September 2013

PARKKRANT

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

FEESTELIJKE JAARLIJKSE STATUTAIRE VERGADERING.
Vrijdag 20 september 2013 – zaal Patmos
Om 18u

2e kaartavond en alle kaarters op post!

Om 19u30

Statutaire vergadering.
- Welkom van voorzitter Lou.
- Jaarverslag door secretaris Theo.
- Financieel verslag door penningmeester Willy.
- Toekomstplannen voor dit werkjaar door Theo.
- Verkiezing voor een mandaat in het dagelijks bestuur.
- Zijn herverkiesbaar: Theo Charlier, Georges Dejongh en Lou Pelzer.
Nieuwe kandidaten: Johny Behets en Tony Romain.
Ook jij kunt je kandidatuur afgeven aan ondervoorzitter Armand; zie
hiervoor naar de inschrijvingsstrook in deze krant!
- Verkiezing van de voorzitter.

Om 20u30

Een onvergetelijke avond!
Nooit gezien of gehoord, maar geweldig plezant: “De zingende schoenmaker”.
2 x 45’ humor, zang en meezingen met een vedette van de bovenste plank!
Onbetaalbaar plezierig maar gratis voor onze leden (dus ook hun partner en
“grote” kinderen) en daarbij een gratis drankje en lekkere hapjes.

Je moet dus wel inschrijven bij onze secretaris Theo vóór 15 september ’13, dan weten we
hoeveel plaatsen, hapjes en drankjes we moeten voorzien.
Wees er zeker bij en veel dank dat je ook onze kandidaten komt steunen. Geef hen uw stem
als appreciatie voor hun inzet!

KANDIDATUURSTELLING VOOR HET DAGELIJKS BESTUUR
Ondergetekende ___________________________________________________ stelt hierbij
zijn kandidatuur voor een functie in het bestuur van K.W.B. Park-Heverlee.
Handtekening _____________________________ Datum ________________________
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22e VISWEDSTRIJD VAN K.W.B. PARK
Zaterdag 7 september 2013 om 12u30
Dit jaar zijn we weer eens te gast rond de privé vijver van de “Weidevissers” in Oud-Heverlee
langs de Weidestraat. Vorig jaar telden we heelwat vissers, dit jaar verwachten we terug veel
volk, o.a. ook de rustige vissers op forel!
Nuttige gegevens:
Waar
Uur

Weidestraat, Oud-Heverlee
bijeenkomst : 12u30
Start: 13u
Einde wedstrijd: 17u
Deelname
€ 8 (2 lijnen)
€ 5 (1 lijn)
Kinderen onder de 12 jaar met vaste lijn: gratis!

Nog goed om weten:
vergeet je leefnet niet
wedstrijdreglement ter plaatse
geen amorse
per visser 1 forel in het net en meerdere kg in de vijver
drank en “hotdog” slechts € 1
supporters welkom
vooraf een seintje is welkom (zowel van de vissers als van de bezoekers,
zodat we voldoende in huis hebben!). Secretaris Theo Charlier: gsm:
0474/88 65 30, email: theocharlier@skynet.be
wees er zeker bij!
Wegbeschrijving
Neem de Waversebaan.
Na Café “Genenhoek” neem je de 2e straat rechts: dit is de J. Vandezandestraat.
Zo kom je in de Fonteinstraat
Neem even links en dan weer rechts aan “IMAGO BEAUTY & SAUNA”
Dit is de Weidestraat.
Einde van de verharde weg links is de vijver.

NIEUWS VAN EN VOOR DE LEDEN.
 Nieuwe leden
Welkom aan:
René PARUYS, aangebracht door Gilbert Vanrusselt
Charel VRANCKX en Marcel VRANCKX, aangebracht door Johan Heeren
Annie DELVILLE en Ivan MERCKX, aangebracht door Dirk Sempels
En weet je nog? Nieuwe leden hoeven geen lidgeld meer te betalen voor 2013 (= 4
maand gratis) maar de aanbrengers maken zoals steeds kans op een gratis
Pinksterweekend.
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 Overlijden.
Op 22 augustus ’13 overleed Mevrouw Marie-Jeanne BRUYNINCKX, echtgenote van
Albert Nys. Zij was de mama van Ingrid Nys en Wim Paeps en grootmoeder van
Brecht en Marit. Al deze mensen in diepe rouw zijn allen heel goede en trouwe leden
van K.W.B. Park, wij leven dus heel innig met hen mee. Dit merkten we heel sterk op
de uitvaartplechtigheid.
Op 14 augustus ’13 is de Heer Marcel VANDERSTAPPEN overleden, echtgenoot van
Lea Van Opstal. Marcel is de papa van Paul en Christine Vanderstappen-Decuypere en
van Marc en Kristien Duchateau-Vanderstappen. Hij is ook de broer van Roger en
Francine Vanderstappen-Vloeberghs.
Onze christelijke deelneming aan de hele familie.
Wij vermelden dit speciaal in ons krantje omdat de familie Vanderstappen ons nauw
aan het hart ligt; de meesten zijn trouwens lid van onze afdeling.

 Secretariaat.
Wat je zeker niet mag vergeten is dat iedere inschrijving of officiële papieren via de
secretaris moeten gebeuren.
Dus zowel voor de Statutaire Vergadering, voor het “Kuipke” in Gent als voor onze
busuitstap i.v.m. “100 jaar Wereldoorlog” eerst altijd contact opnemen met Theo, gsm:
0474/886530, email: theocharlier@skynet.be
Zo loopt alles snel en correct.

 De kaartcompetitie.
Data 2013 – 2014:
13 en 20 sept, 4 en 18 okt, 8 en 22 nov, 6 en 20 dec ‘13
3, 17 en 31 jan 2014, 14 en 28 febr., 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20
juni 2014
Steeds in zaal Patmos, samenkomst vanaf 19u30, start competitie Wieze om 19u45
(behalve op 20 september, dan starten we om 18u).
Let wel op:
De kaartavond van 6 sept werd verzet naar 13 sept!
Meedoen aan het kaarten is gratis; ook 1 drankje en een hapje gratis en er zijn lekkere
prijzen.

 Fit en gezond.
Op maandag 9 september starten onze sportavonden in het S.K.L.O., Leo Dartelaan 11 te
Heverlee.
Om 18u
een partijtje badminton
Om 19u
ontspannende turnoefeningen: hou je fit o.l.v. een begeleider en
aangepaste oefeningen
Prijs inbegrepen huur turnzaal, begeleider en verzekering = € 1,25 per beurt badminton
of turnen en € 2,50 voor beiden
Meer info: bel naar Ingrid Geyssens gsm 0495/496640
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 In voorbereiding.
Maurice Schoemaker wil weer een driedaagse reis inrichten naar Duitsland, deze keer naar
de Moezel i.v.m. de wijnfeesten. Dus weer eens wat anders.
Na goedkeuring door het K.W.B. bestuur zal deze reis verder uitgewerkt worden. Je leest
er dan alles over in onze volgende Parkkrant.
Vermoedelijke datum: 22 augustus 2014

 Reis naar Dalyan.
Het vertrek is verplaatst van 9 september naar 11 september; bijeenkomst om 13u30 in de
vertrekhal van Zaventem.
Terug op 18 september (i.p.v. 16 sept) rond 23u50.
De interesse was groter dan gepland. Het belooft een onvergetelijke reis te worden.

 Woordje van de Voorzitter.
Wij hebben een schitterend werkjaar achter de rug en we hebben er heel erg van genoten.
Dit was enkel mogelijk dankzij tientallen bereidwillige vrijwilligers. Ik wil ze hiervoor
heel hartelijk danken.
Dit jaar lijkt nog meer aantrekkelijk te worden. We starten immers met een feestelijke
Statutaire vergadering en met een optreden van de bovenste plank.
In november is er een echte aanrader: spanning en spektakel in het “Kuipke” in Gent. Je
hoeft enkel de inkom te betalen; K.W.B. Park heeft vervoer voorzien!
Voor de herdenking van “100 jaar Wereldoorlog I” zullen bezoekers uit de hele wereld
naar Ieper en omstreken afzakken. Dit wordt onze belangrijkste activiteit van het
werkjaar. Van vrijdag 19 tot zondag 21 september 2014 organiseert K.W.B. Park een
weekend aan de kust om zo kennis te maken met het leven aan het oorlogsfront. En iedere
geschiedkundige is van mening dat “een volk die zijn geschiedenis niet kent (of niet wil
kennen) gedoemd is om opnieuw dezelfde fouten te maken”!
De eerste Wereldoorlog begon op 28 juli 1914 en eindigde op 11 november 1918. Toen
veroordeelde men al het gebruik van chemische wapens. Meer dan 9 miljoen soldaten
werden gedood. En wat gebeurt er nu opnieuw in Syrië?
Schrijf je nu al in, zo zijn we zeker van een goed logement.
Er staan verder weer tal van leerrijke en ontspannende activiteiten op het programma. Wij
maken er samen het allerbeste van.
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LOTTO Z6SDAAGSE VLAANDEREN GENT
19-24 november 2013

KWB Park Heverlee gaat op dinsdag 19 november naar het ‘t Kuipke in Gent waar de “Lotto
Zesdaagse Vlaanderen Gent” start. Het Kuipke zal voor de 72ste keer daveren door een mix
van topwielersport, spanning, entertainment en spektakel! Je mag je verwachten aan een
aantrekkelijk programma met enkele toprijders, de Toekomst-zesdaagse, aangevuld met
diverse verrassingsacts en optredens van bekende artiesten.
Deze elementen zorgen voor de unieke Zesdaagse-ambiance, die je absoluut niet wil missen!
De eerste wedstrijd, de Toekomst-zesdaagse voor renners -23j, heeft plaats om 19 u. Enkele
Belgische teams nemen het dan op tegen een sterke buitenlandse delegatie.
Het hoofdprogramma biedt een puntenkoers (2 x 30 ronden met sprinten na de 20-25- 30e
ronde), een ploegkoers (200 ronden met sprinten na 40, 80, 120, 160 en 200 ste ronde),
afvalling, tijdrit, supersprint en de unieke derny's (twee dernykoersen van 60 ronden).
De avond eindigt rond 01.00 u.
Spektakel en spanning gegarandeerd!
PRAKTISCH
Vertrek om 15.00 u aan het Pakenhof.
We houden rond 17.30 u halt aan het Lunch Garden restaurant in de Pacificatielaan 6 te
Gent (op 2 kilometer van ’t Kuipke) waar men onder de 10 euro een warme of koude schotel
kan nuttigen (zoals in Korbeek Lo).
In ‘t Kuipke is gekozen voor Combitickets voor de blokken J-K-L-D-E-F plus toegang naar het
middenplein. Op het middenplein maken de renners zich klaar en kan een pint gedronken
worden.
Prijs van deze uitstap 16 euro
- inbegrepen bus en toegangsticket in ’t Kuipke
- NIET inbegrepen de maaltijd in de Lunch Garden in Gent
Wie wil deelnemen, wordt gevraagd dit bedrag VOOR 21 september 2013 te storten op de
rekening van KWB Park Heverlee BE 89 7343 3328 0285.
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LOTTO Z6SDAAGSE VLAANDEREN GENT
19-24 november 2013
KOSTPRIJSBEREKENING

Kassa (vanaf

Categorie

Blokken

Voorverkoop

1 (din-zon)

A-B

33 €/dag

35 €/dag

2 (din-zon)

C-H

25 €/dag

27 €/dag

3 (din-zon)

G-I-M

22 €/dag

24 €/dag

blokken J-K-L-D-E- 16 €/dag

18 €/dag

18/11/2013)

Combitickets voor
4-5 (din)

F + middenplein
4 (woe-zon)

J-K-L-D-E-F

20 €/dag

22 €/dag

5 (woe)

Middenplein

16 €/dag

18 €/dag

5 (don-zon)

Middenplein

18 €/dag

20 €/dag
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100 JAAR WERELDOORLOG I
19-21 SEPTEMBER 2014

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de eerste Wereldoorlog in 2014 organiseert KWB Park Heverlee
een weekend aan de kust van vrijdag 19 september tot zondag 21 september 2014.
Verblijf in volpension in De Kinkhoorn in Mariakerke/Oostende (zie http://www.dekinkhoorn.be/index2.asp)
o

Vrijdag
13.00 u
15.00 u
18.00 u
19.30 u

o

Zaterdag
08.00 u
09.00 u
10.00 u

11.30 u
12.30 u
14.15 u

18.30 u
20.00 u

o

Vertrek Heverlee
Aankomst in Mariakerke/Oostende
Avondmaal
Geleide wandeling in Oostende (Leopold I -plein, Leopoldpark, Vindictivelaan, Jachthaven
Mercator, Visserskaai kaai, Albert I-promenade, Kursaal)

Vertrek Mariakerke
Aankomst aan hotel “Flanders Lodge” in Ieper. Kennismaking met gids Christiane.
Koffie naar believen + 1 koffiekoek
Vrij bezoek aan het “In Flanders Fields” museum dat de bezoeker confronteert met de
gevolgen van den “Grooten Oorlog”. Pakkende videoprojecties, unieke geluidsfragmenten en
de meest moderne multimedia toepassingen dompelen je onder in het leven aan het front.
Bezoek aan de Kathedraal, Anglikaans kerkje of raadzaal (volgens tijd)
Middagmaal in hotel “Flanders Lodge” (soep- kalkoenfilet met champignonsaus, groenten en
frietjes – dessert)
Rondrit Ieperboog Noord met o.a. bezoeken aan de Yorkshire Trench & Dug-out (een
loopgraaf ), een Duitse begraafplaats, de grootste Britse dodenakker Tyne Cot Cemetry, het
bezoekerscentrum in Passendale en de Franse begraafplaats Charles de Potyze.
Avondmaal in hotel “Flanders Lodge” in Ieper (broodjes met kaas en hesp en koffie)
Last Post aan Menenpoort in Ieper
Terugkeer naar Mariakerke

Zondag
09.00 u
12.30 u
13.30 u
15.00 u
16.30 u

Bezoek aan Provinciaal Domein Raversijde: Atlantikwall en Raversijde anno 1475
Middagmaal
Bezoek aan het Albert I-monument en het sluizencomplex De Ganzepoot in Nieuwpoort
Bezoek aan Dodengang (loopgraven 1914-18) en aan de IJzertoren in Diksmuide
Terugkeer naar Heverlee

De prijs voor dit weekend bedraagt 180 euro (2x overnachting, 2x ontbijt, 2x middagmaal, 2x avondmaal, bus,
toegangsprijs musea en monumenten, gidsen).
Geïnteresseerden storten een voorschot van 50 euro VOOR 21 september 2013 op BE 89 7343 3328 0285 van
KWB Park Heverlee met de vermelding “WE 100 jaar WOI”.
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PUZZELHOEKJE.

LETTERGREEPRAADSEL
Vorm woorden van drie lettergrepen, waarvan de omschrijving gegeven is. Hiervoor moet je
één lettergreep uit het eerste, één uit het tweede en één uit het derde rijtje samenvoegen.
Na een juiste invulling vormen de beginletters van de gevonden woorden, van boven naar
beneden, een uitdrukking.

De uitdrukking: ………………………………………………………
Mijn naam: ……………………………………….
Meebrengen voor een lekkere prijs naar de statutaire vergadering! Santé!
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