijland in 2020
Vervollediging van het archief
In 2020 zal onze kwb afdeling 75 jaar actief zijn in Gooik en
Strijland. We plannen een aantal initiatieven om dit jubileum te
vieren. Een eerste taak van de werkgroep is het bij elkaar
zoeken van allerlei archiefmateriaal om daar een mooie
verzameling en/of document van te maken.
Wil je een leuk verhaal, een grappige anekdote, foto’s of
dia’s(!) uit de oude doos of oude Mini-Raken, enz... omtrent
kwb gooik & strijland met ons delen, neem dan zeker contact
op met één van ons:
Danny Vergauwe 054/56.89.18 - marleenvs@msn.com
Leo Van Lathem 02/532.08.92 – leo.van.lathem@telenet.be
Alle materiaal van welke vorm dan ook is welkom! Kijk eens op
je zolder of in je kasten! Misschien heb je zelfs nog materiaal
uit de jaren 60 en 70! Of een foto van Sint en Piet met de
schoorsteen.
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Lezing nieuw erfrecht door
Minister van Justitie
Koen Geens

GC De Cam
Dinsdag 19 maart
Deuren 19u30
Start om 20u00
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mini raak Januari 2019

Met medewerking van
Notaris Frederik Hantson,
het gemeentebestuur,
verschillende sociale bewegingen

kwb gooik & strijland

Winterse Woestijntocht
Zat 26 januari 2019
zaal Edele Brabant – Strijland
Inschrijven vanaf 15u30, vertrek om 16u00, terug rond 19u00.
Ook geschikt voor deelname met een kinderbuggy of een rolstoel.
We trekken naar een verlichte (!) Woestijnkapel. Tijdens een korte
tussenstop op de hoeve van De Baerdemaker, bieden we je een
verkwikkend jeneverke, chocomelk of soepje aan en kan je
luisteren naar een uiteenzetting over het gehucht ‘De Woestijn’.
Na de wandeling is er een gezellig samenzijn voorzien in de zaal.
Bij een boerenboterham en een kom soep kan je genieten van de
muzikale animatie door Johan De Muylder. Hij brengt een paar
stevige meezingers en wordt daarbij ondersteund door Pol
Blanca. Kom zeker af!
Deelname: €2.50, familie prijs €5.00
Voorzie een zaklamp, stevige stapschoenen en een fluo hesje

(het

mag geel zijn).

Meer info:
Leo Van Lathem – 02/532.08.92
Mail: kwbgooik@gmail.com
Web: www.kwbgooik.be/gooik
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