De Parkkrant
November 2013
Het maandelijkse infoblad van K.W.B. Park-Heverlee

2e KAAS- en WIJNAVOND
Zaterdag 30 november 2013 – zaal Patmos – 18u30
Wij hadden afgesproken om onze leden iedere maand op een aangename wijze samen te
brengen zonder daarom de portemonnee te forceren.
Daarom kozen we zoals vorig jaar voor een lekker kaasbuffet: heel eenvoudig maar heel
lekker en feestelijk. Dus geen verplichte kaasschotel, maar je mag zelf een 5-tal kazen kiezen
uit een kaasbuffet. Daarbij is er natuurlijk ook
speciaal brood voorzien o.a. notenbrood en
rozijnenbrood, ook boter, druiven, nootjes en
gedroogd fruit.
Voor de niet-kaasliefhebbers zijn er ook lekkere
vleeswaren voorzien!
Ook de wijn (glas € 2, fles € 8) kan je afzonderlijk
verkrijgen, of misschien drink je liever een biertje bij
de kaas of een watertje?
Voor het buffet vragen we slechts € 6 per persoon. Je
betaalt aan de kassa bij het binnenkomen.
Wel inschrijven vóór 15 november ’13 via onze secretaris Theo.
Gsm Theo: 0474/886530, email: theocharlier@skynet.be
Er zal ook leuke muziek voorzien worden en niet eters zijn ook welkom!
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GEZELLIGE MUZIEK EN DANSAVOND
Ten voordele van “WINDEKIND”.
Zaterdag 9 november 2013 – zaal Patmos – om 20u
Met René Davis, Hilde, Danny Landeloo e.a.
Muziek naar keuze met D.J. MAKKE en D.J. NICK
Praathoekjes, meezingers, leuke dansjes
Inkom = gratis
Dranken: zeer democratisch
Met medewerking van bereidwillige K.W.B.’ers (tap
– kelners – zaal in orde zetten – opruimen)
Elk kind kan met een aangepast duwtje in de rug een
mooie toekomst tegemoet gaan. Dit is zeker uw
steuntje meer dan overwaard.
Windekind heeft zo al honderden kinderen en gezinnen een grote stap dichter bij een gelukkig
en succesvol leven gebracht!
Wees erbij!
Wil je meewerken, geef dan een seintje aan onze secretaris Theo.
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NIEUWS VAN EN VOOR DE LEDEN.
 Nieuwe leden.
Welkom aan:
Peter VINCKENS, aangebracht door Armand Hoskens.
Eduard VAN WEST, aangebracht door Maurice Schoemaker.

 Bezoek aan Brouwerij “De Kroon”. Verslag van Willy Vankriekinge.
Vrijdag 20 oktober bezocht KWB Heverlee-Park brouwerij De
Kroon in Neerijse.
Dit gerenoveerde beschermd gebouw bestaat uit een nieuwe
verbruikszaal, het patrimonium van de vroegere brouwerij, een
nieuwe kleinere brouwerij en een onderzoekscentrum ( labo ).
Professor Freddy Delvaux leerde ons hoe we met gerst, water en
hop als hoofdingrediënten bier kunnen maken. Wij weten nu ook
wat de resultaten zijn van hoge gisting, lage gisting, en spontane ( of natuurlijke ) gisting.

Deze zeer deskundige uiteenzetting in
voor iedereen verstaanbare taal werd
gevolgd door een consumptie van , naar
keuze, een Delvaux, een Job of een special
kroon, de nieuwe bieren van het
biercentrum.
Napraten kon bij een lekkere steak of
kabeljauw, die bij iedereen in de smaak
viel.
Algemene conclusie was dat brouwerij De
Kroon het biercentrum bij uitstek zal
worden in België en waar de belangrijkste
bieren geanalyseerd en nieuwe bieren ontwikkeld worden.
Voor de afwezigen geen laatste kans maar wel een gemiste kans, meer dan een bezoek
waard.
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 Mis overleden leden.
Op zondag 10 november 2013 herdenken we al onze overleden leden om 11u in de
kapittelzaal van de Abdij van Park.
K.W.B.’ers samen in prettige ogenblikken maar ook elkaar steunen in minder aangename
momenten: dat is K.W.B. Park.

 Errata.
-

In vorig Parkkrantje werd bij het overnemen de naam van Walter DELOOF vergeten
als trouwe wijkmeester. Na tientallen jaren inzet willen we dit onmiddellijk
goedmaken.
-

Voor de verkiezing van de
nieuwe voorzitter waren er
twee kandidaten. Volgens de
statuten van de K.W.B.
duiden de leden van het
dagelijks bestuur in geheime
stemming de voorzitter aan.
Dit gebeurde met 6 stemmen
voor Lou Pelzer en 3
stemmen
voor
Armand
Hoskens. De aanwezige leden keurden deze keuze van voorzitter goed met 62 %. Voor
Armand kon dus niet meer gestemd worden; dit stond niet correct vermeld in ons
krantje!

 Publiciteit.
Reclame maken voor je zaak kan
voor een zacht prijsje en dit voor
het ganse jaar 2014! Gewoon
formaat kost € 40, dubbel formaat
kost € 80.
Ook op de tafelleggers, die tijdens
alle feesten met eten op tafel
liggen, kan je reclame zetten voor
het ganse jaar: gewoon formaat
aan € 25, dubbel formaat aan € 50.
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Neem contact op met Johny BEHETS: johny.behets@postbus.mine.nu
Hij zal je ook vragen naar een duidelijk ontwerp voor de reclame-afdruk.
Betaling na contact op de K.W.B. rekening (zie onderaan elke blz. van ons krantje)

 Reis naar Dalyan.
Dank aan Andrea en Willy voor de geslaagde groepsfoto.
Wie belangstelling heeft voor deze uitzonderlijke reizen naar Turkije kan contact
opnemen met onze voorzitter Lou.
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 Woordje van de voorzitter.
Je kunt er niet naast kijken, ons Parkkrantje steekt in een nieuw kleedje dankzij de
medewerking en de nieuwe lay-out van Hendrik JACOBS.
De artikels over W.O. I en de zesdaagse in Gent zijn het werk van Ronny
VANDENBROELE (corrector: André MELLAERTS): heel erg interessant! De uitstap
naar zee van 19 t.e.m. 21 september 2014 zal met de beste gidsen en met Ronny zelf
gebeuren, een garantie voor kwaliteit! Ook aan ontspanning zal het niet ontbreken op deze
reis, de boog kan niet altijd gespannen zijn!
Schrijf vandaag nog in, anders komen onze reserveringen zeker te laat.
Er worden miljoenen bezoekers verwacht, ja zelfs de “Ronde van Frankrijk” heeft Ieper
op zijn route staan!

Ook de driedaagse aan de Moezel o.l.v. Maurice Schoemaker wordt weer super met de
medewerking van Willy Vankriekinge, Dieter Kohl en Michel Lahey. Het is fijn werken
met zo’n vernieuwende ploeg!
Heb je ook een goed idee of een artikeltje, stuur het mij gerust. Dan kan het voorgesteld
worden aan de leden van het bestuur.
Dank aan iedereen voor zoveel inzet!
Ondertussen vergeten we ook onze benefietavond niet voor “Windekind” en de uiterst
verzorgde “kaas- en wijnavond”.

 In vriendschap verbonden.
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K.W.B. telt 89.000 leden verdeeld over een 750-tal afdelingen en gedragen door
honderden vrijwilligers.
In onze afdeling zijn er 350 gezinnen lid van
K.W.B., goed voor ± 700 volwassen leden.
Daarbij zijn we bijzonder fier over het meest
uitgebreide en meest veelzijdige programma.
K.W.B. Park is er voor de gezinnen maar zeker
ook voor wie alleen is, niemand wordt er
uitgesloten! Er zijn voor elkaar in vriendschap
blijft ons grootste streefdoel!
Bij ons moet ook slechts 1 persoon van het gezin
zijn lidgeld betalen en geven we iedereen een
korting van € 3 indien je voor 1 december ’13 betaalt.
Stort vandaag nog € 22 (i.p.v. € 25) op de rekening van K.W.B. Park; rekening staat
vermeld onderaan elke blz. van het krantje, of geef het geld mee aan je wijkmeester.
Wablieft!? Slechts € 22, de prijs van een pot mosselen met friet! Hiervoor ontvang je een
gans jaar ons Parkkrantje en het maandblad “RAAK” (niet per post!), je hele gezin is
verzekerd bij
al onze activiteiten
en ben je
welkom op al onze
activiteiten en
steeds aan de
allerlaagste
prijs. Zo ben je
ook welkom
op
onze

nieuwjaarsreceptie, een reuze receptie met een geschenkje en dit helemaal gratis!
Stel je betaling niet uit, het werk van K.W.B. hier en overal is werkelijk onmisbaar en
onbetaalbaar!
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De kaartcompetitie (W. Franssens)
Op 04 oktober 2013 waren er 34 spelers.
1) Maurice Schoemaker + 120 2) Willy Vankriekinge +106 3) Achille Uten +96 4) Donald
Vanderlinden +50 5) Georges Dejongh + 50 6) Georges Busseniers + 48 7) Julien Everaert +34 8)
Mark V.D.Maegdenbergh + 33 9) Chris
Vandenbosch + 32 10) Rik Marchal + 29
11) Adrien Vanderwaeren + 27 12)
Edouard Van West + 20 13) Herman Van
Haesendonck en Armand Hoskens +18
15)Ronny Vandenbroele + 10 16) Diane
Vankriekinge + 7 17) Henri Godts + 2
18) Jeanneke Bollen 0 19) Jules
Soetemans - 2 20) Jean Olemans - 6
21) Walter Franssens -9 22) Guido
Huygebaert - 16 23) André Nijs - 26 24)
Bob Offermans -34 25) Francine Geber 35 26) Patrick Van Herck - 37 27)
Marieke Arnauts - 45 28) Jacqueline
Boyen - 55 29) Nicole Vits - 65 30) Jean
Vandermaelen - 67 31) AloÏs Van Langenacker - 68 32) Elise Vanessche - 71 33) Georges Vanessche 77 34) Henri Coopmans - 91

Op 18 oktober 2013 waren er 35 spelers.
1) Jean Vandermaelen + 85 2) Jules
Soetemans + 69 3) Patrick Van Herck + 52 4)
Armand Hoskens en Edouard Van West + 44
6) Martine Olemans + 39 7) Julien Everaerts +
38 8) Rik Marchal + 34 9) Diane Vankriekinge
+29 10) Willy Vankriekinge + 27 11) André
Michiels + 19 12) Chris Vandenbosch + 17
13) Mark V.D. Maegdenbergh +16 14)
Georges Dejongh + 10 15) Herman Van
Haesendonck + 8 16) Maurice Schoemaker +
6 17) Walter Franssens + 5 18) Paul
Vercruysse + 3 19) Georges Vanessche o
20) André Nijs - 2 21) Marieke Arnauts - 5
22) Donald Verlinden - 6 23) Ronny Vandenbroele - 10 24) Elise Vanessche - 14 25) Henri Godts - 16 26)
Henri Coopmans - 22 27) Jean Olemans - 29 28) Guido Huygebaert - 30 29) Jacqueline Boyen -34 30)
Jeanneke Bollen - 41 31) Achille Uten - 44 32) Francine Geber - 54 33) Adrien Vanderwaeren - 66 34)
Georges Busseniers - 80 35) Gaston Vreugde - 92

Stand volgen de 3 beste utslagen.
1. Jean Vandermaelen

+ 144 (4)

17. Walter Franssens

+ 5 (9)

2. Willy Vankriekinge

+ 140 (-)

18. André Nijs

+ 3 (10)

3. Armand Hoskens

+ 127 (2)

19. Edouard Van West

- 2 ( -)

4. Donald Verlinden

+ 113 (-)

20. Jean Olemans

- 4
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5. Maurice Schoemaker

+ 102 (13)

21. Georges Dejongh

- 45 (15)

6. Julien Everaerts

+ 101 (-)

22. Georges Vanessche

- 46 (-)

7. Henri Godts

+

97 (1)

22. Bob Offermans

- 46 (11)

8. Achille Uten

+

87 (-)

24. Guido Huygebaert

- 50 (-)

8. Jules Soetemans

+

87 (-)

25. Aloïs Van Langenacker

- 55 (7)

10. Diane Vankriekinge

+

83 (6)

26. Francine Geber

- 57(12)

11. André Michiels

+

77 (5)

26. Ronny Vandenbroele

- 57(16)

12. Marieke Arnauts

+

61 (3)

28. Jacqueline Boyen

-

13.. Rik Marchal

+

55 (-)

29. Georges Busseniers

- 67(14)

14. Patrick Van Herck

+

38 (-)

30. Adrien Vanderwaeren

- 68 (-)

15. Mark V.D.Maegdenbergh

+

27 (-)

31. Henri Coopmans

- 128 (-)

16. Jeanneke Bollen

+

13 (-)

32. Elise Vanessche

- 139 (-)

58 (-)

( ) = stand vorige maand
Volgende kaartavonden op vrijdagen 08 en 22 november en 06 december telkens om 19u45 in zaal
Patmos.
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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.

Inschrijven kan nog. Neem contact met de secretaris (theocharlier@skynet.be)
“Iljo Keisse mogelijk met Cavendish in Zesdaagse!” (Het Nieuwsblad van 14 oktober)
Programma
18.45 48ste UIV-23 Memorial Noël Foré: 1e rit Ploegvoorstelling - Puntenrit: 2 x 30 r. met
sprint na 18-24-30e ronde - Ploegkoers: 200 r. met sprint na 50-100-150-180-190200ste ronde - Huldiging: winnaars
20.00 Ploegenvoorstelling 73ste Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent
20.15 Start Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent
20.30 AVS Puntenrit per ploeg: 25 km (6 sprints à 25 r.)
21.05 Huldiging groene en gele trui UIV-23 Memorial Noël Foré
21.10 Ploegafvalling (eerste afvalling na 10 r., dan om de 6 r.)
21.30 Tijdrit: 166 m met vliegende start
21.50 Ploegkoers: 30’ + 6 r.
22.25 Pauze
22.40 Derny: 1ste reeks = 60 r.
22.55 Afvalling
23.10 Derny: 2de reeks = 60 r.
23.25 Tijdrit: 500 m met vliegende start en aflossing
23.50 Derny: finale = 60 r. (eerste 3 van beide reeksen)
00.05 Supersprint: 3 x afvalling (om de 6 r.) + na 12 r. eindsprint
00.20 Ploegkoers: 30’ + 6 r.
00.55 Huldiging leiders
01.00 Einde
Praktisch
Vertrek om 15.00 u aan het Pakenhof.
K.W.B. Park-Heverlee Rek nr.: BE 89 7343 3328 0285
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We houden rond 17.30 u halt aan een
Lunch Garden restaurant in Gent.
In ‘t Kuipke is gekozen voor
Combitickets voor de blokken J-K-LD-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

Wijnfeesten aan de Moezel. Vrij 22 aug – Zon 24 aug 2014.
Ernst macht Spass.
De organisatoren van de jaarlijkse meerdaagse
busreis ( Maurice en co ) hebben dit jaar
geopteerd om eens de wijnfeesten aan de moezel
mee te maken.
Aangezien deze wijnfeesten hoofdzakelijk later in
het jaar gepland staan is de busreis dit jaar
verplaatst naar de tweede helft van augustus.
Wij hebben gereserveerd, in half pension, in hotel
Pollmanns, het grootste en mooiste hotel van
Ernst. Ernst ligt enkele bochten stroomopwaarts van Cochem. Zie ook www.hotelpollmanns.de.
Wij hebben in dat hotel 25
dubbelkamers en 8 singlekamers
gereserveerd. Aangezien er tijdens de
wijnfeesten een ware volkstoeloop in
Ernst en omgeving is, hebben wij snel
gereserveerd. Wij vragen dan ook dat
iedereen die wil meegaan dit meldt
aan onze secretaris Theo zodat wij
zicht krijgen op het aantal deelnemers
en wij eventueel kamers moeten
bijboeken. Nu kan dat misschien nog,
K.W.B. Park-Heverlee Rek nr.: BE 89 7343 3328 0285
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later zeker niet meer.
Dat wil ook zeggen : eens alle kamers volzet zijn
komen de laatkomers op een wachtlijst terecht. Er
vlug bijzijn is dus de boodschap.
Het programma ligt is grote lijnen vast.
Wij volgen het programma van de wijnfeesten tot
zondagnamiddag.
Vrijdagmiddag en namiddag zijn we in Koblenz
o.a. een de samenvloeiing van Rijn en Moezel.
Zaterdagvoormiddag gaan we naar Cochem.
Sportievelingen kunnen dat via een mooie
wandeling.
De meeste activiteiten van de wijnfeesten zijn
geconcentreerd op de Festplatz aan de Moezel
op een paar honderd meter van ons hotel.
Vermeldenswaard is het mooie vuurwerk op
vrijdagavond.
De prijs voor deze reis bedraagt +/- 170 euro in dubbelkamer.
+/- 195 euro in singlekamer.
Inschrijven bij secretaris Theo.
Betaling van het voorschot volgt later!

100 JAAR WERELDOORLOG I
19-21 SEPTEMBER 2014
Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de eerste Wereldoorlog organiseert KWB Park
Heverlee een driedaagse aan de kust. Verblijf in volpension in De Kinkhoorn.
Inschrijven kan nog altijd bij de secretaris (theocharlier@skynet.be)
o Vrijdag
13.00 u
19.30 u
o Zaterdag
10.00 u
11.30 u

Vertrek Heverlee naar Mariakerke/Oostende
Geleide wandeling in Oostende
Vrij bezoek aan het “In Flanders Fields” museum
Bezoek aan de Kathedraal, Anglikaans kerkje of raadzaal (volgens tijd)
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14.15 u

20.00 u
o Zondag
09.00 u
13.30 u
15.00 u

Rondrit Ieperboog Noord met o.a. bezoeken aan de Yorkshire Trench & Dugout (een loopgraaf ), een Duitse begraafplaats, de grootste Britse dodenakker
Tyne Cot Cemetery, het bezoekerscentrum in Passendale en de Franse
begraafplaats Charles de Potyze.
Last Post aan Menenpoort in Ieper
Bezoek aan Provinciaal Domein Raversijde
Bezoek aan het Albert I-monument en het sluizencomplex Nieuwpoort
Bezoek aan Dodengang en aan de IJzertoren in Diksmuide

België en het Belgisch leger aan de vooravond van WOI
Politiek
In 1914 telt België 7.600.000 inwoners
(nu 11 miljoen).
Van 1830 tot 1893 wordt het Parlement
gekozen via het cijnskiesrecht, wat
betekent dat alleen de rijken stemmen.
In 1893, na bloedige stakingen in
Wallonië,
wordt
het
algemeen
meervoudig stemrecht voor mannen
ingevoerd. Hierdoor heeft elke
mannelijke burger ouder dan 25 jaar
minstens één en eventueel meerdere
stemmen, afhankelijk van zijn positie
in de maatschappij of van de cijns (belasting) die hij betaalt.
Bij de verkiezingen van mei 1914 verliest de Katholieke Partij voor het eerst in 35 jaar haar
absolute meerderheid. De Katholieke Partij krijgt 41 zetels, de Socialistische Werkliedenpartij
26, de Liberale Partij 20 en de Daensisten (de partij van de Aalsterse uitgever Pieter Daens en
zijn broer, de priester Adolf Daens) met hun Christene Volkspartij 1. Toch kan de uittredende
regering de Broqueville verder regeren tot 1919.
De dienstplicht
Tot 1909 bestaat het Belgisch leger
voor een groot deel uit lotelingen,
jongens die via een loterij aangeduid
worden om in het leger te dienen.
Rijken kunnen zich vrijkopen door
een arme te betalen. In 1909 wordt de
dienstplicht voor één zoon per gezin
ingevoerd en verkort de legerdienst
van 20 tot 15 maanden. Een jaarlijkse
lichting (een “klas”) bestaat uit
13.000
miliciens.
Afgezwaaide
dienstplichtigen kunnen 15 jaar lang weer opgeroepen worden.
Onder druk van de toenemende oorlogsdreiging wordt in 1913 de algemene dienstplicht voor
mannen ingevoerd. Iedere jongen moet nu soldaat worden.
Het leger.
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In vredestijd telt het leger 14.000 beroepsmilitairen, 19.000 rijkswachters en 13.000 miliciens,
dus alles samen ongeveer 46.000 man, een aantal dat met de algemene mobilisatie op 14
augustus 1914 drastisch zal toenemen.
Het bestaat uit 2 grote delen, het Veldleger en het Vestingleger.
Het Vestingleger is voorzien voor de
verdediging van de forten van
Antwerpen, Luik en Namen. Het
Veldleger
bestaat
uit
6
infanteriedivisies, 1 cavaleriedivisie
(4.500 ruiters) en legertroepen.
Het leger beschikt over 93.000
geweren, 6.000 sabels, 324 kanonnen,
102 machinegeweren, 37.600 paarden,
2.600 wagens en 1.500 auto's.
De strategie
België krijgt bij zijn stichting in 1830
een verplichte neutraliteit opgelegd. Die vormt de basis van zijn militaire strategie en wordt in
vredestijd dan ook weerspiegeld in de manier waarop het leger is opgesteld. De 1e divisie ligt
in Gent, gericht naar Groot-Brittannië. De 2e divisie beschermt Antwerpen. De 3e divisie ligt
in Luik, gericht naar Duitsland. De 4e divisie in Namen en de 5e divisie in Bergen zijn gericht
naar Frankrijk. De 6e divisie ligt in Brussel.
Er zijn bijstandsakkoorden met Duitsland, Frankrijk en Engeland die beloven tussenbeide te
komen als de Belgische neutraliteit
geschonden wordt.
31 juli 1914
Drie dagen nadat Oostenrijk Servië
aanvalt, mobiliseert België en roept het
15 klassen (1899-1913) dienstplichtigen
op. Er dagen er 65.000 op en er melden
zich ook 18.000 oorlogsvrijwilligers.
Het oppercommando laat de vestingen
op de Maas in Luik en Namen bezetten
en verzamelt het Veldleger in de
vierhoek Tienen (de 1e divisie), Leuven
(de 2e divisie), Waver (de 6e divisie) en Perwez (de 5e divisie).
Antwerpen, het Nationaal Reduit, moet tot elke prijs verdedigd worden in afwachting van
hulp van de garanderende mogendheden.
Augustus 1914
Op 2 augustus 1914 overhandigt de Duitse ambassadeur een ultimatum om vrije doorgang te
krijgen voor de Duitse troepen. De Belgische regering weigert.
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Op 4 augustus valt Duitsland België
binnen.
Tegenover de hoofdkrachtsinspanning van
het Duitse leger (het 1e, 2e en 3e Leger)
heeft het Belgisch leger ongeveer 190.000
man waarvan 65.000 in het Vestingsleger.
Het Belgische leger is in verhouding tot het
Duitse leger klein en onervaren. De
soldaten zijn onvoldoende uitgerust en
getraind en de officieren hebben geen
enkele ervaring met het oorlogvoeren.
Volgende maand: De gevechten rond Luik,
terugplooien achter de IJzer.
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PUZZELHOEKJE.
Winnaar vorige editie
Deze vind je terug in ons volgend krantje

Nieuwe opgave
CRYPTOGRAMMENTRAP

1. S
2. S
3.
4. S P

7.
8. S P
9.

A

het minste wat je kan doen als je nattigheid
1. voelt
2. zorgt in het wiel voor stevigheid en problemen

P A
S P

A

3. twee vrouwen naast een motorfiets
4. stellen aantrekken

A

5.
6.

P

S P

A

5. een baan voor een rijdende amfibie

S P

A

6. het samenkomen van oudjes levert geld op

S P

A

7. exploderen door een bovenmatige kooplust
8. dat zwijn zal wel zuinig zijn

A
S P

A

9. mechanisch gemaakt huis

Kies uit:
AK – AR – BE – BRI – D – EK – EN – ET – FA – FI – N – ND – NN – RING – RKEN – T –
TTEN – UIT – VA - ZIJ

Je naam:……………………………………………….
Meebrengen voor een mooie prijs naar de Kaas- en Wijnavond (30/11)

K.W.B. Park-Heverlee Rek nr.: BE 89 7343 3328 0285

Website: http://www.kwbparkheverlee.be
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