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Kerstmis
Het is Kerstmis,
Telkens als we een traan wegnemen bij verdriet.
Telkens als we vrede sluiten en haat vergeten.
Telkens als we in deze harde(corona) tijden, medeleven tonen.
Telkens als we een woord van liefde spreken.

Het is Kerstmis
Telkens als we nieuwe hoop geven.
Telkens als we iets goeds zeggen van onze naaste.
Telkens als we een glimlach tonen.
Telkens als we ons leven aanvaarden en ook de pijn.

Het is Kerstmis
Telkens we een zieke bezoeken.
Telkens we vreugde brengen bij een mens in nood.
Telkens we God de kans geven om van ons een teder mens te maken.
Telkens ons hart een Kribbe wordt waarin liefde woont voor mensen om
ons heen.

Aan alle kwb leden:
Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar 2021.
Hou het gezond! Hou vol!
Vanwege kwb gooik & strijland
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>>> Kerststallen zoektocht <<<
Omwille van de corona pandemie kan onze jaarlijkse winterwandeling
niet doorgaan. Graag bieden wij jullie daarom 2 mooie alternatieve
wandelingen aan die jullie op elk ogenblik kunnen stappen om echt van
de kerststallen en de buurtsfeer te genieten en dit vanaf 19 december
tot en met 6 januari. Om jullie aandacht er bij te houden hebben wij
ook wat vragen voorzien voor onderweg waarmee jullie ook enkele
mooie prijzen kunnen winnen.
Publiekswedstrijd: Kwb heeft 10 leuke prijzen uit te delen aan wie de
vragenlijst volledig correct heeft ingevuld.
Kies de leukste Kerststal en/of Buurt: Kwb voorziet ook een prijs
voor de buurt met de leukste en warmste Kerststal die door jullie werd
verkozen.
Alle info over de wandelingen, de lijst met kerststallen en het
deelnameformulier,
kun
je
downloaden
op
de
website:
www.kwbgooik.be of je kan de brochure ook ophalen bij:
Infozuil Delhaize Gooik, Gemeentehuis Gooik, Bakkerij De Doncker,
Apotheek De Pril Kester, Nerinckx Mieke (Femma) Oetingen.

In memoriam Roger De Lattre.
Roger was een trouw, maar stil kwb lid waar je kon
op rekenen.
Hij was verschillende keren Lourdes medewerker
en medebedevaarder. Hij was de rechter arm van
voorzitter Robert Maris. Vele kwb activiteiten
werden bij Roger besproken en beoordeeld ter
uitvoering.
Bij elk bezoek met de MiniRaak ontstond er een gemoedelijke babbel.
De laatste maanden verbleef Roger, samen met zijn vrouw Roza, in rusthuis
Eyckenborch. Ze voelden er zich echt thuis samen. Roger werd net geen 89
jaar.
Wij zullen hem blijven gedenken. Rust zacht.
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75 jaar kwb in samenwerking met de
Heemkundige kring
Wij bieden al onze leden opnieuw de mogelijkheid aan om aan de helft
van de prijs een nieuw abonnement op het tijdschrift Gooik van de
Heemkundige Kring te nemen.
Schrijf € 10 over op de rekening van kwb Crelan BE98 1030 6307 1993 of
bezorg de overschrijving die bij deze Mini Raak zit aan je financiële
instelling met als vermelding “kwb HK 2021 + naam”.
Wij zorgen dan voor de rest en storten met plezier 10 € extra door om je
een volwaardig abonnement van de Heemkundige Kring te bezorgen.
Wat mag je in 2021 als kwb bijdragen aan Gooik verwachten?
- Lourdesbedevaarten. Aan de hand van groepsfoto’s halen we mooie
herinneringen op.
- Cursussen, bedrijfsbezoeken en de start van de kookavonden. Hier
ontbreekt het ons wel nog wat aan fotomateriaal. Wie nog mooie foto’s
zou liggen hebben van deze activiteiten, moet die zeker met ons delen.
- Sinterklaasfeesten: Kwb stond hiervoor gekend. We zorgen voor een
mooie reportage van de overvolle zalen in de jaren 80, de zelf in elkaar
gestoken sinterklaasfeesten rond de eeuwwisseling en tot de bezoeken
aan De Grote Sinterklaasshow in het Sportpaleis.
- Afsluiten willen we doen met een reportage over de verschillende kwbbestuursploegen doorheen de jaren.

Mooie artikels om naar uit te kijken. Vernieuw dus zeker je
abonnement van de Heemkundige Kring!

Heemkundige Kring van Gooik

…omdat ons Gooiks erfgoed belangrijk is...
4

