Maart 2013

PARKKRANT

Het maandelijkse infoblad van K.W.B. Park-Heverlee

FAMILIEPAASFEEST
Maandag 1 april 2013 – zaal Patmos – 14u
Met “FLIPO, THE MAGIC CLOWN”
Neen, het is geen aprilgrap, op 1 april komt de vermaarde clown “FLIPO” groot en klein
vermaken met een gans nieuwe show. Geen enkel kind of
kleinkind mogen we vergeten in te schrijven voor deze
unieke namiddag (leeftijd: 1,5 t.e.m. 12 jaar).
Een echte kinder- en goochelshow, want alles gebeurt
samen met de kinderen. Daartussen een leuk dansje,
natuurlijk ook met de kinderen.
Aansluitend maakt clown FLIPO nog enkele
ongelooflijke ballonfiguren waarmee hij in 2009 de
Europese wedstrijd voor ballonnenclown won! Dus zeker
niet te missen, want ook ouders en grootouders zullen
met volle teugen meegenieten.
Na de show gaan de kinderen in leeftijdsgroepen de
eieren zoeken, kwistig uitgestrooid door de paasklokken
op de groene plaatsen rond de Abdij. En dan natuurlijk de
overheerlijke broodmaaltijd met alles erop en eraan.
Voor deze nieuwe professionele show, de eitjes, de
geschenkjes en het avondeten (inbegrepen koffie, thee of
chocomelk) vragen we slechts € 2 per persoon.
Grootouders of andere familie betalen bovendien ook
maar € 2 per persoon.
Schrijf dus zo snel mogelijk in en zeker vóór 25 maart ’13 bij onze voorzitter Lou, gsm
0497/069924 en/of email lou.pelzer@hotmail.com.
De betaling gebeurt bij het binnenkomen aan de kassa!
Vriendjes, breng je mooi gekleurde tekening mee voor een leuke beloning!
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SMOUTEBOLLENFEEST
Zondag 10 maart 2013 – zaal PATMOS – Abdij van Park - van 14u tot 19u

Hartelijk welkom op het smoutebollenfeest
voor het ganse gezin!

Bord voor volwassenen

€ 2,5

Kinderportie

€ 1,5

Smakelijk stuk taart

€ 1,5

Koffie, thee, chocomelk, frisdranken

€ 1,5

Stella, Hoegaarden, Palm

€ 1,5

Leffe, Duvel, Kriek

€2

Glas wijn (wit of rood)

€2

Geen inschrijving – iedereen is welkom!
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NIEUWS VAN EN VOOR DE LEDEN.
 Frisco’s papegaaienhotel.
Het artikeltje in ons vorig krantje maakte vele lezers nieuwsgierig! Dus nog enkele
details! Het papegaaienhotel vind je in de Vredestraat 3 te 2845 Niel.
Meer weten of voor afspraken: gsm 0493/553953 of email: friscoshotel@gmail.com.
Groeten van de baasjes Chris en Sigrid.

 Overlijden.
Op 5 februari 2013 overleed de Heer Marcel STRUYVEN, weduwnaar van Julienne De
Prins. Hij was de vader, grootvader en overgrootvader van heelwat kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, maar ook de grote vriend van iedereen die hij
kende!
Onze christelijke deelneming aan de ganse familie en in het bijzonder aan onze medeleden
Frans en Renée, hun kinderen en kleinkinderen.

 Bloemschikken.
Op zaterdag 23 maart 2013 is er de tweede
les bloemschikken in zaal Patmos om 14u.
De instructrices zijn zoals voorheen Denise
Lefevre en Ingrid Geyssens; dus een leerrijke
namiddag is gegarandeerd!
Er wordt een paasstuk gemaakt waarin je ook
gemakkelijk de bloemen kunt vervangen
voor andere gelegenheden. Enkel een
“kartelschaar” meebrengen indien je die
hebt, voor al de rest wordt gezorgd, zoals
vorige keer.
Ter plaatse betaal je slechts € 15 voor het
materiaal, de les is gratis.
Wel inschrijven vóór 16 maart bij Denise 016/400953 of bij Ingrid 016/225069.
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 Nieuwe leden.
Welkom aan Louis PEETERS, aan gebracht door Jules Soetemans.
Welkom ook aan Arlette BOOGAERTS, aangebracht door Liliane Huybrechts.
Ons lid Karel-Lodewijk DE VEIRMAN werd aangebracht door René Desmet.
Tijdens het familiepaasfeest wordt de winnaar geloot van het gratis Pinksterweekend
(waarde € 190), zorg dat je er nog bij bent!

Dit is mijn nieuw lid:
NAAM en VOORNAAM ………………………………………………….
ADRES …………………………………………………………………….
GEBOORTEDATUM …………………………………..
AANBRENGER ………………………………………..
HANDTEKENING ……………………………..
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 Steakdag.

 Prachtige namiddag.
Wandelen is zeker één van de gezondste sporten en we zouden dit meer moeten doen!
Maar als het dan een wandeling is in een prachtige omgeving en samen met veel goede
vrienden, zoals op zondag 17 februari, dan noemen we deze gewoon “super”!
Deze wandeling o.l.v. Robert Vanbrabant was heel mooi uitgestippeld en niet overdreven
vermoeiend en als surplus kon je onderweg nog even “bijtanken”! ± 90 personen genoten
ervan.
Na de wandeling groeide de groep aan tot 153 personen voor een zeer lekker avondmaal
aan een zeer lekker laag prijsje in zaal Patmos. Alles verliep uiterst vlot met de hulp van
enkele vrijwilligers. De bedeling en zelfs de afwas leken geen te zware karwei. Toch
willen we Robert en alle helpers en natuurlijk ook de kuisploeg heel hartelijk danken.

 Nacht van de jeugd.
De inrichters en de medewerkers van deze avond vergeten we natuurlijk ook niet! Voor
deze eerste keer was er wat weinig volk, maar wie er was heeft goede vrienden gemaakt
en zich goed vermaakt. Grote inzet om de zaal zo sfeervol te belichten en er de ambiance
in te brengen. Ook deze inzet hebben we zeker kunnen appreciëren!
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 Oproep!
In de maand maart moet onze secretaris Theo het heelwat kalmer aan doen zodat hij
weer snel tiptop in orde is.
Gedurende deze periode zal voorzitter Lou alle inschrijvingen op zich nemen, gsm
0497/069924 en/of email lou.pelzer@hotmail.com.
De bedoeling van K.W.B. is mensen gelukkig maken met eenvoudige maar waardevolle
dingen en om ze op een aangename manier samen te brengen. Maar daar hebben we wel
iedere keer vrijwilligers voor nodig, soms enkele maar meestal ook veel!
Mogen we deze keer eens op je medewerking tellen?
- Voor het smoutebollenfeest liefst nu onmiddellijk melden (feest is al op 10 maart).
- Dan is er ook nog het Paasfeest (feest = op 1 april).
- En dan een activiteit om zeker fier op te zijn “de K.W.B. superbrunch” (op 14
april).
Als je graag een handje toesteekt, neem dan contact op met onze voorzitter Lou.
Hiervoor reeds dank; ik verwacht je oproep!

 Pinksterkamp.
Ook hier kunnen we samenwerken! Enkele hebben zich al opgegeven.
- Nick S. zal zorgen voor de muziekinstallatie en de muzikale animatie.
- Glenn V. en Els D. zorgen voor een bingo-avond en een nachtelijke zoek- en
proevertjestocht.
- Op Danny L. kunnen we steeds rekenen voor animatie en een “live” optreden.
- “Fast Jack” kan ons steeds een” square-dance” aanleren.
- Ronny V. zorgt voor een avondje kaarten.
- Lou heeft de contacten gelegd voor de sportactiviteiten, de brunch op zondag en
voor het middageten op de laatste dag.
Wie wil er nog meewerken?
Een familie- of een sportieve wandeling, een zoektocht of kinderanimatie: het kan
allemaal.
De “gérante” van het kamp kan niet meer zoals vroeger alle chalets bijeen zetten.
Wij richten wandelingen in om wat te bewegen; waarom dan zeuren als we even naar
elkaar moeten wandelen. Het Pinksterkamp is één groot feest, daar zorgen ieder jaar haast
alle deelnemers voor! Gelukkig maar!
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 In de put!
Laat dit waar gebeurd Turks verhaal je helemaal opbeuren!
Op een dag viel het ezeltje van een boer in een diepe put.
Het dier balkte uren na mekaar van pure angst.
Uiteindelijk besloot de boer om de put te dichten, het ezeltje was toch al oud…
Het loonde de moeite niet meer om hem er uit te halen.
De boer vroeg de buren om hem te helpen met de klus.
Ze pakten allemaal een schop en begonnen te scheppen.
Meteen realiseerde het ezeltje zich wat er gebeurde en balkte hartverscheurend.
Na een tijdje werd het helemaal stil.
Niemand hoorde nog iets.
Een hoop scheppen vuil later keek de boer in de put.
En was compleet verrast met wat hij zag.
Met elke schep vuil die de rug van het ezeltje raakte deed die iets zeer slim.
Hij schudde het vuil van zijn rug en deed een stapje omhoog.
De boer en de buren gingen door met scheppen.
Elke keer schudde het ezeltje alle vuil van zich af en deed een stapje omhoog.
En opeens stapte hij, tot ieders verbazing, over de rand van de put en wandelde
vervolgens vrolijk weg.
Beste vrienden.
In het leven zal men regelmatig vuil over je heen gooien.
Allerlei soorten vuil.
De kunst, om uit de put te raken, is: steeds alle vuil van je rug te schudden en telkens een
stapje omhoog te doen.
Nooit stoppen en nooit opgeven.
Al onze zorgen zijn een stapje omhoog.

 Sterkte.
We vernamen ook dat nogal wat medeleden en/of hun partner sukkelen met de
gezondheid. Ook verschillende opnames in het ziekenhuis waren de laatste maanden
schering en inslag.
Wij willen al deze mensen, die we zo waarderen, veel goede moed toewensen met de hoop
op een volledige genezing. Hoe moeilijk soms ook, laat de moed niet zakken!
Heb je graag een bezoekje van een bestuurslid, wij staan steeds klaar voor een opbeurende
babbel! Het ga je goed!
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 Betalingen.
-

Voor de reis naar “LINZ” hebben we al een voorschot van € 90 betaald. De
reizigers in een 2-persoonskamer storten nu nog € 100 p/p, degenen die logeren in
een 1-persoonskamer storten nog € 110 p/p.
Doe deze storting a.u.b. vóór eind maart ’13 met duidelijk vermelding “reis
LINZ” en de juiste namen!

-

De K.W.B. rekening staat onderaan elke bladzijde, gebruik die ook voor de
betaling van de brunch met vermelding “BRUNCH, … volwassenen lid, …
kinderen lid, … volwassenen niet-lid, … kinderen niet-lid.

-

Voor het Paasfeest is geen voorafbetaling nodig!
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K.W.B. PARK: SUPERBRUNCH
Zaal Patmos – zondag 14 april 2013 van 10u tot 14u

- Weelderige Vlaamse ontbijttafel.
Wit brood, grijs brood, pistolets, croissants, suikerbrood, rozijnenbrood, cornflakes,
Hollandse kaas, camembert, brie, Samsonworst, hesp, salami, smeerpastei, gerookte ham,
balletjes met kriekjes, kop in ’t zuur, gekookte eitjes, spiegelei, witte & zwarte pensen,
confituur, choco, siroop, platte kaas, yoghurt

- English Breakfast
Gebakken spek met eieren, boontjes in tomatensaus, chipolataworstjes.

- American Saladbar
Sla, tomaten, komkommer, augurk, ajuintjes, worteltjes en lekkere sausjes.

- Gezonde desserten
Vers fruit, fruitsla, yoghurt, …

- Soep, koffie, thee, chocomelk, gewone melk, sinaasappelsap
Je kiest zelf, je stelt zelf samen, je bezoekt het buffet zoveel keer als je wilt!
Kostprijs

volwassen

kind van 3-12 jaar

peuters

Leden

€7

€4

gratis

Niet-leden

€ 10

€5

gratis

Je kunt inschrijven tot 10 april 2013 bij onze voorzitter Lou; gsm 0497/069924 of email
lou.pelzer@hotmail.com
Betaling brunch gebeurt onmiddellijk na je inschrijving op K.W.B. rekening (zie onderaan
elke pagina).
Wees snel bij het inschrijven want eens de zaal vol is, eindigen de inschrijvingen!
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Onder lid van K.W.B. Park valt uiteraard het lid zelf, zijn partner en alle minderjarige
inwonende kinderen!
Andere familieleden en vrienden zijn dus “niet-leden”.
Ze kunnen zich aan de kassa altijd eerst lid maken om te genieten van deze uitzonderlijke
kortingen op al onze activiteiten.

DE KAARTCOMPETITIE.
Op 8 februari ’13 waren er 32 spelers.
1)Guido Huygebaert + 92 2) Rik Godts + 90 3) Georges Dejongh + 63 4) Patrick Vanherck
+ 56 5) Herman Van Haesendonck + 50 6) Bob Offermans + 47 7) Diane Vankriekinge +
44 8) Rik Marchal + 43 9) Julien Everaerts + 28 10) Adrien Vanderwaeren + 26 11) Achille
Uten en Elise Vanessche + 22 13) Jan Vandermaelen + 21 14) Donald Verlinden + 12 15)
Ronny Vandenbroele + 11 16) Jeanneke Bollen + 5 17) Jan Holemans + 0

Op 22 februari ’13 waren er ook 32 spelers.
1)Georges Dejongh + 91 2) Donald Verlinden + 87 3) André Michiels, Herman Van
Haesendonck en Willy Vankriekinge + 48 6) Maurice Schoemaker + 47 7) Ronny
Vandenbroele + 46 8) Jan Holemans + 39 9) Rik Godts en Georges Vanessche + 35 11) Rik
Marchal + 33 12) Adrien Vanderwaeren + 23 13) Jules Soetemans + 21 14) Bob Offermans
+ 17

Stand volgens de 7 beste uitslagen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Herman Van Haesendonck
Donald Verlinden
Georges Dejongh
Georges Vanessche
Rik Godts
Willy Vankriekinge
Armand Hoskens
Rik Marchal
Maurice Schoemaker
Diane Vankriekinge
André Nijs
Julien Everaerts
Achille Uten
Jeanneke Bollen

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

354
350
349
332
297
269
267
264
258
248
217
216
207
177

(5)
(2)
(8)
(1)
(15)
(6)
(3)
(10)
(7)
(9)
(4)
(11)
(12)
(13)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Elise Vanessche
Patrick Vanherck
Jules Soetemans
Georges Busseniers
Jan Holemans
Jan Vandermaelen
André Michiels
Aloïs Van Langenacker
Bob Offermans
Sonja Brackez
Marieke Arnauts
Mark V.D. Maegdenbergh
Walter Franssens
Francine Geber

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

172
170
169
164
162
140
125
105
65
37
32
23
68
341

( ) = stand vorige maand.
Zoals iedere maand gebeuren er in de klassering de gekste sprongen! De einduitslag gaat dus
ook over de 7 beste uitslagen. Je kunt je punten dus alleen maar verbeteren!
Volgende kaartavonden:
8 en 22 maart en 5 april 2013 in zaal Patmos om 19u30.
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(15)
(21)
(17)
(14)
(18)
(20)
(21)
(19)
(27)
(23)
(24)
(25)
(26)
(-)

JAARPROGRAMMA 2012-2013
Zaterdag 15 september ’12

Viswedstrijd in Oud-Heverlee

Vrijdag 21 september ’12

Feestelijke Statutaire vergadering – zaal Patmos

Woensdag 24 oktober ’12

Woestijnvis Vilvoorde: opname “De Kruitfabriek”

Donderdag 1 november ’12

Zaal Patmos – pannenkoeken smullen

Zondag 11 november ’12

Mis voor onze overledenen

Zaterdag 24 november ’12

Zaal Patmos – K.W.B. zingt

Zaterdag 22 december ’12

Zaal Patmos – bloemschikken (kerststuk)

Zaterdag 12 januari ’13

Zaal Patmos – nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 26 januari ’13

Zaal Patmos – reuze mosselfestijn

Zaterdag 9 februari ’13

Zaal Patmos – nacht van de jeugd

Zondag 17 februari ’13

Winterwandeling – Meerdaalbos (Blanden)

Woensdag 20 februari ’13

Lezing Sagalassos – Aula Pieter de Somer

Zondag 10 maart ’13

Zaal Patmos – smoutebollenfeest

Zaterdag 23 maart ’13

Zaal Patmos - bloemschikken II – (paasstuk)

Maandag 1 april ’13

Zaal Patmos - gezinspaasfeest

Zondag 14 april ’13

Zaal Patmos – superbrunch

Vr. 10 t.e.m. zo 12 mei ’13

Busreis naar Linz Am Rhein

Vr. 17 t.e.m. ma 20 mei ’13

Jupille-Rendeux: Pinksterkamp

Zondag 2 t.e.m. 9 juni ’13

Reis naar Kuşadası (Turkije)

Zaterdag 15 juni ’13

Bowl Kings Heverlee: bowlingavond

Zaterdag 29 juni ’13

Zaal Patmos – Heverleese Parkfeesten

Zondag 30 juni ’13

Zaal Patmos + Hoeveplein: Heverleese Parkfeesten

-

Iedere maandag om 19u (niet tijdens schoolvakanties): conditietraining – S.K.L.O., Leo
Dartelaan 11 in Heverlee
Kom eens een kijkje nemen bij onze K.W.B. turnkring
(v en m), in SKLO, elke maandag om 19u.
2 gratis lessen ter kennismaking!
Bel Ingrid Geyssens voor meer info 0495/496640

- Kaarten: om de 14 dagen – zaal Patmos
 Kom zo veel mogelijk naar onze activiteiten: het schept een band van vriendschap en
gezelligheid!
 Eén dag niet gelachen is een verloren dag!
 Alle werkelijk leven is ontmoeting! (M.B.)
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HET PUZZELHOEKJE.
Uitslag vorige maand.
1)blond 2) darts 3) sigma 4) alarm 5) maagd 6) Donau 7) ultra 8) aorta 9) apart 10) tanga
11) asset 12) topic 13) culpa 14) amant 15) tenor 16) rotor 17) riant 18) tutor 19) * ruïne
20) edele
(*) Bij 19 stond het woord tussen de opgaven. Sorry daarvoor!

Het woord:
ORGAANTRANSPLANTATIE

Winnaars:
Daniël Tossijn, Brigitte Verbeke, Gilbert Vanrusselt, André Mellaerts, Rik Godts, Lisette
Vranken, Paul Ronsmans, Victor Van Noyen, Bob Offermans, Maria Schievers, Liliane
Huybrechts, Liliane Sahuc, Jos Vanderheyden, Gonda Jossa, Chantal Van Espen, Johny
Behets, Nicole Baetens, François Roosen, Willy Vankriekinge, Tony Romain.
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NIEUWE OPGAVE:
CRYPTOGRAMMENTRAP
Vul volgens de omschrijving het woord in.
Gebruik de letters of lettergrepen die onderaan zijn gegeven.
Breng dan de oplossing voor een lekkere prijs mee naar het smoutebollenfeest op 10 maart
2013.

1)
2)
3)

8)
9)

.

.

.

. B E S

2)

die worden uitgeknepen en aan banden gelegd

3)

plan voor eetgerei

B E S .

.

.

.

4)

opgewassen tegen de wapenstilstand

.

.

B E S

.

.

.

5)

vlekvrij qua reputatie

.

.

.

.

. B E S

6)

in deze struik zingt de vogel een toontje lager

.

.

. B E S .

.

.

7)

bak je hier staalkoekjes van

.

B E S .
.

redelijk uitstekend

.

5)

7)

1)

. .

4)

6)

.

B E S .

B E S

.

.

.

.

.

.

.

8)

uitgaven voor goed spul

. B E S

.

.

.

.

.

9)

zeker alleen voor leden

IJZER – LAG – LER – LIJS – LOTEN – MET – ON – S – SEL – T – T – TAND – TE – TEK
– TER – TU – VAST
Mijn naam: ………………………………….
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Mijn naam: ………………………………………………………………..
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