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Lidgelden
Lid: 25 € in plaats van 30 €
Lid met verminderde bijdrage: 17 € in plaats van 20 €

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.
Dit jaar opteerden we voor een Take-Away waar
massaal op gereageerd werd. Waarvoor onze oprechte
dank!
We kozen er voor om de Take-Away niet te koppelen met
het verlengen van het lidmaatschap. Toch bieden we
jullie, al onze leden, de korting aan van 5€ of 3€ op het
lidgeld, alsof jullie op ons eetfestijn/Take-Away aanwezig
waren. Je kan het als het ware als een duwtje terug
bekijken ter compensatie van de geschrapte activiteiten in
deze vreemde periode.
Om je lidmaatschap te verlengen kan je het gepaste
bedrag 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 2022 – Naam
Familienaam”
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Kalender werkjaar 2021-2022
2021

2022

Oktober

Februari

Vrijdag 22

Vrijdag ?

Kookavond 1

Kookavond 4
Woensdag 16

November
Vrijdag 19

Darts

Kookavond 2

Maart
Vrijdag ?

Zondag 28

Kookavond 5

Sinterklaasfeest
December
Vrijdag 17

Dinsdag 8 of 15

Elektriciteit op je dak
April

Kookavond 3
Vanaf vrijdag 17

Kerstwandeling

Zondag 24

Kwb 75+ ledenfeest
Juni
Donderdag 2

Bert Gabriels
De Goed Nieuws Show
Maandag 6

Dauwtrip naar Halle
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Trivia
We moesten afscheid nemen van Rosine Van Der Kelen,
echtgenote van ons lid Frans Ricour en voormalige bazin van café
d’Hoeft.

Lourdes 2022
Het wordt nationaal gezien steeds
moeilijker
om
voldoende
bedevaarders warm te maken om
naar Lourdes te trekken. Daarom
worden op kwb nationaal niveau de
drie provinciebedevaarten per jaar
omgevormd naar één jaarlijkse
nationale bedevaart.
De bedevaart zal niet meer verlopen
via GOVAKA. Er zal worden
aangesloten bij INTERSOC (CM), dat
momenteel
ook
de
Samana
bedevaarten organiseert. Om het
organisatorisch allemaal rond te
krijgen worden er enkel nog
treinbedevaarten vertrekkende vanuit
Tourcoing ingericht.
Aangezien kwb gooik&strijland een kleine kern van trouwe
Lourdesbedevaarders heeft zal Leo deze volgend jaar terug met
plezier begeleiden.
Concreet betekent dat er in 2022 wordt aangesloten bij de
Samana bedevaart die doorgaat van 13 juli tot 18 juli. In
Lourdes zorgt kwb wel voor een apart programma. Het thema
wordt “Alstublieft”. De prijzen en details liggen nog niet vast, maar
zullen verspreid worden zodra er meer info beschikbaar is. Zij die
al willen aansluiten mogen nu al gerust contact opnemen met Leo.
Leo Van Lathem
leo.van.lathem@telenet.be – 0478/38.36.07
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Voor kwb gooik&strijland was september best een drukke periode.

Familiehappening – 12 sept
Ter gelegenheid van het 20 jarig overlijden van onze toenmalige voorzitter
Martin De Kegel organiseerden we een familiehapping op 12 september.
Zo mochten we in de loop van de namiddag een 75 tal wandelaars
verwelkomen. Op het domein Uidekrij stonden er ook meerdere
springkastelen die in de loop van de namiddag flink werden bezocht door
de Gooikse jeugdbewegingen. Na de wandeling kon nog nagenoten
worden van een heerlijke pannenkoek of boterham met platte kaas.
De namiddag werd afgesloten door een aangenaam optreden van
Uppelink. In deze groep spelen 2 Gooikse muzikanten, Johnny
Lanckmans en Patrick de Dobbeleer (beter gekend als Voerenken).
Dankzij het goede weer, de mooie opkomst en onze sponsors kunnen we
terugblikken op een succesvol evenement! Zo kunnen we een aardig
centje overmaken aan het goede doel vzw MDK foundation.
Bij deze willen we ook onze sponsors nog even bedanken.

Fakts - Optiek Claes – het gemeentebestuur.

E-Bike Laarne – 19 sept
Een week later trokken we met 13 e-bikers naar Laarne, de roots van de
familie De Kegel.
Wederom was het een prachtige zondag. Via trage wegen werd onder
kwb begeleiding naar Schellebelle gefietst. Daar namen we de
overzetboot over de Schelde. We deden de innerlijke mens wat tegoed in
het Café Den Aard waarna we onze tocht via het Scheldepad naar
Laarne verder zetten.
Via de dorpskern van Laarne, met zijn welgekende mooie geranium
kegels, arriveerden we via de prachtige kasteeldreef bij het kasteel van
Laarne, om iets verderop ons einddoel, het KSA terrein, te bereiken.
Daar konden we terecht voor een aperitief, een smakelijke spaghetti en
een heerlijk dessertje. Een zestal deelnemers fietsten daarna nog met de
e-bike terug naar Gooik. Anderen bezochten het kasteel en keerden met
de auto terug naar Gooik.
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Kermisontbijt – 26 sept
Net zoals vorig jaar werd de jaarmarkt afgelast en kon ons jaarmarktontbijt
dus niet doorgaan. Dus pakten we zondagochtend uit met een
kermisontbijt dat bij de leden aan huis werd gebracht. Een 85-tal
ontbijten werden er besteld. Uit de reacties achteraf konden we opmaken
dat het een heerlijk ontbijt was en dat dit initiatief enorm werd
geapprecieerd!

Take Away – 10 okt
Ook het eetfestijn kon voor het tweede jaar op rij niet plaatsvinden. We
opteerden hier voor een Take Away, waar zeer gretig werd op ingetekend.
Er werden 334 schotels besteld! Dit was veel meer dan dat we ook maar
konden dromen.
Kwb had een afhaalmenu samengesteld bestaande uit een niet te
versmaden
vispannetje
of
een
heerlijk
stoofpotje
van
varkenswangetjes, weg te spoelen met een flesje wijn voor de
liefhebbers en aangevuld met een dessert. Voor de kinderen opteerden
we voor balletjes in tomatensaus. Deze klassieker werd ook door menige
volwassene genomen.
Zoals op het traditionele eetfestijn verloten we nu ook een paar
wijnflessen onder de deelnemers. Onderstaande mensen mogen
eerstdaags nog een lekker wijnflesje verwachten:
●
●
●

Gilbert Van Lathem
Marc Pappaert
Eric De Rick

Hierbij danken we dan ook al onze leden en sympathisanten die onze kwb
beweging hiermee steunden.
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kwb
Koken voor mannen
Een mooie traditie …
… gaat terug van start
Nu de corona maatregelen versoepeld zijn gaan we terug
van start met de kookavonden.
Elke les wordt er op een ontspannen(de) manier een
volledig menu klaargestoomd en op Bourgondische wijze
genuttigd.
Mee te brengen:
Schort, mesje, plankje, handdoek, evt. potje om overschot
mee te nemen en … je goed humeur!
Wanneer:

Vrijdag 22/10/21 – 19/11/21 – 17/12/21 –
?/02/22 – ?/03/22 telkens om 19u30.
(Data voor februari en maart 2022 nog nader te bepalen.)

Waar:

Zaal Familia (Gooik)

Thema’s:

Allerlei keukens komen aan bod

Deelnamebijdrage: 20 € per kookavond
(Inbegrepen zijn: ingrediënten en aangepaste dranken
aan tafel)
Graag inschrijven bij:

Johan Tielemans
0479/78 56 48
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Watersnood – Juli 2021

Enkele weken terug ben ik met enkele Rotary-vrienden een familie in
Trooz gaan helpen bij het verwijderen van het plakwerk van de muren.
Momenteel zijn er reeds veel inzamelacties voor kledij, meubilair enz, …
De vraag naar elektrisch gereedschap is bij de getroffen gemeenschap
minstens even hoog. Door de overstroming hebben deze mensen ook
niets meer van materiaal om hun eigen huizen leefbaar te maken tegen
de winter die er aankomt.
Concreet zijn we op zoek naar slijpschijven, boormachines,
hogedrukreinigers, schroefmachines, decoupeerzagen, schuurmachines, enz …
Wie kan ons aan dergelijk (nog goed werkend) materiaal helpen? De
families ter plaatse zullen jullie dankbaar zijn!
Lieven Krikilion
Honingenveldstraat 1, 1755 Gooik
lkrikilion@yahoo.com – 02/532.14.93

Kwb leerbeek-kester presenteert

Sinterklaasfeest
Zondag 28 november, 14u
Parochiezaal “Parecia”
De Sint en zijn Pieten komen die namiddag langs om alle aanwezige
kinderen tot het zesde leerjaar een geschenkje te bezorgen. In
afwachting zorgen de mensen van “Kip van Troje” (het reizend
speeltheater voor kleine en grote speelvogels) voor animatie waarbij je je
niet zal vervelen. Nagenieten van dit alles doen we met wafels,
chocolademelk en koffie!
Meer info en inschrijven?
>> Jonas – Patattestraat 7 – 0475 75 58 70
>> E-mail – kwbleerbeekkester@gmail.com
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