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Beste leden,
Het Corona virus is jammer genoeg nog steeds aan het rondwaren en
blijft ieder van ons zijn (sociale) leven danig bepalen, in de war sturen
of zelfs stilleggen.
Ook voor ons, het kwb bestuur, is het heel moeilijk een activiteit uit de
grond te stampen en die volledige Corona proof aan onze leden aan te
bieden. We zien ons dan ook genoodzaakt om kwasi het hele
programma voor het najaar te schrappen. In deze omstandigheden is
het voorjaar nog ver weg en erg koffiedik kijken. We hopen natuurlijk
van ganser harte dat de toestand zich wat normaliseert en we terug
wat activiteiten kunnen opstarten. Want sociale contacten en het
verenigingsleven zijn als zuurstof voor ons mentaal welzijn en de
samenleving. Broodnodig!
We hadden ons de start van het werkjaar 20-21 wel enigszins anders
voorgesteld! In deze Mini Raak doen we een voorzichtige poging om
een flink uitgedund programma te presenteren. We blijven de toestand
opvolgen en evalueren. We blijven jullie op de hoogte houden bij
afgelastingen of nieuwe initiatieven.
Hou vol! Hou het gezond!
kwb bestuur

We kijken uit naar…
Kookavonden voor mannen. Zie verder in deze editie!
Kwb
Winterwandeling.
De
winterwandeling
wordt
een
bubbelwandeling in de Kerstperiode met een publieksbeoordeling van
de opgestelde Kerststallen. Dit wordt nog verder uitgewerkt en kom je
te lezen in een volgende miniraak.
Ledenfeest 75 jaar kwb gooik & strijland. Dit kon dit jaar niet
doorgaan en is nu gepland op zondag 25 april 2021. Dit is natuurlijk
een activiteit met verhoogde risico’s. Hopelijk is tegen dan de toestand
duidelijker en kan het ledenfeest gewoon plaatsvinden.
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Jammer genoeg dit jaar geen…
Ontbijt op de jaarmarkt. Traditioneel onze opener van het werkjaar.
Er is om te beginnen geen jaarmarkt dit jaar, dus heeft het ook weinig
zin om er een ontbijt te doen. Een ontbijt afgeleverd aan huis werd
overwogen maar niet weerhouden.
Tweedaags eetfestijn. Organisatorisch een nachtmerrie om dit
Corona proof op poten te zetten. Afstanden respecteren voor de
bezoekers, koken met een ploeg vrijwilligers in een warme kleine
keuken, … Helaas geen lekkere mosselen dit jaar.
Diversiteit troef. In mei dit jaar stond de voorstelling “Diversiteit
troef” op het programma. Dit werd geschrapt wegens voor de hand
liggende reden. De voorstelling werd onmiddellijk opnieuw gepland in
mei 2021 (cfr. Mini Raak Juni). Helaas wordt de voorstelling nu
definitief geschrapt omdat kwb nationaal, die zijn schouders ook mee
onder dit initiatief zette, afhaakt.

In memoriam Jan Anthoons.
Een bijzonder kwb lid is ons ontvallen. Wij mogen
Jan Anthoons gerust een erelid noemen.
Jan droeg ACW en al de geledingen (waaronder
KWB en ACV) nauw in het hart. Jan is gegroeid
vanuit de vakbond en zijn veel syndicaal werk. Hij
werd de eerste burgemeester van de fusiegemeente
Gooik. Later was hij gedurende 20 jaar,
gedeputeerde van de provincie Brabant. In Leuven
verdedigde hij de belangen van de inwoners van het Pajottenland. In 2000
nam hij afscheid van de politiek.
Gedurende zijn hele carriere bleef Jan trouw lid van kwb. Menige keren
zorgde hij op onze Gooikse kwb activiteiten voor leuke attenties. Hij was
een gedreven kajotter. Bij het stoppen van kwb Oetingen kwam van Jan de
vraag om te mogen aansluiten bij kwb gooik&strijland, waar hij op vele
activiteiten aanwezig was.
Jan werd 87 jaar en overleed thuis bij zijn geliefden.
Wij zullen hem blijven gedenken. Rust in vrede Jan.
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Lidgelden
Lid: 25 € in plaats van 30 €
Lid met verminderde bijdrage: 17 € in plaats van 20 €
Inclusief Activiteitenbon ter waarde van 5€!
Normaal gezien geven we een korting op het lidmaatschap voor alle leden die komen opdagen op ons jaarlijks
eetfestijn en ons zo een duwtje in de rug geven.
In dit bijzondere jaar kunnen we echter geen eetfestijn
organiseren. Toch bieden we jullie, al onze leden, de
korting aan van 5€ of 3€ op het lidgeld alsof jullie op ons
eetfestijn aanwezig waren. Je kan het als het ware als een
duwtje terug bekijken ter compensatie van de geschrapte
activiteiten in deze vreemde periode.
Kwb Nationaal doet er nog een promotie bovenop!
Indien je je lidmaatschap verderzet, dan krijg je van hen
een “Activiteitenbon” ter waarde van 5€. Deze zal bij
de Raak van januari steken en kan je tot 1 juli 2021
gebruiken als korting op een activiteit die wij, kwb gooik
& strijland organiseren.
Om je lidmaatschap te verlengen kan je het gepaste
bedrag Corona proof overschrijven op de rekening
van kwb Crelan BE98 1030 6307 1993 of bezorg je
de bijgevoegde overschrijving aan je financiële
instelling met als vermelding “Lidgeld 2021 – Naam
Familienaam”
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75 jaar kwb in samenwerking met de
Heemkundige kring
Tijdens ons 75e bestaansjaar wou 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.
Daarvoor werd een samenwerking met de Heemkundige Kring van
Gooik opgezet. Ondertussen zijn er al een paar stevige kwb
bijdragen in de loop van 2020 gepubliceerd in het tijdschrift
“Gooik” van de Heemkundige Kring.
Het blijkt nu dat er nog genoeg stof over is om nog een paar extra
bijdragen te kunnen samenstellen en deze te laten verschijnen in
de “Gooik” edities van 2021.
Om in 2021 ook niets te moeten missen van de bijdragen over het
kwb verleden, gaan we op hetzelfde elan verder als vorig jaar. Wij
bieden 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!
Meer info in de volgende editie van de Mini Raak.

Heemkundige Kring van Gooik

…omdat ons Gooiks erfgoed belangrijk is...
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Op zaterdag 12 september namen we deel aan de BubbleRun/(e-)Bike
ten voordele van de vzw MDK voor Sri Lanka.
Vanuit Gooik vertrokken de bubbels voor een marathon van 42,2 km
naar Laarne. Zo’n 40-tal deelnemers verschenen er aan de start.

Jo Baert en teamgenoten te Ninove

Vanuit kwb gooik & strijland
was er ook een team dat
deelnam aan de marathon. Jo
Baert,
vriend
Willy
en
schoonzoon Tijl gingen de
uitdaging aan. Jo liep het
eerste deel van de marathon.
Willy en Tijl volgden met de
fiets om Jo met de GPS de
weg te wijzen. Na 14 km, aan
Brouwerij Slaghmuylder, nam
Tijl over voor 7 km. Willy nam
het middenblok van 14 km
voor zijn rekening en Tijl sloot
de marathon af met de laatste
7 km. Op een goeie 4 uur
bereikte deze sportieve bubbel
Laarne. We danken Jo, Willy
en Tijl voor hun sportieve
inzet!

Het bestuur en enkele leden namen ook deel aan de sportieve
uitdaging en fietsten met de e-Bike naar Laarne. Wij waren zeker niet
gehaast. We supporterden in Ninove voor Jo en namen onze tijd bij
elke bevoorradingspost. Voor september was het echt een zalig
weertje. Het stoorde ons dan ook hoegenaamd niet dat we in Wetteren
aardig de weg kwijt waren en er een paar extra km werden aan
toegevoegd.
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De e-Bike deelnemers hier bij het vertrek in Gooik.
vlnr : Marc Cockmartin, Leo Van Lathem, Hilde Van Schepdael, Danny
Vergauwe, Marleen Van Schepdael, Emiel Van Eeckhoudt en Pascal De
Leener.
In Laarne werden we verwelkomd
onder een groot sjorwerk van de
plaatselijke
KSA.
In
de
deelnameprijs was er een borreltje,
een overheerlijke spaghetti en een
dessertje inbegrepen. Alles verliep
coronaproof. Er was enorm veel
ruimte op de KSA-weide en we
werden vlot bediend door de KSAleidingsploeg.
In Laarne sloten er zich nog een
paar leden aan voor het etentje en
zij brachten ons ook per auto terug
naar huis.

Tezamen hebben we met 15 Gooikenaars deelgenomen. Zoals
aangekondigd ging kwb 10€ extra storten naar het goede doel per
deelnemer. Zodoende zullen we eerstdaags 150€ overmaken aan
vzw MDK voor Sri Lanka.
Bij de evaluatie viel deze activiteit enorm in de smaak, zowel in Gooik
als in Laarne. Een tweede editie wordt (zeker) overwogen.
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kwb
Koken voor mannen
Een mooie traditie...
Met
kwb
blijven
we
nog
steeds
Kookavonden voor mannen verzorgen.
Dit jaar zal het met een doorschuif systeem zijn om Corona
proof te kunnen werken. Een ploegje van 3 à 4 man gaat in de
keuken aan de slag en bereidt het menu voor. De rest komt later
op de avond, ieder apart aan zijn tafel, de maaltijd nuttigen. De
volgende keer neemt een ander ploegje het koken van het menu
voor zijn rekening, enz...
Wanneer:

Vrijdag 23/10/20 – 20/11/20 – 18/12/20 –
05/02/21 – 19/03/21

Waar:

Zaal Familia (Gooik)

Thema’s:

Allerlei keukens komen aan bod

Deelnamebijdrage:
kwb leden: 80 €
Niet leden: 90 €
(Inbegrepen zijn: ingrediënten, aangepaste dranken
aan tafel)

Graag inschrijven bij één van de verantwoordelijken en het
juiste bedrag overschrijven naar rekeningnr. Crelan
BE98 1030 6307 1993 van kwb gooik & strijland met als
mededeling: kookavonden + naam
Praktische en organisatorische afspraken volgen na inschriving.
Guy Van Eeckhoudt
02/532 27 92
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Johan Tielemans
0479/78 56 48

