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K.W.B. Park-Heverlee
Maandelijks infoblad
JANUARI 2016

INSCHRIJVEN doe je steeds – tenzij anders vermeld - bij Theo:GSM 0474/88 65 30 of per e-mail
theocharlier@skynet.be.
BETALINGEN voor onze activiteiten gebeuren op onze rekening BE 89 7343 3328 0285.

In deze parkkrant
Zaterdag 16 januari vanaf 19 uur
Grootse nieuwjaarsreceptie
Zie pag. 5

Zaterdag 30 januari vanaf 18.30 uur
Kaas- en wijnavond
Zie pag. 7

Zondag 7 februari
Winterwandeling in Heverleebos
Zie pag. 9

Zaterdag 20 februari in ons lokaal : KWIS !
Begin zeker al je ploeg samen te stellen.
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Woordje van de (nieuwe) voorzitter
Sinds september ben ik de nieuwe voorzitter van KWB Park-Heverlee. Ik denk dat ik ongeveer 10
jaar lid ben van onze KWB. Dat ontbrak nog op mijn palmares nadat ik vroeger bij de welpen, de
scouts, de chiro en de KAJ was.
KWB Park-Heverlee was en is een grote vereniging waar veel mensen elkaar ontmoeten, waar
vrienden ontstaan, waar veel georganiseerd wordt, waar zaal Patmos centraal staat, waar het goed
vertoeven is.
Ik heb de afgelopen jaren veel meegewerkt aan de verschillende activiteiten en ook nieuwe
initiatieven genomen. Ik ben ook waarschijnlijk de enige die op alle activiteiten aanwezig is. Het
logische gevolg is dan dat, wanneer de plaats van voorzitter vacant wordt, ik samen met het bestuur
gezocht heb naar een oplossing en me uiteindelijk kandidaat gesteld heb voor een mandaat van 2
jaar. Gezien mijn leeftijd en de verjongingsoperatie waar wij voor staan denk ik dat het na deze
periode aangewezen is om een jongere voorzitter aan te stellen, zeker om de continuïteit te
verzekeren.
Ik zal dan ook, samen met het bestuur, mijn uiterste best doen om gedurende 2 jaar van KWB ParkHeverlee een nog groter bloeiende vereniging te maken, met respect voor haar leden, en waar
mensen graag naar toe komen.
Waar wil ik mij in een eerste fase speciaal voor inzetten?
-

Zaal Patmos staat centraal bij KWB Park-Heverlee. Als wij deze zaal niet ter beschikking
hadden zou onze werking er heel anders uit zien. Vele dingen zouden niet meer kunnen
omwille van plaatsgebrek bvb.
Daarom is het zo belangrijk dat deze zaal in perfecte staat is en blijft. In het voorjaar hebben
wij de plafonds en muren opnieuw geschilderd. 2 bestuursleden staan constant in voor het
onderhoud. Wij krijgen de laatste tijd dan ook regelmatig positieve bemerkingen over onze
zaal. D.w.z. we zijn op de goede weg!

-

Beslissingen worden genomen door het bestuur, geadviseerd door de wijkmeesters.
Als voorzitter zal ik er voor zorgen dat, zowel de wijkmeesters als bestuursleden inspraak
hebben, en dat de beslissingen gedragen worden door alle verantwoordelijken. Ik weet, dat is
niet de gemakkelijkste weg, maar ik denk dat het de beste is.
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-

In het digitale tijdperk mogen wij ook niet achterwege blijven. Onze website is grondig
herwerkt en geüpdatet. Je vindt er een overzicht van onze eerstvolgende activiteiten, recente
foto's en de Parkkranten van het afgelopen jaar.
Vanaf dit jaar starten wij ook met het versturen van een digitale versie van de Parkkrant. Als
je dat wenst krijg je elke maand je Parkkrant in je mailbox. Je krijgt dan een krant in kleur
waar alles beter tot zijn recht komt. Op die manier moeten er minder gedrukt worden en heb
je hem vlugger.
De leden die een papieren versie verkiezen zullen die verder blijven krijgen. Voor hen
verandert er niets.

-

Wij zijn met 6 bestuursleden (namen en foto's op onze website). Daarnaast zijn er 10
wijkmeesters (namen eveneens op de website). Voor zo een grote vereniging mag dat wat
meer zijn.
Dit is dus een oproep aan hen die mee willen werken om KWB Park-Heverlee verder uit te
bouwen. Handen en ideeën zijn er nooit genoeg. KWB Park-Heverlee moet een bloeiende
vereniging blijven waar iedereen welkom is, waar iedereen zich thuis voelt.
Daarom als je je geroepen voelt aarzel niet en laat het ons weten via het bestuur of via je
wijkmeester.

Dat zijn ook mijn wensen voor het nieuwe jaar dat, naast een goede gezondheid, wij elkaar veel
zullen ontmoeten op onze activiteiten. Ik kijk dan ook uit naar onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag
16 januari om 19 uur.
Je komt toch ook!!!
Tot dan.
Willy Vankriekinge,
Voorzitter
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Zaterdag 16 januari vanaf 19 uur
Grootse Nieuwjaarsreceptie in zaal Patmos
De afgelopen jaren was onze nieuwjaarsreceptie steeds een voltreffer met als gevolg dat er steeds
meer KWB'ers aanwezig waren.
Daarom richten wij ons speciaal tot hen die er nog niet waren:kom ook eens proeven van de sfeer.
Geen verplichtingen, op onze receptie kom je wanneer je wil en ga je wanneer je wil.
De receptie begint om 19 uur. Bij de ingang is er voor elk gezin een geschenkje.
Gedurende 2 uur kan je genieten van gratis drank en fijne hapjes à volonté.
Na de receptie kan je de avond bij ons verder zetten met DJ Glenn. Dan zijn de dranken zoals steeds
verkrijgbaar aan onze democratische prijzen.
Het zal weer een reuze avond worden en we hopen dat geen enkele KWB'er zal ontbreken.
Inschrijven hoeft niet; wij zorgen wel dat we voldoende in huis hebben.
AFSPRAAK IN ZAAL PATMOS VANAF 19 uur.
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Busuitstap naar Zell/Mosel
van vrijdag 3 juni tot zondag 5 juni
Na onze geslaagde uitstap naar West Friesland keren we
dit jaar terug naar de Moezel, namelijk naar Zell, gelegen
tussen Cochem en Bernkastel.
Wij verblijven 3 dagen in Zell/Mosel in Weinhotel Zum
grunen Kranz (www.zumgruenenkranz.de).
In het hotel hebben wij gereserveerd voor 50 personen.
Daarmee hebben wij praktisch het volledige hotel voor
ons alleen.

Wat bieden wij aan :
2 overnachtingen met ontbijtbuffet, 2 keer een 4-gangenmenu, weinprobe in het hotel.
Daarnaast gratis gebruik van het zwembad en sauna en een gratis fles water op de kamer.
In de prijs is uiteraard de busreis begrepen en, en zoals gebruikelijk nog een lunch op
zondagmiddag.
Wat is niet in de prijs begrepen :
 een boottocht op de Moezel
 een tocht met de huifkar door de plaatselijke wijnvelden.
 Hiervoor kan later ingeschreven worden. Kostprijs +/- 15 euro.
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit :
 Vrijdag gaan we eerst naar Trier waar we verblijven tot 15.00 uur, daarna langs de Moezel
naar Zell. Na het avondeten vrij.
 Zaterdagnamiddag kan gekozen worden voor een boottocht of tocht met de huifkar. Dit is
vrijblijvend. ’s Avonds na het avondeten wijnproeven in het hotel. Dit laatste is in de prijs
begrepen.
Wat kost dat nu ?
Wij houden de prijs op 199 euro per persoon in een dubbelkamer.
Het zijn allemaal luxekamers maar enkele zijn super-de-luxe met zicht op de Moezel. Zo zijn er maar
enkele beschikbaar en die kosten dan ook 10 euro per persoon meer.
Er zijn ook een beperkt aantal eenpersoonskamers en een paar 3-persoonskamers beschikbaar, en
dit voor dezelfde prijs.
Inschrijven kan vanaf 15 januari. De inschrijving is pas definitief als we je voorschot van 75 euro per
persoon (85 euro voor super-de-luxe kamer) ontvangen hebben.
Wens je een annulatieverzekering dan betaal je 10 euro extra.
Slechts 50 plaatsen in het hotel, uitbreiden is quasi uitgesloten, dus als je er bij wil zijn is vlug
inschrijven de boodschap.
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Zaterdag 30 januari
4 kaas- en wijnavond
de

Na het succes van de vorige 3 edities kunnen wij niet anders dan op de ingeslagen weg verder gaan.
Op zaterdag 30 januari kan je vanaf 18.30 uur komen genieten van een heerlijk kaasbuffet. Je stelt je
kaasschotel zelf samen door 5 kazen te kiezen uit ons assortiment.
Naast de kazen is er ook speciaal brood, notenbrood, rozijnenbrood, en meer van dit. Ook boter,
druiven, nootjes, gedroogd fruit, enz.
Voor niet-kaasliefhebbers wordt een vleesschotel voorzien.
Bij de kaas hoort een lekker wijntje. Naast onze traditionele, maar lekkere wijn, zijn er ook enkele
duurdere wijnen beschikbaar. Deze zijn enkel verkrijgbaar per fles.
Voor een kaas- of charcuterieschotel betaal je 8 euro, een glas van onze traditionele wijn 2 euro per
glas, een fles 8 euro.
De prijzen van de duurdere wijnen per fles zullen geafficheerd worden.
Als je er bij wil zijn schrijf dan in vóór 25 januari. Vermeld duidelijk of je kaas of charcuterie wenst.
Betalen (8 euro per persoon) doe je ook vóór 25 januari.
Wij zorgen ook nog voor wat sfeer en muziek.
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Nieuws van en voor onze leden
Nieuwe leden
Welkom aan:
 Familie De Cooman Michel, aangebracht door Frans Graux
 Geerinckx Marc en Laruelle Peter
 Desaer Annick
Nieuws uit Pakenhof
Op vrijdag 22 januari om 20 uur houdt Pakenhof een degustatie-avond in hun feestzaal.
Proevers zijn : Broeder Jacob Tripel - Bruin - Double Espresso - Double Port, en dit alles met een
hapje en een boeiende uitleg.
Inkom = 7 €, maar je moet op voorhand inschrijven en dit uiterlijk op 17 januari.
**********
De Spaghetti-avond van F.C.C. Pakenhof is gepland op zaterdag 23 januari tussen 18 en
21.30 uur, uiteraard in Pakenhof, en ten voordele van voetbalclub Pakenhof.
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Zondag 7 februari om 14 uur
Winterwandeling in Heverleebos o.l.v. Robert Van Brabant

Voor onze winterwandeling gaan we deze keer naar Heverleebos.
Samenkomst om 13.45 uur in de Herendreef in Heverlee.
Hoe kom je er?
aan de Naamsepoort neem je de Kardinaal Mercierlaan (den dreef). Die rij je tot het einde waar het
de Willem de Croylaan wordt. Op het einde rij je de spoorweg over. Dan ben je in de Herendreef. Je
steekt de Waversebaan over en daar zoek je een parkeerplaats, want daar vertrekken we.
We wandelen ongeveer 6 km langs goed begaanbare wegen. Halfweg is er een jeneverpauze.
Na de wandeling komen we - voor de liefhebbers - samen in onze zaal Patmos. Daar verwachten we
Kip Gerard om 17 uur.
Hij heeft 2 menu's bij waaruit kan gekozen worden:
Menu 1:

Tomatensoep met ballekes
Kalkoengebraad met saus en kroketten of frietjes.

Menu 2:

Tomatensoep met balletjes
Koninginnenhapje met frietjes of kroketten.

Beide menu's kosten 10 euro voor een volwassene en 7 euro voor een kind.
Inschrijven en betalen vóór 1 februari.
En zoals gewoonlijk kan alles bij onze KWB:
Wil je mee gaan wandelen en niet komen eten, DAT KAN !
Wil je komen eten, maar niet mee wandelen, OOK DAT KAN !
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Fijn dat je erbij was!

Ongeveer 350 porties mosselen werden geserveerd !
En wat voor mosselen? De allerbeste, nog nooit zulke mosselen gegeten!
Njam, njam!

Deze prachtige kerstcreaties, gemaakt door onze leden, liefhebbers van bloemschikken,
sierden menige kersttafel.
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De kaartcompetitie (nov. - dec. 2015)

Op 27 november 2015 waren er 29 spelers
1) Mark V.D.Maegdenbergh + 84 2) André Michiels + 71 3) Victor Guilliams + 56
4) Adrien Vanderwaeren + 49 5) Armand Hoskens + 46 6) Bob Offermans + 40
7) Rik Marchal + 36 8) Michel De Cooman + 33 9) Georges Dejongh + 16
10) Hans Van Haesendonck + 13 11) Frans Graux + 7 12) Donald Verlinden + 6
13) Willy Vankriekinge + 2 14) Francine Geber + 0 15) Jan Vandermaelen en Walter
Franssens - 2 17) Jeannneke Bollen - 7 18) Marc Van Overstijns - 13 19) Guido
Huygebaert - 21 20) Yvan Dejongh - 24 21) Herman Van Haesendonck - 25
22) Maurice Schoemaker en Elise Vanessche - 27 24) Georges Busseniers - 35
25) Achille Uten - 44 26) Christophe Mulleman - 46 27) André Nijs - 48
28) Martine Olemans - 61 29) Diane Vankriekinge - 77

Op 11 december 2015 waren er 27 spelers
1) Rik Marchal + 86 2) Georges Busseniers + 83 3) Diane Vankriekinge + 57
4) Willy Vankriekinge + 52 5) Georges Dejongh + 38 6) Marc Van Overstijns + 35
7) Armand Hoskens + 32 8) Yvan Dejongh + 27 9) Adrien Vanderwaeren + 22
10) Georges Vanessche + 17 11) André Nijs + 15 12) Mark V.D.Maegdenbergh + 5
13) Christophe Mulleman en Jan Vandermaelen + 1 15) Donald Verlinden +/- 0
16) Frans Graux - 9 17) Martine Olemans - 10 18) Elise Vanessche - 16
19) Guido Huygebaert - 29 20) Gaston Vreugde - 36 21) André Michiels - 38
22) Jeannneke Bollen - 42 23) Achille Uten - 54 24) Michel De Cooman - 55
25) Francine Geber - 57 26) Marieke Arnauts - 59 27) Jean Olemans - 66

Op 18 december 2015 waren er 25 spelers
1) Georges Busseniers + 79 2) Maurice Schoemaker + 48 3) Willy Vankriekinge +
4) Georges Dejongh + 38 5) Elise Vanessche + 35 6) André Michiels + 26
7) Rik Marchal + 19 8) Martine Olemans + 18 9) Adrien Vanderwaeren + 14
10) Christophe Mulleman + 12 11) Guido Huygebaert + 8 12) Walter Franssens +
13) Marc Van Overstijns + 1 14) Marieke Arnauts - 7 15) Jeannneke Bollen - 10
16) Armand Hoskens - 11 17) Georges Vanessche - 21 18) Jan Vandermaelen 19) Diane Vankriekinge - 26 20) Hans Van Haesendonck - 34 21) Francine Geber
22) Donald Verlinden - 38 23) Jean Olemans - 39 24) Mark V.D.Maegdenbergh 25) Herman Van Haesendonck - 57
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Stand na 5 beste beurten
1. Willy Vankriekinge
2. André Michiels
3. Armand Hoskens
4. Georges Busseniers
5. Adrien Vanderwaeren
6. Maurice Schoemaker
7. Hans Van Haesendonck
8. Rik Marchal
9. Guido Huygebaert
10. Georges Dejongh
11. Jan Vandermaelen
12. Martine Olemans
13. André Nijs
14. Marieke Arnauts

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

286
254
242
241
237
194
182
177
175
171
149
131
104
91

15. Mark V.D.Maegdenbergh
16. Christophe Mulleman
17. Elise Vanessche
18. Yvan Dejongh
19. Georges Vanessche
20. Achille Uten
21. Mark Van Overstijns
22. Donald Verlinden
23. Frans Graux
24. Jeanneke Bollen
25. Walter Franssens
26. Herman V. Haesendonck
27. Diane Vankriekinge
28. Francine Geber

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

81
76
74
67
36
30
17
12
12
3
8
15
19
110

Volgende spelers werden niet opgenomen in de rangschikking wegens onvoldoende deelnames:
Bob Offermans, Gaston Vreugde, Henri Godts, Jacqueline Boyer, Jean Olemans, Jules Soetemans,
Michel De Cooman, Paul Vercruysse, Philippe Hoogewijs, Victor Guilliams.
Volgende kaart-en spelletjesavonden:vrijdagen 8 & 22 januari en 12 februari 2016 om 19.45 uur in
zaal PATMOS.
Walter Franssens
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Nog een mooie aanbieding voor onze leden

Onze KWB heeft 10 kaarten om weg te geven voor deze voorstelling.
Wees er snel bij, aan te vragen bij Theo.
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PUZZELHOEKJE
Winnaars Sudoku november
Aerts Francine, Devarwaere Paul, Schevernels Marie-Louise, Schievers Mariette
De winnaars van de opgave in ons krantje van december worden bekend gemaakt in het krantje van
februari.

Nieuwe opgave

Je naam :

De oplossing kan je afgeven op de kaas- en wijnavond van 30 januari in ons lokaal.
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Jaarprogramma 2015 - 2016

Vr 18 - zo 20 sept

2015

Busreis naar Hoorn

Vrijdag 25 september

Statutaire vergadering zaal Patmos

Zaterdag 3 oktober

Viswedstrijd

Zaterdag 10 oktober

Busuitstap jeugd Bobbejaanland

Zaterdag 17 oktober

Busuitstap Philipinne

Zondag 1 november

Pannenkoeken smullen zaal Patmos

Woensdag 11 november

Mis voor overledenen

Zondag 22 november

Herfstwandeling in Neerijse

Zaterdag 5 december

Mosselfeest zaal Patmos

Zondag 13 december

Bloemschikken zaal Patmos

Zaterdag 16 januari

2016

Nieuwjaarsreceptie zaal Patmos

Zaterdag 30 januari

Kaas en wijnavond zaal Patmos

Zondag 7 februari

Winterwandeling zaal Patmos

Zaterdag 20 februari

Quiz in zaal Patmos

Zondag 6 maart

Smoutbollen zaal Patmos

Zaterdag 19 maart

KWB zingt zaal Patmos

Zondag 17 april

Superbrunch zaal Patmos

Vrij 13 - ma 16 mei

Pinksterkamp

Zaterdag 28 mei

Praat- en danscafé zaal Patmos

Vrijdag 3 - zondag 5 juni

Busuitstap Zell/Mosel

Zaterdag 18 juni

Bowlingavond

Za 25 - zo 26 juni

Parkfeesten zaal Patmos

Kaart- en spelletjesavonden:
vrijdagen 4/9, 11/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 18/12, 8/1, 22/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4,
6/5, 20/5, 10/6, 17/6

INSCHRIJVEN doe je steeds – tenzij anders vermeld - bij Theo:GSM 0474/88 65 30 of per e-mail
theocharlier@skynet.be.

Betalingen voor onze activiteiten gebeuren op onze rekening BE 89 7343 3328 0285.
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