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Lourdes 2022 – vlnr: Jacqueline De Coster, Linda De Schutter,
Leo Van Lathem, Danny Pasteleurs, Monique Agneessens,
Maurice Van Huychem, An Billens, Patricia Derauw, Albert De
Schutter.
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Voorwoord
Na 2 jaar corona perikelen en een hete zomer trachten we
weer een genormaliseerd kwb programma aan te bieden.
Deze lange inactiviteit laat ongetwijfeld zijn sporen na, zowel
bij onze leden als bij het huidige bestuur. Wij proberen er de
schwung weer in te krijgen…
Jaarmarkt ontbijt in De Cam.
Vermits we met de jaarmarkt kunnen gebruik maken van De
Cam i.p.v. de Dorpsschool, opteren we dit jaar voor een
uitgebreider ontbijt. Meer hierover verder in de miniraak.
Eetfestijn met mosselen.
Ons eetfestijn willen we dit jaar wat voorzichtiger aanpakken
dan gewoonlijk omdat er twijfel is of we voldoende
vrijwilligers kunnen vinden om tijdens het eetfestijn te
helpen. Om jullie toch lekker eten en een vlotte service te
kunnen aanbieden, gaan we dit jaar voor een light versie:
enkel op zondagmiddag i.p.v. een 2-daagse. Zo hopen we
enerzijds onze trouwe leden en kwb-sympathisanten een
geslaagd bezoek aan ons eetfestijn te bieden en anderzijds
ook onze kassa te voorzien van haar jaarlijkse spijs.
Kerstperiode.
In de Kerstperiode willen we vanuit kwb opnieuw de
kerstwandelingen ondersteunen en zullen wij enkele
wandelparcours
langsheen
verschillende
kerststallen
uitstippelen.
Voor 2023 zetten we een paar aantrekkelijke activiteiten op
het programma. Daar verneem je meer over in één van onze
volgende miniraken.
We kijken nu al uit om jullie dit najaar terug te kunnen
ontmoeten op één van onze activiteiten. Tot gauw!
Het bestuur
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Lourdesbedevaart 2022
Van 13 tot 18 juli zijn we met een paar kwb leden terug op
Lourdesbedevaart geweest.
Onder het thema “Alsjeblieft”
deugddoende bedevaart.

was

het

een

zeer

Ook in Lourdes was het tijdens deze dagen ondraaglijk
warm, dagelijks tikte de thermometer de 35 graden aan. Het
was dan ook zaak om onze activiteiten goed in te delen om
de warmste uren te ontlopen.
Deze bedevaart onderscheidt zich van onze vorige
bedevaarten door het gewijzigde ritueel aan de baden. Het is
niet langer een onderdompeling meer, maar wel een ode aan
Bernadette. Op één van de warmere namiddagen, schoven
we dus een uurtje aan in de schaduw, waarop we per 2 of 4
naar de baden werden begeleid. Na een kort gebed, moesten
we onze handen en ons aangezicht wassen, waarna we via
onze handen van het water konden drinken. Alles zeer
nederig, net zoals Bernadette op 25 februari 1858 tijdens de
negende verschijning aan de grot.
Met een kleine groep maakten we er zoals steeds een zeer
aangename bedevaart van, die we dan ook zeer aangrijpend
afsloten. Het slotgebed delen we dan ook graag met jullie in
deze Miniraak.
In 2025 plannen we onze volgende Lourdesbedevaart.
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De Kracht van Uw Liefde
Maria, ik kom tot U.
Neem mijn hart en verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Maria, ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw rots ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw verschijning.
En de kracht van Uw liefde.
Maria kom dichter bij,
dan kan ik Uw schoonheid zien.
En Uw liefde voelen diep in mij.
en Maria leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw verschijning.
En de kracht van Uw liefde.
Originele versie: Opwekking 488
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Voorlopige programma
2022-2023
Programma Gooik&Strijland:
Za 24 sept ´22:
Jaarmarktontbijt in de Cam
Zo 9 okt ´22:
kwb eetfestijn in zaal Edele Brabant
29 – 31 okt ´22:
Reis naar Duitsland – Rüdesheim met
Landelijke Gilde
Kerstperiode ´22: Wandelen langs de Kerststallen
Kookavonden in Zaal Familia:
Vrij 14/10/2022
Vrij 25/11/2022
Vrij 16/12/2022
Vrij 10/02/2023
Vrij 24/03/2023
We houden jullie in latere edities van de miniraak op de
hoogte van de activiteiten die we in het voorjaar van 2023
zullen organiseren.
Programma Leerbeek:
Ma 19 sept ´22:
Samenaankoop stookolie
Dit is de uiterste inschrijfdatum!
Inschrijven via (Marc Mignon)
kwbleerbeekkester@gmail.com
Di 21 okt ´22:
5 en 6 nov ´22:
December ´22:

Gezellige kaartavond
Pannenkoekenbak
Uitstap naar een Kerstmarkt

Gemeenschappelijk programma:
22/10 tot 13/11 ´22: Griezeltocht
Zo 27 nov ´22:
Sinterklaas met "Kip van Troje"
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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 14/10/22 – 25/11/22 – 16/12/22 –
10/02/23 – 24/03/23 telkens om 19u30.

Waar:

Zaal Familia (Gooik)

Thema’s:

Allerlei keukens komen aan bod

Deelnamebijdrage:

25 € per kookavond voor leden
30 € per kookavond voor niet-leden
(Inbegrepen zijn: ingrediënten en aangepaste dranken
aan tafel)

Graag inschrijven bij:
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Johan Tielemans
0479/78 56 48
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strijland
nodigt U
uit op

Jaar
lijks
Eetf
estijn
(enkel!)
Zondag 9 oktober
2022

in zaal “Edele Brabant”
Van 11h30 tot 15h00
Wij verwachten een steuntje van alle kwb-leden. De
opbrengst gaat naar diverse kwb-activiteiten.
Om het allemaal wat vlot te laten verlopen vragen we
vooraf in te schrijven.
Inschrijven voor 5 oktober bij:
Danny Vergauwe:
054/56.89.18 – marleenvs@msn.com
Leo Van Lathem
02/532.08.92 – leo.van.lathem@gmail.com
Er volgt ook nog een kwb uitnodiging.
Betalen kan cash of via payconiq.
kwb stunt:
Hernieuw uw lidgeld en pak een mooie korting!
(Enkel geldig tijdens het eetfestijn)
Lid: 25 € in plaats van 35 €
Lid met verminderde bijdrage: 17 € in plaats van 23 €
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KWB Gooik & Strijland
Zaterdag 24 september
Jaarmarktactie
Ontbijt
Al voor de 13e keer verwelkomen we
jullie graag op de jaarmarkt.
Na een stevig en uitgebreid ontbijt sta je er sterk
op om de markt verder te gaan verkennen. Kom zeker af!
Het ontbijt omvat: koffiekoeken, pistolet met hesp en kaas,
spek met eitjes en een dessertje.
Wanneer: van 8u30 tot 10u30
Waar:

De Cam
Prijs:
kwb leden: 8 € p.p.,
20 € voor het gezin
niet leden: 10 € p.p.,
25 € voor het gezin

Wil je komen ontbijten? Gelieve ons dan een seintje vooraf
te geven (vóór woensdag 21 september) via:
Danny Vergauwe
E-mail:
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Tel: 054/56.89.18
marleenvs@msn.com

