KBG – Nieuwmoer
NIEUWSBRIEF
Augustus 2019
Beste KBG-vrienden,
Veel hebben we al meegemaakt, maar wat we de
laatste tijd beleven, is ongezien. Op de verzengende
zomer van vorig jaar volgde een kwakkelwinter.
In april liep door een wolkbreuk alles onder en
daarna brak de hitte dagelijks records. Eikels vallen al in juli en het water wordt
schaars. Het klimaat is aan het veranderen. Toch blijven machtige mafketels de waarheid
ontkennen. Gelukkig begint de jeugd er zich me te bemoeien en actie te voeren voor een
beter klimaat. Zullen zij er in slagen de trend te keren?

In memoriam

In volle vakantie moesten we het heengaan van
twee
goede,
Jos
Meeusen
trouwe vrienden betreuren.
21-04-1925 / 29-06-2019
In
St.-Vincentius
overleed
Jos
Meeusen. Hij zal o.a. gemist worden
aan de kaarterstafel, maar niet
vergeten. Hij blijft ons bij als de
gedreven boswachter. Zijn respect
voor de natuur was groot. Sterk was
zijn toewijding aan zijn omgeving, zijn
dorp, zijn mensen. Vooral was hij een
goede, liefdevolle vader.

Jos Van Gool

Een dag later overleed in hetzelfde WZC ook Jos van Gool. De
onvermoeibare werker, de man van weinig woorden, maar van het
luisterend oor en het groot warm hart. Met “moeke” Celine was hij 64 jaar gelukkig getrouwd.
Voor hem was het gezin het allerbelangrijkste. Sterkte vond hij in zijn rotsvast geloof.
Wij gedenken onze twee vrienden, dankbaar voor hun zingevende aanwezigheid bij ons. Zolang
wij aan hun denken, leven ze in ons verder. En we hopen op het weerzien in volkomenheid.

06-06-1930 / 30-06-2019

Naar Brugge– woensdag 11 sept.
Brugge die scone! Een van de mooiste steden ter wereld, maar ook
bezocht door miljoenen toeristen. Die maken Brugge zeer druk en
helaas ook behoorlijk duur. Maar we hebben een goed gevuld
programma opgemaakt, met ook ruimte om zelf te kiezen wat je
interessant vindt. Het is wel flink wat stappen!
We vertrekken om 8 u. zoals gewoonlijk aan Cederlaan en Kerkplein. Bij aankomst in Brugge
maken we een korte wandeling naar het Begijnhof, waar we bij Maximiliaan van Oostenrijk
een koffie met koffiekoek krijgen. Om 11.00 u. wandelen we samen naar en door het oude
stadscentrum. We zien o.a. O.L. Vrouwkerk, St.-Janshospitaal, Guido Gezellepleintje,
Gruuthuse en Dyver (met markt), de burg met bloedbasiliek, en de Grote Markt met belfort.
Wilfried is de gids van dienst.
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Rond 12.30 u. gebruiken we een lichte lunch op de Grote Markt. Na het eten maken we het
ons gemakkelijk; we verkennen verder de stad en de rand met busjes van City Tour. Na een
rondrit van 50 minuten is er dan vrije tijd. Iedereen kan volgens eigen voorkeur wat
ondernemen. Direct in de buurt zijn er het nieuwe Historium en tal van musea: Groeninge,
Gruuthuse, kant, bier, friet, chocolade …. Of wil je gewoon shoppen en terrasje doen?
Om 17:00 u. verzamelen we op de Grote Markt bij Pieter de Coninck en Jan Breydel. We
wandelen weer naar de parking. We rijden dan richting Gent en gaan onderweg nog wat
nagenieten bij een avondmaal! En zo tegen half tien zouden we weer thuis zijn op Nieuwmoer.
Deelname: € 70; niet-leden € 75. Inschrijven en betalen tot 2 september bij een bestuurslid.

Weer diamanten en gouden paren!

1969

was een bewogen jaar!

Neil Armstrong zette de eerste
voet op de maan. In Woodstock was er een fabuleus festival, Eddy Merckx won de Ronde van
Frankrijk. België voerde de BTW, het rijbewijs en postcodes in. Op en rond Nieuwmoer was
het feest voor de jonge koppeltjes die 50 jaar geleden in het huwelijk traden:

Yolanda Van Remoortere
& Armand Verresen

Lisette Brosens &
Jozef Reynaerts

Lilianne De Laat &
Richard Veraart

En het kan nog sterker! In 1959 gebeurde
er heel wat! Fidel Castro greep de macht
in Cuba. In België maakte het schoolpact
een einde aan de schooloorlog en in juli
trouwde onze prins Albert met de
Italiaanse Donna Paola Ruffo di Calabria.
Maar dat was hun in mei al voorgedaan
door onze eigenste

Lisa Delcroix & Louis Vanvelthoven.
Ze werden het gelukkige diamanten paar
uit het Venetië, waar we allemaal in
bewondering en dankbaarheid naar
opkijken.

Proficiat aan onze diamanten en gouden paren.
We wensen jullie nog vele gezonde en gelukkige jaren onder ons.
2019

20 nov. Gemeentekoffie
18 dec. Kerstfeest
En gevraagd: meer kaarters en hobbykransers !
Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Stan Nouws
Maria Brosens
Blikstraat 5
Kempenlaan 47
Tel. 03 667 36 44
0475 222 590
Tel. 03 667 37 73
Stan.nouws@telenet.be
vanginneken.brosens@skynet.be
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