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kwb gooik & strijland

Kerstmis
‘t Is KERST.
De vrede van het kind.
De eenvoud van de stal.
De eerbied van de herders.
Dat het Kerstekind het ons geven kan.
‘t Is KERST.
De wijsheid van de wijzen.
Het geloof van Maria.
Het geduld van Jozef.
Dat het Kerstekind ons hiermee vervult.
‘t Is KERST.
De kracht om te strijden tegen onrecht.
De wil om te aanvaarden wat niet te mijden was.
De hoop het geloof te verkrijgen en te behouden.
Dat is wat je bij het Kerstekind vindt.
Aan allen een ZALIGE KERSTMIS
En een GELUKKIG NIEUWJAAR 2020.
Vanwege kwb gooik & strijland

2

mini raak december 2019

Volleybal nieuws
Na het einde van de kwb volleybal
jaren, stapten enkele leden over naar
Govok-senioren (M/V), waar ze nog
steeds actief spelen. Wie sportieve kriebels voelt, mag ons gerust
komen vervoegen!
We spelen, recreatief, geen competitie, wekelijks elke
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 u in de Koornmolen. Daarna
sluiten we telkens gezellig af met een drankje.
Hartelijk welkom!
Meer info : emiel.vaneeckhoudt@hotmail.com of 0485/18.51.12

Mark River Band
Olv Filip Demeyer

viert kerst
“in a mellow tone”
Vrijdag 20 december 2019
Zaal Katholieke Kring
Centrum 20, 1540 Herne

Start: 20u30 (deuren: 20u)
Inkom: 15€ (12€ vvk)
(Kaart geeft recht op
1 consumptie)

Reservatie: www.markriverband.be
markriverband@gmail.com
Tel: 054/58 80 40

Wij steunen vzw De Kegel voor hun goede werken in
Sri Lanka en hun deelname aan “De warmste week”.
www.mdkvzw.be
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75 jaar kwb in samenwerking met de
Heemkundige kring
Tijdens ons 75e bestaansjaar wil kwb gooik & strijland wat
terugblikken op zijn rijkgevulde verleden door het neer te schrijven
en door foto’s in een digitaal archief te stoppen voor ons zelf en
het nageslacht.
Bij de viering van 50 jaar kwb hebben we hier al een eerste stap in
gezet. Met de primitieve middelen uit de jaren negentig, slaagden
we erin om nog een paar van onze eerste kwb’ers voor de camera
te krijgen.
15 jaar later, bij 65 jaar kwb, maakten we op het ledenfeest een
overzicht van de vele activiteiten die kwb in de loop der jaren
organiseerde, ondersteunde of mee hielp organiseren. Voor wie
het zich niet meer herinnert, we gingen toen op zoek naar de rode
draad in de kwb activiteiten en kwamen toen uit bij het
“Sinterklaasfeest” dat onafgebroken jaarlijks plaatsvond. En toch
heeft ook dit kinderfeest ondertussen zijn duimen moeten leggen...
Er is dus veel stof om er het één en ander van op papier te zetten.
Omdat we het niet haalbaar achtten om hier zelfstandig een rijk
gestoffeerd boek over neer te schrijven, gingen we te rade bij de
Heemkundige Kring van Gooik. Zo zijn we uitgekomen bij een
meer haalbare kaart: een paar stevige bijdragen die in de loop van
2020 zullen worden gepubliceerd in het tijdschrift “Gooik” van de
Heemkundige Kring.
Steven Sonck, medewerker bij de Heemkundige Kring, tevens
bewoner van de nieuwe Cam, beschikt over een vlotte pen en zal
ons de nodige ondersteuning bieden bij het neerschrijven van
deze bijdragen.
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Als kerstcadeautje bieden we aan al onze leden alvast de laatste
“Gooik” van 2019 gratis aan. Deze uitgave van de Heemkundige
Kring zal net voor Kerstmis in jullie brievenbus belanden. Daarin
schetsen we het ontstaan van KWB Gooik en KWB Strijland dat al
vrij snel uitmondde in kwb gooik & strijland. Tevens laten we een
paar kwb enthousiastelingen van de prille beginjaren, die nu nog
onder ons zijn, aan het woord.
Om in 2020 ook niets te moeten missen van de bijdragen over het
kwb verleden, bieden wij jullie, onze leden, een jaarabonnement
op het tijdschrift van de Heemkundige Kring aan tegen halve prijs,
ofwel slechts € 10 ipv € 20! Kwb past de overige € 10 bij.
Wat moeten jullie hiervoor doen:
Schrijf € 10 over op de rekening van kwb Crelan BE98 1030 6307
1993 of bezorg de overschrijving die in de december uitgave zit
aan je financiële instelling met als vermelding “abonnement HK”.
Wij doen daarna het nodige zodat je een volledig jaar kunt
genieten van het tijdschrift “Gooik”. Tevens hebben jullie hiermee
ook korting op alle andere uitgaven van de kring die je in 2020 zou
willen aanschaffen.

Heemkundige Kring van Gooik

…omdat ons Gooiks erfgoed belangrijk is...
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Kwb kerststallentocht
Pastoor Koen was al een tijdje op zoek hoe de parochie veel meer
de warmte van Kerstmis tot bij de mensen en vooral in de Gooikse
buurten kon brengen.
Tijdens zijn priesterschap in Merchtem maakte hij kennis met
“Kerst in de straat”. Hier en daar een Kerststal in een voortuin of
in een buurt, dat moet toch ook in Gooik lukken, dacht hij. Dit idee
viel bij kwb zeker in goede aarde, alsook bij de gemeente die de
buurtwerking ook zeer genegen is. Na wat onderling overleg was
een Kerststallenwedstrijd voor buurten of verenigingen een feit.
Elf buurten en/of verenigingen gingen de uitdaging aan en
schreven zich in. Dit jaar bevinden de kerststallen zich in Gooik en
Strijland, alsook eentje in Oetingen. Wij hopen dit de komende
jaren ook meer van de grond te krijgen in de andere
deelgemeenten.
Een kerststal bouwen met de buurt of vereniging is ook de ideale
gelegenheid om met mensen iets samen te doen en te beleven.
Een jury zal bepalen welke kerststal de gemeentelijk buurtprijs in
ontvangst mag nemen tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 5
januari in De Cam (Gooik).
Omdat het resultaat ook gezien moet worden, presenteert kwb
gooik & strijland jullie een bewegwijzerde kerststallen
wandeling op zondag 29 december.
De uitgestippelde wandeling brengt je langs 10
van de 11 kerststallen! Ze duurt een dikke 2 uur
en is ongeveer 9 km lang. Het vertrek is vrij
en je kan overal inpikken. De route zal ook
beschikbaar zijn op de website
(www.kwbgooik.be) en facebook.
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De deelnemende kerststallen zullen te bezichtigen zijn zondag 22
december tot en met maandag 6 januari. Je kan ze bezoeken op
op de volgende locaties.
Monseigneur Abbeloosstraat 34
Bronnenweg 2
Zijpstraat 28
Processiestraat 13
Wolvenstraat 22
Wolvenstraat 3
Letterbeekstraat 59A
Lindestraat 26
Dorpstraat 68
Dorpstraat ??
Kapelstraat 37

In samenwerking met het gemeentebestuur.

Kerststallen
wandeling
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Programma Werkjaar 2019-2020
Graag vestigen we al je aandacht op de nog komende
activiteiten. Ook in 2020 is er weer heel wat te doen!
Meer info volgt ten gepaste tijde in de Mini Raak, de
nieuwsbrief, op de website en via facebook. Niet te
missen dus!
Tot binnenkort!

Za 25 jan

Winterwandeling – Parecia
(samen met kwb leerbeek/kester)

Vr 7 feb

Kookavond 4

Di 18 feb

Van slapen lig je toch niet wakker? Kris Baert
vertelt over zijn slaapproblemen. Muzikaal
opgeluisterd door Eddy Peremans.

Zo 8 mrt

Lego bouwdag en Doos van Pandora
(kwb leerbeek/kester)

Vr 20 mrt

Kookavond 5

Zo 26 apr

Ledenfeest 75 jaar kwb
Met Dirk Bauters en Vanessa Chinitor
Kerk Strijland – Edele Brabant

Za 16 mei

Kwadebeekjogging
(kwb leerbeek/kester)

Vr 29 mei

Diversiteit Troef!
Stand-up comedy met Latif Ait, Erhan Demirci en
Han Solo

Ma 1 jun

Dauwtrip naar Halle
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