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Beste KBG-vrienden,

En zo is de lente er weer! Nog fris en winderig, maar het gaar de
juiste kant uit. We reikhalzen naar weer een nieuw begin. En
met Pasen in zicht maken we ons klaar voor een
lenteschoonmaak: in huis, in de tuin, en al evenzeer in het hart.
Laat de bloemen maar komen. We stappen het volle leven in,
maar niet zonder stil te staan bij wie ons onlangs zijn ontvallen.

In memoriam
Zonder Stan Nouws (uit de
Cederlaan) en Lisa Van de
Keybus is onze wereld schraler.
Stan was een tijdje ziek, maar is
toch nog onverwacht overleden
in het Jan Palfijn Ziekenhuis.
We dragen hem verder mee in
ons bestaan als de harde werker
met zijn eeuwige glimlach, de
grootse echtgenoot en vader.
Energiek en intens heeft hij
Stan Nouws
Liza Van de Keybus
tussen ons geleefd, waarvoor we
12-11-1939 / 26-02-2019
03-10-1936 / 12-03-2019
hem dankbaar blijven.
Liza was de zon van de Dorpsstraat. Nooit was haar iets te veel of te lastig. Dienstbaarheid
was de leidraad doorheen haar leven. Zorgen voor haar gezin, de buurt, de vrienden… ging
haar als vanzelf. Ook voor haar gaan nu de bloemen weer bloeien.
Stan en Liza, we vergeten jullie niet. Je leeft verder zolang wij jullie gedenken. En dat doen we
graag, voor altijd.
We blijven ook Leon Oerlemans gedenken, wiens uitvaartplechtigheid plaats vond in het
Strijboshof op 15 maart. We hopen en geloven dat we al onze dierbaren gaan eervinden in die
andere nieuwe wereld, bij Hem die alles volkomen maakt.

Maatjeswandeling –

10 april

Woensdag 10 april gaan we op stap. Onder leiding van ervaren
gids Pierre van Gastel trekken we de Maatjes in. Net nu alle
botten ontspringen en het vogelleven op hoogtoeren draait.
Iedereen kan mee. Afspraak aan de visvijver aan Hanneke
Wiewouw om 14 u. De tocht gaat een tweetal uren duren. Wel
zorgen voor degelijke wandelschoenen (of laarzen als het zou
regenen of geregend hebben).
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In de goede week vieren we
weer ons paasfeest. Dat
begint om 11 u.
De parochiezaal gaat open om 10:30 u. Om 11 u. gaat pater Louis Willemsen ons voor in de
viering. Aansluitend gaan we smikkelen van kippenroomsoep, vidé met zomers slaatje en
kroketten, rijstpap met fruit en slagroom.
Vanaf 14 u. zorgen de olijke gasten Paul De Winter
(zang en gitaar) en Staf Dierckx (viool en gitaar) van
PaSta voor de leut. Tegen 16 u. is er koffie en fruitvlaai.
En dat alles voor de prijs van 20 euro. Inschrijven kan
tot 8 april.

Paasfeest –

woensdag 17 april

Een glas wijn wordt iets duurder: voortaan2 bonnen.

Driedaagse Reis –

15 tot 17 mei.

Op het vaderfeest was aangekondigd dat we voor drie
dagen op reis gaan naar Noord-Duitsland. We
bezoeken Münster, Bremen en Bourtange (in
Groningen). We gaan met een klein busje van Verpalen,
met plaats voor 29 inzittenden. Na een paar dagen
waren er al zoveel inschrijvingen dat het busje vol zit. Verder inschrijven kan dus niet meer.

Louis van de smid: 100 jaar !
Op 24 februari vierden we in de Schuur
onze honderdjarige smid. Een normale
vraag is dan: hoe doe je dat, 100 jaar
worden. Voor Louis is het recept: “ Hard en
graag werken. En eens goed lachen”. Die
boodschap nemen we ter harte.
Louis, op je aambeeld heb je niet alleen
ijzer bewerkt; door heel je leven heb je een
sterke
band
van
vriendschap
en
verdraagzaamheid gesmeed, die ons
mensen aan elkaar bindt. Louis, zo wordt
jouw aambeeld wordt een toonbeeld voor de
toekomst.

Proficiat Louis. We wensen je nog vele jaren gezond en wel in ons midden !
9 apr.
Start grote toeren
Turftrappers
12 juni
Scherpenheuvel
14 aug.
Moederfeest

Stan Nouws
Blikstraat 5
Tel. 03 667 36 44
0475 222 590
Stan.nouws@telenet.be

11 sept.
20 nov.
18 dec.

Dagreis Brugge
Gemeentekoffie
Kerstfeest

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Maria Brosens
Kempenlaan 47
Tel. 03 667 37 73
vanginneken.brosens@skynet.be
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