Mei 2013

PARKKRANT

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

NIEUWS VAN EN VOOR DE LEDEN.
 Leerrijk en smakelijk: degustatie-avond in zaal Pakenhof op vrijdag 14
juni ’13om 20u.
Haast ieder jaar brengen de vrienden van Pakenhof hun bierdegustatie-avond samen met
een boeiende uitleg.
Ook dit jaar weer met nieuwe of speciale bieren, die je natuurlijk ook mag proeven. Het
zijn Palm Hop Select, Brugse Tripel en Rodenbach Caractere Rouge. Tussendoor een fijn
hapje en je krijgt ook gratis een glas als aandenken.
We zijn dus weer eens gezellig samen… meer moet dat niet zijn.
Deelname in de kosten € 8, K.W.B.’ers betalen € 7 na inschrijving bij onze secretaris
Theo, gsm 0474/886530 of via mail theocharlier@skynet.be

 Rommel- en antiekmarkt.
Zoals ieder jaar richten we tijdens de Parkfeesten deze markt in.
Dit jaar is dit op zondag 30 juni 2013. Goed nieuws: onze leden krijgen gratis een
standplaats. Ze moeten wel hun naam en adres opgeven bij Maurice Schoemaker en dit zo
spoedig mogelijk want de plaatsen zijn beperkt! Zeker doen vóór 20 juni ’13, tel.
016/227187 of gsm 0498/692725.
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 Overlijden.
Weer is één van de stevige pijlers van K.W.B. Park
overleden. Cyriel VANDENBEMPT, weduwnaar van Rosa
Struyf, werd geboren op 28 januari 1925 en overleed in het
UZ Gasthuisberg op 28 maart 2013. Buiten de laatste jaren
was Cyriel een actief lid van onze afdeling gedurende 64 jaar
(sinds 1949). Hij is dus een pionier van onze afdeling,
waarvoor onze dank en appreciatie!
Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan.

 Vrolijk Paasfeest.
Op 1 april ’13 was het werkelijk een vrolijk paasfeest! Met 109 blije K.W.B.’ers, waarvan
een veertigtal kinderen, kon dit feest niet mislukken. Zeker met FLIPO, “the magic
clown” was een reuze animatie gegarandeerd! Zelfs de zon wou even schijnen in deze
toch al te koude lente! Daarna allen samen rond een overvloedig gedekte tafel, dat
smaakte nog eens zo lekker.
O ja, we vergeten het eieren rapen nog: heel veel eitjes en het zoeken was plezant maar
“de grote mensen” op het zoekplein liepen toch wat in de weg.
Weer een topdag voor jong en oud.
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 Een super de super brunch.
Haast 300 lekkerbekken waren naar Patmos afgezakt voor een geweldige brunch, zo
uitgebreid en smakelijk zoals je dit maar zelden vindt. Alles zorgvuldig voorbereid door
alleen maar “vrijwilligers”.
Twee dagen doorwerken om tenten te plaatsen, de keuken en de zaal in orde zetten,
aankopen te doen, groenten te kuisen, soep maken, vlees bereiden, onze bakker Jan stond
half nacht op om verrukkelijke worstenbroodjes te bakken en de dag zelf werden mooie
schotels geschikt, gebakken en gebraden, de mensen goed gerieven van spijs en drank en
tot slot een enorme berg afwas en de dag later nog een grondige kuisbeurt.
Zeker, onze leden worden heel erg verwend en dat is ook altijd onze bedoeling.
Onze nieuwe “brunchploeg” maakte natuurlijk fouten en foutjes van een “starters team”.
Maar we weten dat alle bezoekers meer dan voldaan waren: zo’n groot feest voor zo’n
klein prijsje!
Een grote merci aan alle medewerkers; voor bepaalde jobkes was het inhangen geblazen!
Gelukkig betekenen K.W.B.’ers nog heelwat voor elkaar!
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 Reis naar Kuşadası.
Voor onze reizen naar Turkije is dit ons vast voornemen:
“Wij geloven dat je reis een onvergetelijke ervaring moet zijn, van voorbereiding tot
thuiskomst.
Daarom doen we er alles aan om je
te helpen, te adviseren en je te
begeleiden.
Onze reizen brengen je op plaatsen
waar andere toeristen niet komen.
We brengen je ook dichter bij de
mensen, we maken hier ook tijd
voor, zoals al onze bezoeken
grondig gebeuren.
Je krijgt ook eens wat anders te
horen over Turkije en alle
medereizigers hebben een blij en
goed gevoel in de groep.
Dit is onze grote zorg en
verdienste”
Dinsdag 30 april was er een Turks etentje en infoavond voor de reizigers naar Kuşadası.
Zij worden zondag 02 juni 2013 om 4u15’ verwacht in de luchthavenhall van Zaventem.
Prettige reis!

 Reis naar Linz.
In ons vorige Parkkrantje kon je alle info lezen.
Ben je het krantje kwijt?
Geen erg: lees het dan op onze website www.kwbparkheverlee.be
Vrijdag 10 mei 2013 vertrekken we aan het Pakenhof: samenkomen 7u45, vertrek stipt om
8u.
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 44e Pinksterkamp.
Vrijdag 17 mei 2013 mag je vanaf 17u in je chalet. Alle deelnemers ontvangen nog een
uitgebreide brochure.
Een greep uit het programma, voor ieder wat wils:
Vrijdagavond
- Pittige nachtzoektocht
- Gezellige kaartavond (Wieze)
Zaterdagmorgen
- Kennismaking en verwelkoming
Zaterdagnamiddag
- “la promenade des castors”: de beverwandeling met gids en in twee
moeilijkheidsgraden. Gezond en zeer leerrijk.
Zaterdagavond
- Gratis elektronische bingo
- Dansavond met DJ Nick
Zondagmorgen
- Feestelijke dagstart met uitgebreid ontbijt
Zondagnamiddag
- Het feest gaat verder in park Chlorophylle: beeldhouwer met een elektrische
boomzaag, grime, optredens, clowns, jongleur, houten spelen, nieuwe torens in het
park enz…
Zondagavond
- Disco voor de kinderen
- Gezellig samenzijn met DJ Nick, Danny en Fast Jack
Maandagmorgen
- Afdaling van de Ourthe met de kajak
Maandagmiddag
- Samen aan tafel: Ardeens diner “Le cochon Ardainais”
Allemaal zelf te kiezen want er zijn nog zoveel andere plaatsen om je te ontspannen of uit
te rusten.
Voor iedere chalet willen we graag onmiddellijk deze invulstrook terug via Lou, Theo of
mail: lou.pelzer@hotmail.com. Doe dit zeker vóór 10 juni, anders ben je niet verzekerd!

INSCHRIJVING PINKSTERKAMP 2013 :
Gezinshoofd, naam en adres:………………………………………………..
Naam + geboortedatum van de deelnemers
1. Naam ____________________________ Geboortedatum
2. Naam ____________________________ Geboortedatum
3. Naam ____________________________ Geboortedatum
4. Naam ____________________________ Geboortedatum
5. Naam ____________________________ Geboortedatum
6. Naam ____________________________ Geboortedatum

____________
____________
____________
____________
____________
____________

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of gebreken aan de chalets.
Voor akkoord:
Handtekening: ………………………………………
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 Nieuwe leden.
Welkom aan:
Sabine BRIELS, aangebracht door Maria Schievers.
Ook Joël MAES en Leen Vansteenbeeck besloten zelf lid te worden na een
aangename babbel met Willy Vankriekinge.
Pierre DONIE wilde graag terug lid worden na een tijdje weggeweest.
Tijdens het paasfeest werd Anny SCHIERHOUT uitgeloot tussen de vele wervers en won
een gratis Pinksterweekend. Proficiat!
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 Bowling: Bowl Kings Heverlee – zaterdag 15 juni 2013 om 19u30
Traditiegetrouw is onze voorlaatste activiteit van het werkjaar een avondje bowling aan
halve prijs! Dit jaar is het niet anders.
Om 19u30 komen we samen in Bowl Kings, passen de sportschoenen en zoeken de bal
die ons het beste ligt.
Onze leden, hun partner en volwassen kinderen (+ 16 jaar) kunnen voor € 3 twee
volledige spelrondes bowlen (± 2u), want tussen 20u en 22u rollen we er op los.
Weet je of je zeker kan meedoen, schrijf nu al in! Met ons groot aantal leden (meer dan
600!) mag je je inschrijving niet uitstellen, anders grijp je er steeds naast. De betaling
gebeurt ter plaatse. Niet leden betalen € 6.
De bowling ligt in de IJzerenmolenstraat nr. 6. Parkeren kan op parking Bodart, dus
vlakbij.
Inschrijven vóór 10 juni 2013 bij onze secretaris Theo: gsm 0474/88 65 30, email
theocharlier@skynet.be
Sporten is zeer gezond, laat deze aangename en goedkope sportavond niet voorbijgaan!

ZONDAG 12 MEI 2013: MOEDERDAG
Proficiat aan alle mama’s en oma’s
Hip, hip, hip, hoera!
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 Parkfeesten in de Abdij van Park.
Dit jaar gaan de Parkfeesten door op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2013.
Hou zeker deze data vrij want er is een prachtig programma in de maak!
Buiten het lekkers uit onze feestkeuken en de koele drankjes zullen er leuke optredens
zijn; ook dit jaar weer gratis inkom.
Vergeten we zondag ook de rommel- en antiekmarkt niet!
Een mooie dame met een zeer mooie stem: Eveline Cannoot zal er zeker zijn om voor de
ambiance te zorgen, maar ook Frederic en Mission Impossible. Ook Danny Landeloo en
Hilde zijn uitgenodigd samen met nog enkele gastvedetten! Dat belooft!
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DE KAARTCOMPETITIE.
Op 5 april ’13 waren er 30 spelers:
1)Ronny Vandenbroele + 69 2) Georges Dejongh + 51 3) Herman Van Haesendonck + 40
4) Armand Hoskens + 38 5) Julien Everaerts en Rik Marchal + 37 7) Adriën Vanderwaeren
+ 35 8) Jacqueline Boyen + 34 9) Patrick Vanherck + 32 10) Georges Vanessche + 30 11)
Jules Soetemans + 20 12) Rik Godts + 19 13) Maurice Schoemaker + 10 14) Sonja Brackez
en Georges Busseniers + 8 16) Jan Olemans + 0

Op 19 april ’13 waren er 35 spelers:
1)André Nijs + 80 2) Armand Hoskens + 77 3) Patrick Vanherck + 76 4) Jules Soetemans +
72 5) Georges Vanessche + 58 6) Bob Offermans + 50 7) Maurice Schoemaker + 42 8)
Georges Busseniers + 40 9) Ronny Vandenbroele + 37 10) Adriën Vanderwaeren + 20 11)
Guido Huygebaert + 19 12) Gaston Vreugde + 15 13) Willy Vankriekinge + 9 14) Walter
Franssens + 8

STAND VOLGENS DE 7 BESTE UITSLAGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Donald Verlinden
Herman Van Haesendonck
Georges Vanessche
Georges Dejongh
Willy Vankriekinge
Armand Hoskens
Maurice Schoemaker
Patrick Vanherck
André Nijs
Rik Godts
Rik Marchal
Jules Soetemans
Diane Vankriekinge
Georges Busseniers
Guido Huygebaert
Julien Everaerts
Jeanneke Bollen

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

437
414
397
389
357
354
352
342
340
329
286
281
271
257
247
246
221

(1)
(4)
(5)
(2)
(3)
(9)
(6)
(12)
(8)
(7)
(10)
(14)
(11)
(15)
(19)
(16)
(13)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33

Bob Offermans
Jan Vandermaelen
Achille Uten
Elise Vanessche
André Michiels
Jan Olemans
Ronny Vandenbroele
Sonja Brackez
Aloïs Van Langenacker
Mark V.D. Maegdenbergh
Adriën Vanderwaeren
Marieke Arnauts
Walter Franssens
Gaston Vreugde
Francine Geber
Jacqueline Boyen

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

214
212
208
172
170
162
145
123
109
62
62
38
5
17
98
148

( ) = stand vorige maand
De laatste kaartavonden van de competitie van dit werkjaar zijn op vrijdagen 31 mei, 14 en 28
juni 2013 telkens om 19u30 in zaal Patmos.
Geen inleg, gratis drankje, kleine versnapering, lekkere prijzen, geen tournees tijdens het
kaarten en alle dranken, soepjes en koffie aan uiterst democratische prijzen, veel vriendschap
en gezelligheid.
Ook tijdens de vakantiemaanden zal er gekaart worden, maar zonder competitie.
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(23)
(17)
(18)
(20)
(21)
(22)
(-)
(25)
(24)
(26)
(29)
(27)
(28)
(-)
(30)
(-)

PUZZELHOEKJE.
Oplossing vorige maand.
1)voor 2) woord 3) koorts 4) oorarts 5) ezelsoor
6) oorschelp 7) kruitspoor 8) binnenboord 9)
kantoorvilla

Winnaars.
Liliane Sahuc, Gilbert Vanrusselt, François Roosen,
Nicole Baetens, Joke Castermans, Jean Fouret,
Walter Deloof, André Mellaerts, Wim Franck,
Damiana Schevernels, Felix Pardon, Krista
Vanschepdael, Chantal Vandueren, Louis Crabbé,
Rik Godts, Dirk Sempels, Jos Vanderheyden, Armand Mallaerts, Jeanine Laermans, MarieLouise Schevernels, Lisette Vrancken, Arlette Van Eycken en Mariette Schievers.

Nieuwe opgave.
LETTERGREEPRAADSEL
Vorm steeds een woord van drie lettergrepen volgens de omschrijving.
Neem één lettergreep uit de 1e, één uit de 2e en één uit de 3e rij en voeg deze samen.
Doe je het goed dan lees je met de eerste letter van de gevonden woorden, van boven naar
onder, een uitdrukking.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Indruk
Europees land
Schel klinkend
Monotoon
Goedheilig man
Sierplant
Telwoord
Hebbelijkheid
Betalingsbewijs
Bommetje
Maand
Insect
Plaats in Nederland
Oneindig
Kort verhaal

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

sin
aan
maag
au
acht
kas
im
leeu
een
door
ein
no
noor
voet
lang

drin
dui
vel
sa
to
poot
zoe
we
de
den
pres
gus
wen
war
ter

ker
tus
gen
sie
den
klaas
sel
le
zend
mug
bon
nig
loos
gend
palm

Het spreekwoord: ………………………………………………
Mijn naam: …………………………………………………….
Meebrengen voor een prijs naar de busreis of naar het Pinksterkamp.
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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

Dinsdag 30 april ’13

Zaal Ferro – info-avond voor de reizigers naar Turkije

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!
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