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kwb gooik & strijland

Programma update
In de mate van het mogelijke en alles onder groot
voorbehoud, maken we de eerste plannen voor het
werkjaar 2021-2022. We denken dan aan het ontbijt op
de jaarmarkt en het eetfestijn.
Maar ook het langverwachte ledenfeest. We moeten dit
helaas terug een jaar vooruit schuiven. In april 2022
willen we eindelijk ‘kwb 75+’ vieren met jullie.
De tweejaarlijkse 3-daagse reis samen met Landelijke
Gilde die voorzien was voor eind oktober 2021
(Normandië) wordt ook naar 2022 doorgeschoven.
Meer info in de komende mini-raken.
Vanwege kwb gooik & strijland
Nieuw leven ontspringt.
Jezus is opgestaan.
Laten we verder gaan.
Beginnen met een nieuwe start,
met veel hoop op beter leven.
Met Pasen mogen we weten,
Jezus is ons niet vergeten.
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Zalig Pasen

mini raak april 2021

In memoriam Jean-Pierre Appelmans.
Jean Pierre was lid van kwb, reeds vele jaren, en
regelmatig op onze activiteiten aanwezig. Geen
kaartavond ging aan hem voorbij en hij speelde
zich vaak in de prijzen.
Vele malen nam hij deel aan de kwb Lourdesbedevaarten. Hij was echt graag bij Onze Lieve
Vrouw en was regelmatig bij de grot te vinden.
Op alle georganiseerde gebedsvieringen was
Jean Pierre aanwezig.
Hij was een fijn mens en een trouw kwb lid. Dagelijks kon je hem
fietsend richting Ninove tegen komen. Telkens groette hij eenieder die
hij herkende.
Rust nu zacht Jean-Pierre. Wij blijven u gedenken.

Kwb leerbeek-kester presenteert:

De paashaas
is verdwenen?!
Tijdens de paasvakantie (van 3 tot 18
april) kan je “op zoek naar de paashaas”
via een tocht van ca 5 km. De tocht start
aan de kerk van Leerbeek. Daar vind je
een eerste bord waarvan je de QR-code
moet scannen.
Na registratie van je gegevens kan je kiezen uit een verhaal voor
-8 jarigen of +8 jarigen door het scannen van de specifieke QRcode. Je krijgt dan ook het volledige parcours op je smartphone te
zien. Het volledige verhaal kan je beluisteren op 7 verschillende
locaties langs de tocht.
Meer info en het parcours: www.kwbgooik.be/leerbeek
3

kwb gooik & strijland

Dauwtrip naar Halle - Mensen op weg
Op Pinkstermaandag, nu 24 mei 2021, gaan we op
weg naar O. L. Vrouw van Halle. Sinds enkele jaren
combineert kwb gooik & strijland een mooie dauwtrip,
kronkelend door onze mooie landschappen, met een
bedevaart naar Halle.
Graag nodigen we jullie allen uit om ons op onze trektocht bij de start of
onderweg te vervoegen met je eigen bubbel.
Vertrek/aansluitingspunten
Strijland-kerk:
Kapelleke Terlo:
Bosstraat-Edingsesteenweg:

±Tijd
6u00
6u15
6u35

Leerbeek-Parecia: kwb leerbeek sluit aan

6u45

Kester-Kerkhof:
Pepingen-Hoesnaek-Dreef:
Bellingen-Kattenhol:
Beert-dorp:

7u10
7u50
8u05
8u40

Vandaar trekken we verder langs Elbeek, Beertsestraat en het St.
Mariaziekenhuis. Uiteindelijk bereiken we rond 10u00 Halle.
Gezien de Corona maatregelen vertrekken we pas om 6u in Strijland
(avondklok). De wandeling verloopt in je eigen bubbel. Groepjes
vertrekken met enige tussentijd en mengen niet. Afhankelijk van de
toestand en of de horeca open is of niet, bieden we jullie bij aankomst al
dan niet een drankje of ontbijt aan.
Kwb heet jullie van harte welkom.
Wie heeft er zin in een alternatieve bedevaart? Kom mee en geniet
van de mooie uitzichten en het krieken van de dag.
Gelieve bij deelname een seintje te geven aan:
Danny Vergauwe
Tel: 054/56.89.18
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Leo Van Lathem
Tel: 02/532.08.92

Je kan ook bij hen terecht voor verdere info.
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