Juni 2013

PARKKRANT

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

Leerrijk en smakelijk: degustatie-avond
Zaal Pakenhof: 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 ter plaatse, na inschrijving vóór 8 juni bij onze secretaris Theo, gsm
0474/886530 of via mail theocharlier@skynet.be

Zondag 7 juni 2013: Vaderdag
Proficiat aan alle papa’s en opa’s!
Hip, hip, hip, hoera!
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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!
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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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34e Parkfeesten in de Abdij van Park.
Zaterdag 29 juni 2013 vanaf 15u.
 Frisse drankjes en volkse lekkere hapjes: bakharing, witte en zwarte pensen,
hamburger, curryworst, hotdog en frietjes natuurlijk.
 Geurende koffie, thee, taart en ijsjes.
 Springkastelen voor de kinderen.
 Sfeer en gezelligheid, muziek die we graag horen, dit jaar met een verrassing!
 Van 17u tot 19u: feestelijke barbecue! Met inschrijving! Zie info verder in dit krantje.
 Vanaf 20u artiestenparade met Hilde, Danny Landelo, Françoise, Frederic en Eveline
Cannoot!!!

Zondag 30 juni 2013 vanaf 10u.
 Vanaf 10u: grote rommelmarkt op het hoeveplein.
 Om 11u openluchtmis in of op het terras van zaal Patmos.
 Weer de lekkere hapjes, frisse of warme dranken in en rond zaal Patmos, maar ook een
stand op de rommelmarkt met o.a. Kessel-blond.
 Springkastelen voor de kinderen.
 Van 14u tot 18u: ambiance met “Mission Impossible”.
Show met live muziek van de bovenste plan!
Dit alles: in SAMENWERKING MET DE STAD LEUVEN!

Inkom, ook voor de optredens = gratis!
Spijs en drank aan zeer democratische prijzen!
De zon is besteld; bij minder goed weer gaat alles (behalve de rommelmarkt) door in zaal
Patmos.
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Een feestelijke barbecue voor een vereniging in feest!
Zaterdag 29 juni 2013 zullen we op de Heverleese Parkfeesten naast de gewone hapjes terug
een heuse barbecue houden met alles erop en eraan!
Voor iedere deelnemer zijn er 3 stukken vlees en/of bakharing voorzien naar keuze, met
groentenbuffet, aardappelen en Frans brood.
Je kunt kiezen uit:
Kipbrochette, rundsbrochette, gemarineerd spek, kippenbout, hamburger, chipolata en
bakharing.
De barbecue is geopend van 17u tot 19u.
Inschrijven via Willy Vankriekinge, tel. 016/291559, gsm: 0496/022738, mail:
willy.vankriekinge@gmail.com of het inschrijvingsstrookje insteken; Beeklaan 5, 3001
Heverlee.
Deelname € 10, dus ook een feest voor de geldbeugel!
Betaling ter plaatste.

NAAM: …………………………………… Adres: …………………………………………..
Aantal personen: ……………
Onze keuze (3 stuks p/p)
Kipbrochette
Rundsbrochette
Gemarineerd spek
Kippenbout
Hamburger
Chipolata
Bakharing

…. x
…. x
…. x
…. x
…. x
…. x
…. x

Handtekening: ………………………………….

Inschrijven vóór 25 juni 2013 a.u.b.
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Nieuws van en voor de leden.
Weekend in Linz, ik voelde me als een prins!
De organisatoren, die trouwens een hele grote pluim verdienen, zullen het heel moeilijk
hebben om in de toekomst ons nog zo’n veelzijdige en uiterst verzorgde reis aan te bieden
voor deze prijs!
Ook het hotel, met zoveel mogelijkheden en een overvloed aan lekker eten, verdient een
speciale vermelding.
Iedere dag was er een gevarieerd programma met o.a.
- een bezoek aan Köningswinter en het tandradspoortreintje naar de Drachenfelds.
- het romantische stadje Linz met zijn draaiorgelfestival, zijn glasblazerij, zijn
foltermuseum en zijn typische vakwerkhuizen: fantastisch mooi.
- Een bezoek aan Keulen met zijn zwartgeblakerde Dom, een gezonde zonnige
wandeling langs de boorden van de Rijn en een speciaal etentje, nl. een heel
uitgebreid “Kölsch” gerecht.
Verder was het vooral gezelligheid troef en van het chagrijnig lenteweer hebben de
deelnemers niet teveel last gehad: ze maakten zelf het mooie weer! En zo moet het!
Dank aan Maurice S en zijn medewerkers Willy V, Dieter K en Michel L.
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Is dat dan geen wonder!
Lente 2013: nat, somber, koud, … het kan niet slechter.
Ook de weersvoorspellingen voor het Pinksterweekend waren gewoon om er de moed bij
te verliezen. Maar blijkbaar zijn de weergoden, of was het St-Thibaut, de K.W.B. Park
heel gunstig gezind.
Vrijdagavond verdween de regen voor een spannende dropping. Puik werk van de
inrichters: Glenn V, Danny M en Steve C. Alle deelnemers hebben echt genoten. De
anderen genoten in de zaal samen met goede vrienden of speelden mee met de
kaartcompetitie Jupille 2013. Dit was een initiatief van Ronny V en de winnaar was Willy
V, onze kassier.
Zaterdag was zelfs een zonnige dag. Wat een geluk want met 90 wandelaars gingen we op
stap met Lou P en twee natuurgidsen voor een prachtige “promenade des castors”, de
beverwandeling: heel mooi, gezond en leerrijk.
’s Avonds liep de zaal en het terras helemaal vol voor de super-bingo met super prijzen.
Dit was dan weer het werk van Glenn V, Els D en met assistentie van Danny L. Prijzen in
overvloed door hun inzet en de vele milde schenkers. D.J. Nick zorgde daarna voor de
ambiance.
Zondag startte met een heel uitgebreid en verzorgd ontbijt, daarna volgde een heel
feestelijke dag in en rond park Chlorophyle. Ook een initiatief van Lou P, dit mochten we
niet missen want er was bijzonder veel te zien en te beleven.
’s Avonds was er één van de beste kinderdisco’s die we ooit meemaakten o.l.v. Glenn V
en Steve C. De kinderen vonden het superleuk. Dan volgde de initiatieles line-dance door
Fast Jack en het muzikaal optreden van Françoise C, dit alles onder kundige begeleiding
van onze D.J. Nick.
Spijtig was wel dat, door de slechte weersvoorspellingen van onze weermannen voor
maandag, een aantal van onze kajakliefhebbers forfait gaven. We hadden nochtans een
geweldig toffe rafting voorzien als verrassing.
Het 44e Pinksterkamp werd afgesloten met een Ardeens diner dat door alle lekkerbekken
het beste bevonden werd van de laatste jaren.
Dit kamp was een prachtorganisatie met heel veel medewerkers en heel veel afwisseling
zodat iedereen op zijn manier kon genieten. Dank aan alle medewerkers voor hun inzet,
het was bijzonder tof. Zo kan het Pinksterkamp nog tientallen jaren doorgaan.

Wil je ook meewerken tijdens de Heverleese Parkfeesten: geef dan een seintje
vóór 15 juni 2013 aan onze secretaris Theo, gsm 0474/886530, mail
theocharlier@skynet.be
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Foto’s Linz en Pinksterkamp en uitnodiging v.d.vereniging “De Clep”
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De kaartcompetitie.
Op 3 mei waren er 30 spelers.
1)Walter Franssens + 98 2) Gaston Vreugde + 54 3) André Michiels + 45 4) Elise
Vanessche + 44 5) Willy Vankriekinge + 38 6) Georges Dejongh + 29 7) Jeanneke Bollen,
Armand Hoskens en Diane Vankriekinge + 26 10) Bob Offermans + 22 11) Georges
Vanessche + 19 12) Jacqueline Boyen + 15 13) Adriën Vanderwaeren + 13 14) Marieke
Arnauts + 0

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 Van Herck
André Nijs
Rik Godts
Rik Marchal
Diane Vankriekinge
Jules Soetemans
Georges Busseniers
Guido Huygebaert
Julien Everaerts
Jeanneke Bollen

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

437
414
397
389
360
354
352
342
340
329
286
284
281
257
252
246
242

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(13)
(12)
(14)
(15)
(16)
(17)

18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

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

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

241
223
212
212
208
162
145
128
123
113
109
104
62
61
81
93

( ) = stand vorige maand
Laatste kaartavonden van de competitie van dit werkjaar op vrijdagen 31 mei, 14 en 28 juni,
telkens om 19u30 in zaal Patmos.
Het kaarten buiten competitie tijdens augustus: vrijdagen 9 en 23 aug.
De nieuwe competitie start op vrijdag 6 september 2013.
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(18)
(21)
(22)
(19)
(20)
(23)
(24)
(31)
(25)
(30)
(26)
(27)
(27)
(29)
(33)
(32)

Puzzelhoekje.
Oplossing vorige maand.
“In de smaak vallen”
Winnaars.
Hendrik Jacobs, Nicole Vits, Julia Meulemans, Georgius Dierickx, Joke Castermans,
Françoise Creve, Sabine Briels, Maria Schievers, Willy Vankriekinge, Liliane Sahuc, Jos
Vanderheyden, Damiana Schevernels, Paul Devarwaere, André Mellaerts, Jeanine Ronsmans
en Rik Godts.
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Nieuwe opgave:
Schrap de aangegeven woorden. Let op: ze staan horizontaal, verticaal, diagonaal maar ook
onderste boven of achterste voren!
Breng de oplossing mee naar de bowlingavond.

GEZEGDE:………………………………………….
Je naam:……………………………………………..
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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 – infoavond 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!
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