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Het plekje

lk maakte het goede voornemen on in de volgende Raakskes
elke keer een pentekeninge§e te maken van een bijzonder
plekje van Zondenschot. Met daarbij een beetje tekst, over
dingen die die plek oproept. Want we hebben wel heel wal
opmerkelijke plekjes hoor. En riet iedereen kent het vefiaal
dat er achter zit, Maar waar zou ik dan beginnen? Hoe ik het
ook draaide of keerde: het eerste plekje moest onze kerk +

zaal worden, Niet meer oÍ minder dan het hart van ons dorp.

Voor wie écht een leek is in de geschiedenis van Zonderschot:
'in den beginnen was er niets'. Op geopunt.be kan je allerlei
landkaarten van ons dorpje vinden. En als je klikt op
'Historische kaarten' en kiest voor de Popp-kaaÍ, ben je

verbaasd hoe weinig huizen er op't Zonderschot stonden in de
18d'eeuw. Wij vielen toen nog onder de parochie Sint-
Lambertus. Pas in de 20e eeuw werden er pogingen gedaan

om 'een eigen kapel'te mogen bouwen, omdat de afstald
naar nabijgelegen kerken toch zo ver was - te voet wel te
verstaan, Na dapper volhouden lukte het ook. ln 1942 werd
Zonderschot een 'kapelanie' met een eigen kapel- maar nog

steeds bij parochie Heist behorend. Die kapel, dat is nl onze
parochiezaal Withoí, 't ls te zeggen, het eeste stukje er van.
De kapelis in 1948 nog uitgebreid, en ze had zelfs ooit
verschillende torenljes.

ln 1954 werd Zonderschot erkend als een echte parochie. De
kapel mocht nu de titel 'kerk'dragen. Maar de parochie - en

ook het kerkbezoek - groeide in die dagen nog sterk. En de
levenskrachtige dorpsgemeenschap broedde het plan uit voor
een nieuwe en meteen ook grote kerk. Zo geschiedde. ln 1967
werd onze modeme stijlvolle kerk plechtig ingewijd. En de
vroegere kapel - dat was mooi gezien - werd omgetoverd tot
een parochiezaal, die later zelfs nog een stuk uitgebouwd
werd.

Van kerk tot gemeenschapslokaal dus. En naarmate de
decennia voorbij schoven en Vlaanderen ontkerstende,
gebeurde er iets merkwaardigs. Daar waar in de jaren '50 het
huis van God nog het kloppend hart van een dorp was, werd
die rol langzaam maar zeker overgenomen door parochiezaal
'Withof . Zeker ook omdat hij goed gerund wordt door een
stevig zaalcomité, en altijd van topuitrusting voozien is. Ook
verenigingen van buiten Zonderschot appreciëren Withof, en
zelÍs voor privé-activiteiten is het een groot succe$,

ïerwijl de zaal vol liep - en dit is niet kwetsend bedoeld - liep
onze grote kerk opnieuw leeg. En als het moment aanbreekt
waarop er niet langer elke week een mis is op Zonderschot, en
de trouwe misgangers bij beurten ook naar Goor of Pijpelheide
moeten,,, zalde leegloop nog versnellen.
Misschien, heel misschien zal het wonder zich dan voor een

hrveede keer voltrekken. Misschien wordt ook de tweede kerk
van Zonderschot dan een ontmoetingsplaats voor het
verenigingsleven van Zondemchot en andere Heistenaren. Ze
heeft er de architectuur v00r, Ook vandaag heeft ze al de titel
'cultuurhuis'. Ëen voorafname op de toekomst. Hoe dan ook
blijft dit plekje het kloppend hart van Zondercchot. DC
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Nieuws uit KWB-land

Beste mede-kwb'ers,

We hadden allemaal gehoopt dat we het
bij één piek konden houden, maar zoals we
de afgelopen weken gemerkt hebben was
hopen niet genoeg en zitten we er
middenin. We kunnen alleen verder blijven
hopen dat de enige piek die we de
komende weken mogen zien, deze op de
kerstboom is.

We moeten jullie waarschijnlijk niet
vertellen dat de huidige
coronamaatregelen een enorme impact
hebben op onze evenementen. We mogen
jullie niet ontvangen met lekkere kroketten
op ons kerstfeest, samen bouwen aan

zotte LEGO constructies zal ook niet voor
2020 zijn, op 31 december zullen we de
oudjaar-nieuwjaar liederen niet mogen
aanhoren in de schapenstallWithof, ...

Maar niet getreurd, ter compensatie
hebben we voor jullie:

- Een wandeling langs het
§onneschotpad. Tussen 13

december en 6 januari wordt deze
wandeling bewegwijzerd en kan je
genieten van een mooi
kerstverhaal.

- Een kersttoespraak. Naar jaarlijkse
gewoonte voorziet onze voorzitter
een toespraak tijdens het
kerstfeest. Omdat dit helaas dit jaar
niet kan doorgaan hebben we er
voor gekozen deze woorden via
deze weg met jullie te delen.

lk wens jullie allemaal sterkte, licht en
wormte toe in deze donkere dagen.
Hou vol, steun elkaar op elke manier die
wel nog kan en denk aan de betere tijden
die ongetwijfetd gaan kcmen.

We leven in ongekende tijden en onze
sociale omgang wordt diep geroakt.
Vrienden magen elkoar niet ontmoeten en

kennissen kunnen mekaar niet meer zien.
Zelfs samenzijn met lamilie is nu eventies
niet mogelijk. Wot hunkeren we naar
gezellig feesten, uitjes, deelnemen aan
allerhande activiteiten. Het zijn sombere
tijden, zonder vieringen en samenhang.

Aak KWB heeft een joor achter de rug om
snel te vergeten: vele activiteiten werden
afgelast, of als activiteiten dan toch
doorgingen, wes het vaak beperkt. Ëen

beetje een volse start vaar ons nieuw
bestuur, moor zo hebben we elkaar toch al
goed íeren kennen. lk wil liever niet te lang
stilstaan bij het afgelopen jaar. MAAR laten
we samen hapen ap een zo snel mogelijke
heropflokkering von die activiteiten,
gedragen en mee georganiseerd door zo

velen van jullie.

Een woordie gericht ean de oude
bestuursleden mag hier niet ontbreken:
Het oude bestuur heeft dit jaar niet het
afscheid gekregen dat het verdient, ik wÍl
dat iutlie weten dat het nieuwe bestuur
juílie niet vergeten is, mear we wachten op
betere tiiden om jullie in de bloemetjes te
zetten en te vieren tussen pot en pint. Voor
nu wil ik alvost het volgende kwijt: Bedonkt
voar al iullie inspanningen al die joren. De

ontelbsre zaken die jullie deden hebben
KW$Zonderscltot gemaakt tot wot het
vandoag Ís. len opsomming hiervan is

letterliik onbegonnen werk, dus weet dat ik
het graotste respect voor jullie heb in de
toewijding, inzet,volharding en regelmaat
waarmee jullie gewerkt hebben.

lk wil ook nog vermelden dat deze (oud-

)bestuursleden nog steeds belangríjke
taken op zich nemen, en oak daarvoor mijn
dank vanddog en in de toekomst. Een

speciale vermelding voor Herman Claes die
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dil jaor nog lid was van het bestuur, madr
deze taa* vanaf nieuwjoor niet meer zol
vervullen" Herman bedankt voor alle lzulp
afgelopen jaar in het bijzonder, ze§s het
nieuwe digitale vergaderen heb jij je eigen
gemaokt, hulde!

Binnenkort warden de dagen weer longer,
en als alles valgens pÍan verloopt, kunnen
we ergens ín het voorjaar uitkijken naar
een nieuwe període, een soart heropstart,
een lente vaar ons socíaal leven. Ai dat
inhoudt dst alles zoals vraeger zsl zlin, is
mij een vroogteken. Maar anze sociale
amgong waor wíj allen zo naar uitkijken,
zal geleidelijk aon terug mogelijk warden.
Doar wil en moet WB stapje voor stapje
mee vaar zargen,

Samen een busreisje maken,
bedevaartsoordie bezoeken, wandelen,
kaken, taoghangen, vissen" schieten. Af
sdmen sporten, bolletjes sÍedn, de fiets op,
de benen strekken, tat rust komen bij de
yoga. Samen een kaartje leggen, spelletje

spelen, ene kienen. Of samen pintjes en
cova drinken, dansen, feesten, eten. Samen
oan een tafel zitten en luisteren naor
elkaar, elkaar ontmoeten en bijpraten aver
eender wat.
Daar kijk ik naar uit. Ën als we dan
samenzijn, moeten we de tijd inhalen die
we verlaren zijn.

lk wens jullie toe dat je kan volhauden in de
moeilijke tijden die we nu kennen.
lk wens jullie een kerst toe, waarin we
vooral aan e[ksar denken, in welke vorm
don ook.
lk wens julííe een nieuw jodr toe, wsarin we
opnieuw kunnen samenzijn

met groetjes,

Mothias

Tot snel liefste KWB leden!

Jullie KWB bestuur

de

door
zien

Elke donderdagauond badminton? wat kan ik me hierhij vosrstellen?

Zoals jullie misschien al wel vernomen hebben, zijn we sinds september gestart met badminlon
avonden. Elke donderdagavond werd er van 20u tot 22u in
sporthal in de Biekorfstraat recreatieve topsport gespeeld
onze KWB leden. Het was voor ons een groot plezier om te
hoe vanaf de eerste dag al genoeg sportievelingen kwamen
opdagen om alle velden te vullen. Zoweljong als oud,
ervaren en beginners waren elke week op de afspraak.
Sommige leden keerden wekelijks terug, andere kwamen
dan eens een avondje mee spelen voor het plezier. En zo
hebben we het graag natuurlijk. Als de weken verstreken
we ons ledenaantal steeds groeien, het niveau en de
cor:ditie van de meeste sportievelingen ging er sterk op
vooruit. Spijtig genoeg konden we door de huidige corona
maatregelen de avonder: iijdelijk niet meer laten doorgaan.
zodra het kan zijn we natuurlijk weer van de partij. Als u tegen dan zin heeft om eens een shuttle
mee:è slagen, bent u steeds welkom om aan te sluiten.

Voor meer info en vragen kan u steeds terecht bij Steven Heremans {04 95 20 06 12} of Dieter
Bellekens (04 96 2273 S5l.

nu en

zagen

Van

5

Sportieve grceten svenne en Dieter
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*jaarplanning is steeds onder voorbehoud van wijzigingen omwille van Corona. Kijk steeds op onze
website voor de meest up-to-date informatie

Datum Wat?

Alle inge lande evenementen in december en n

Llfeb Wi KWB

L2lteb Kara eten KWB

rt dering KWB

13/mrt Clubkampioenscha p Pintpong Pint-Pong
14lmrt Eetdag De Zonne De Zonne
21./mrt Nationale wandeldag te Koersel Wandelclub
28/mrt Dauwtrip te Ramsel Wandelclub

2/april Kaartspel + Kienen Kaartspel
3/april Paaseieren rapen KWB

9/april Wielerwedstrijd KWB

t2/april Wijkm eestersvergadering KWB

Eetd Chiro Chiro

3lrnei

9/mei Bedevaart naar Scherpenheuvel Wandelclub
t4-t6/mei Weekend Duitsland Wijkmeesters i.s.m. KW3

23/mei Volleyba ltornooi Volleybal
24/mei Wandelclub

7. KWB

11/jun Forelvissen Wijkmeesters i.s.m. KWB
t2fiun Schooifeest De Zonne
18/jun Bestuurfeestje KW3

Avondbezoek stad Wandelclub

KWB

12-16/juli Lourdesreis Wijkmeesters i.s.m. KWB

7/aug Makreelvissen Wijkmeesters i.s.m. KWB
8-L5-aug Ronde van Zonderschot Chiro

6

Organisatie
DËCEMBER 2O2O & JANUARI 2021

TEBRUARI

MAART 202].

APRIL 2021

17 lapnl
MEl2021

Wijkmeestersvergaderi ng KWB

Pinksterwandeling te Limburg

JUNI 2021

26fiun

JULt 2021

5ljuli Wijkm eestersverga dering

AUGUSïUS 202L



27- Kamperen in KWB

6/sept Wijkmeestersvergadering KW3

L8/sept Àrdernenwandeling Wandelclub

Gezinsweekend te Maaseik

2AZ1

Wijkm d

KWB

KWB

L4lokt Start kaartspel Kaartspel

16/okt Teerfeest KWB

17lokt Wandeling te Zonderschot Wandelclub

-Ï KWB

10lnov Avondwandeling te Baal

Wandelclub

28/nov Brunch Kookploeg

dec Sinterklaas KWB

5/dec Operetteparels KWB

6/dec Wijkmeestersvergaderi ng KWB

LZldec Faloswandeling Wandelclub
!7ldec Kerstfeest KWB

3Udec Oudjaar zingen KWB
Wii hebben er bewust voar gekozen om naqst de qc;tívÍteiten die KWB organiseert oak activiteiten op te nemen

vq n a n de re Zo nd e rsc hotse ve re n i gi nge n.

Wekelijks terugkerende activiteiten

Deze activiteiten ziin momenteel on hold gezet door de huidige coronamqatregelen.

Wanneer? Wat? Waar? Contactpersoon

Maandag Yoga Grote zaal §ithof Rita Renap: A47 6/ 47 €989

Dinsdag Pintpong KW3
Geert Claes, Jakke Matthys en Jo Heremans
44737A3292 claesgeert2S@gmail.com

Woensdag Turnen Chi rolokaa I Withofstraat Jeannine Vaes: 015220518

§onderdag Volleybal De sporthal

Joost Heremans
heremans.joost@gmail.com - 0497 06 25
31

Nele Dirickx nelekedirickx@hotmail.com -

047479 sL76.
Donderdag Badminton Sporthal Biekorfstraat Steven H eremans 0495 / ZAOGL2

Zondag Rit ïripeltrappers Kerk Zonderschot Michiel Wi nckelma n s 047 8 /9 t9285

WKfuKffiW§
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SEPTEMBER 2021.

24-26/sept

41okt

NOVEMBER 2021

B/nov Wij kmeestersvergadering

DECEMBIR 2021



Oe pintponghistorie

Hoe het begon!

Er waren eens (L6 jaar geleden) 2

volleyballers van KWB Zonderschot die last

kregen van verschillende spier- en

gewrichtspijnen van het volleyballen op

serieus niveau. Ze dachten eraan om na

het seizoen te stoppen met volleyballen en

over te schakelen naar pingpong, ln
Hallaar was er een mogelijkheid om op

donderdagavond recreatief te pingpongen.

tVlaar bij één van de twee bleef de kriebel

voor het voileybal bestaan zodat hij naar

de volleybaltraining op donderdag bleef
gaan. Zo gebeurde het dat de wegen van

de 2 vríenden gescheiden werden op
sportief vlak. )e ene ging pingpongen in

Hallaar en de andere bleef gewoon verder

volleyballen.

Na een §jdje tijdens het skicafetaria van

de lagere school kwamen ze elkaar

toevallig tegen. De pingponger

vertelde over zijn pingpong ervaring in
Hallaar, maar kwam tot de slotsom dat hij
niet echt een goed gevoel kreeg bij zijn

bezoekjes aan de training. Na een aantal
glazen werden beide vrienden loslippiger

en de uitspraken werden groter en

overmoediger. 7e zouden zelf een

pingpong clubje oprichten in de

parochiezaal onder de vleugels van KWB.

Enkele aanwezigen die beide vrienden
gehoord hadden, dachten dat dit alleen

stoere praat was van enkele tooghangers

en dat ze de volgende dag hun plannen al

wel zouden vergeten zijn.

Maar het idee is blijven hangen. Er werd

contact opgenomen met KWB bestuur om

te vragen of er een pingpongclub kon

worden opgestart als onderdeelvan KWB.

En zoals KWB Zonderschot altijd openstaat

voor nieuwe initiatieven werd ook hier
positief op gereageerd. Verder werd ook

nog contact opgenomen met de

verantwoordelijke van de parochiezaal om

hier ook een regeling mee te treffen. ln

die tijd waren er wekelijks reeds

activiteiten op maandag en woensdag. En

omdat we niet in het vaarwater van de

volleyballers wílden komen, werd er
gekozen voor een pingpongavond op

dinsdag . Probleem : er was geen plaats in

de zaal om pingpong tafels te stockeren.

De tweedehands tafels die we gekregen

hadden, werden aangepast met een

houten onderstel dat samen plooide,

zodat we deze met veel moeite in de

kleine berging van KWB konden plaatsen.

Later bleek dit elke week een grote

opgave.

Regelingen werden getroffen, ea er

werden strooibriefies gemaakt om te
verdelen op verschillende evenementen te
Zonderschot. De eerste píngpongavond

werd een feit. Financieelwerden we
gesteund door een potje geld dat reeds

verschillende jaren opzij stond om te
gebruiken voor een goed doel te

8

P



Zonderschot. Dít was de opbrengst van

enkele pingpong en dartstornooien die

jaren eerder werden georganiseerd.

Met de ervaring die de ene initiatiefnemer

had opgedaan in Hallaar zouden we ervoor

zorgen dat iedereen direct werd

opgevangen en zich thuis zou voelen

tijdens de wekelijkse pingpongavonden. Zo

ontstond een spelsysteem waar de

wedstrijdjes op een bord werden vermeld

zodat iedereen om de beurt kon spelen.

De opstart was een succes, meer dan 20

pingpongers kwamen opdagen voor de

eerste pingpong avond. En na enkele

weken en nadat er via een krantenartikel

melding werd gemaakt van een nieuw

recreatief pingpong clubje, kregen we ook

deelnemers van verder weg Hulshout,

Berlaar Heikant, Putte en Aarschot. Met
plezÍer zagen de 2 initiatief nemende

vrienden dat hun concept aansloeg en

besloten nog een derde persoon mee op

te nemen om een bestuur te vormen.
(Later werd dit bestuur door enkele leden
genoemd als "Het ludieke

Pintpongbestuur" en die naam wordt
momenteel nog gebruikt.)

Na de opstart!

Het was een gezellige boel met vele

pingpongwedstrijdjes, terwijl de grote

maatschappijproblemen aan den toog

werden opgelost bij een fris drankje. Al na

enkele keren werd er een interne

competi§e opgestart om de strijd tijdens
de wedstrijdjes spannender te maken.

Onze club moest nog een naam krijgen,
iedereen kon voorstellen doorgeven. Na

een schifting door het bestuur werd de

clubnaam gekozen uit 5 genomineerde

namen, Uiteindelijk werd er met

meerderheid van stemmen gekozen voor

DE PINTPONGERS. De origineelste naam

was DE ROZE PALETTEN. Ook een logo

werd uitgewerkt en een sponsor werd
gezocht en gevonden waardoor íedereen

een vuurrode Ïshirt kreeg met ons logo

op de rug.

Na een jaar met wisselende opkomst,

werd er besloten 0m een

clubkampioenschap te organiseren. Het

bestuur stak de koppen bij elkaar en

besloot dat een clubkampioenschap er zo

moest uitzien dat de factor geluk

belangríjk was en dat iedereen een kans

moest hebben om kampioen te worden.

Een concept met 5 verschillende

pingpongvarianten werd uitgewerkt zodat

L wedstrijd bestond uit 5 setjes van de

verschillende varÍanten.

Hij die bij het onthaal en uitleg van het

eerste kampioenschap met grote woorden
verklaarde "Meedoen is belangrijker dan

winren" ,wel hij werd zelf de eerste

pintpongkampioen.

ïot zover het relaas van de opstart van

KWB pingpong "DE PINTPONGERS"

Volgende keer vervolg van dit verhaal in

De pintponghistorie. Het eerste

decennium!
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Teken de online petitie:

Nee aan de afsluiting
van spooroverweg 38
in de Peremansheidestraat!

De spoorwegmaatschappij lnfrabel wil graag zo veet mogelijk overwegen sluiten. Ze geeft 'veiligheid' als argument.
En het is natuurlijk ook makkelijker en goedkoper voor hen, Maar het heeft ook een heel groot nadeel:
dorpen worden in twee gesneden. En dat is precies wat er nu met Zonderschot dreigt te gebeuren!
lnfrabel heeft aan het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg voorgesteld om in de verdere toekomst de
spooroverweg ("overweg 38") van de Peremansheidestraat te sluiten. (Meer details achteraan dit artikel.)

Zo'n afsluiting zou Zonderschot in twee hakken. De Peremansheidstraat is de kortste en
veiligste verbindingsweg tussen Zonderschot en Heidelo: breed, makkelijk om te wisselen
én met een degelijk en verhoogd fietspad. Auto's, en zeker ook veel fietsers gebruiken
deze straat als verbindingsweg. Voor veel kirderen is dit de weg naar school. De
bloeiende verenigingen van Zonderschot trekken veel mensen van Heidelo, en zelfs
verder, die deze weg gebruiken. Ons gemeentebestuur moet over deze zaak een advies
geven.

Als je deze petitÍe wil steunen, laat dan alle (meerderjarige) gezinsleden op de pc of
op de smartphone de petitie ondertekenen. Daarvoor doe je het volgende:

t ' Je kan naar de petitie gaan door met je webcam of smartphone deze QR-code te
scannen, en dan je gegevens in te vullen.

o of je typt dit webadres ín: hfipsillwww.pstities.comlperemansj.:eidestl**
r Vul alle gegevens in. Daarna krijg je nog een bevestigingsmail toegestuurd: ook

daar bevestig je nog eens.

Zmdouelwt,

lnnllteidplD.

nid,lnsl

Daarom vragen de Zonderschotse verenigingen me: een online petitie de volgende twee dingen:
r Spoorwegbeheerder lnfrabel: sluit de overweg 38 in de Peremansheidestraat niet af!
o Gemeentebestuur van Heist: zeg nee tegen de afsluiting van deze overweg! 6eef een duidelijk negatief advies.

Achtergrondinformatie

Waar komt dit voorstel om de overweg Peremansheldestraat af te sluiten plots vandaan?
lnfrabel wil zo veel mogelijk overwegen afsluiten, omdat het treinverkeer op onze spoorlijn Antwerpen-Aarschot
waarschijnlijk nog sterk zaltoenemen. Zogenaamde 'kleine overwegen' wil men dicht. Voor zogenaamde 'grote
overwegen' voorziet men een viaduct of tunnel.
lnfrabel heeft onlangs aan gemeente Heist twee dingen voorgestetd: enerzijds wil me een viaduct bouwen om de
overweg van de Lostraat te vervangen. Anderzijds wii men tegelijk de overweg Peremansheidestraat afsluiten.
Hoewel die twee dingen strikt genomen los van mekaar staan, maakt lnfrabel toch de koppeling. Het oefent in feite
druk uit op de gemeente door te zeggen: "Als je akkoord gaat met het viaduct aan de Lostraat, moet je tegelijk ook
akkoord gaan mel het afsluiten van de Peremansheidestraat". Wij vragen aan onze politici om daar niet akkoord
mee te gaan.

Het afsluiten van de Peremansheidestraat maakt Zonderschot slechter bereikbaar vanuit de richting Heidelo. Wij
koesteren ons levendig dorp, en willen er geen stuk laten afsnijden. De afsluiting van de overweg
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Peremansheidstraat zal bovendien zorgen voor meer sluipverkeer door kleine straatjes
zoals Roussellestraat, Driemaagdekensstraat, Perzikstraat. Ook de fÍetsers zullen langs
die wegen moeten omrijden, en zo komen zij in gevaarlijk sluipverkeer terecht.

9paomn7,W

ang,dsnp níd,

fu,Z hnkkpnl
Om het dossier helemaal ingewikkeld te maken, moet je weten dat er ook plannen zijn
om binnenkort een ïietsostrade'te leggen naast de spoorweg, aan de zuidkant. (Dus

waar de Heibloemstraat langs het spoor loopt.) Sommige voorstanders van die
fietsostrade vinden het oké dat de overweg Peremansheidstraat afgesloten wordt. Dat
zou dan makkelijker zijn voor die 'fiets-snelweg'. Sorry: de snelle 'voorbijfietsers' mogen de plaatselijke fietsers niet
verdringen!

Hieronder zie je een schets die bij benadering de plaats aangeeft waar het toekomstig viaduct Lostraat zou komen.
Let op: deze schets is niet nauwkeurig. En het duurt nog een aantaljaren voor de bouw van het viaduct er aan komt.
Tegen díe tijd zullen wij als Zonderschotse gemeenschap zeker nog de nodige vragen stellen over de veiligheid en de
goede verkeersafwikkeling op en rond dat viaduct. Daar hebben we nog alle tijd voor. Maar vandaag moeten we al
een sterk standpunt innemen over probleem nummer één: de geplande sluiting van de overweg
Peremansheidestraat!
Vragen? Mail naar bestuur@ kwbzor§qsl§§"be
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.§luit deze overwes niet!,
,*; ..0 XWB Zcnderschot

L llErlrh5rn k Zoi*ryh 8.h I
op drn&§r:tinkdd§rn.t&
rbrró r.n lntrt.l * ? kÉiin d.
eo'otcmeq nil & &r§r6ri.i&.
,d l. 116l.r. &e§!.lro|r.§
& tt*.i9lBn .Ëti* tsirt.^ &!
l§. r§t kl g.a6{Íbxla,- Y.n

,Vèl tp 2o

.,
ll

harde

Zonderschotse verexigingen
bezorgd om sluiting overrryeg
Peremansheidestraat:
*Leefbaarheid in onze
gehuchten zal in het gedrang
komen"

De verenigingen in Zonderschot
(Hetst-op-den-Berg) dJn het ntret eens
met de planner van Infrabel om op
termiin de spoaroverweg aan de
PeremansheldesÍaal te sluiten. De
slutting zal volgens de velenigingen,
die een brieÍ stuurde naar het
schepencollege en het
provhciebestuur, erast§e gevosen
hebben voor het gerneenschapsleven

vanhetdorp.
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Winnaars van de coronazoektocht 2QEQ

1. Nance Vercauteren 2. Nalcy Vervloessem 3. Geert Vercauteren
4. Kathleen Goossens 5. Tine Danckaerts

Onze winnaars ontvingen allemaal een cadeaubon van een Zonderschotse horeeazaak.

De antwoorden van de coronazoektocht kan je op de
website ,xr:q,§X-§;*: terugvinden

Niels Heremans, winnaar van ot'tz§ 'Ken je bestuur quiz'
Hij ontving tevens een bon
van een Zonderschotse horecazaak.

§»
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Ardennenwandeling

Corona-proof

19.09.207-0

Wat heerlijk om tijdens deze tweede Lockdown
even terug te blikken op onze Ardennenwandeling
van l-9 september 2020" Terugblikken naar een
moment van samenzijn, Corona-proof.

De zon was nog niet op toen we met onze
mondmaskers de bus op stapten. Spannend wel,
met zo'n bende jong geweld tussen de 'vasten
hoop'. Wat gaat dat geven? Gaan we wel kunnen
volgen met die getrainde en gepassioneerde

wandelaars? Of zal het tempo veel te laag liggen?

Met een mooie zonsopgang, heel wat oude
klassiekers door de geluidsboxen van de bus en een
'goei zjat kaffe' in Robertville (Belgische Eifel) kon
onze dag niet beter starten. De sfeer zat er meteen
in. Leeftijd speelde geen rol. KWB, dat is toch één
grote familie zeker?

Met de zon op ons snoetje konden we met onze
stoere wandelschoenen beginnen aan onze eerste
wandeling met start en aankomst in Noupré.

Met een stevig tempo, mondmasker even af
(tijdens onze waldelingen), mooie uitzichten, veel
stijgen en dalen, maar ook voldoende pauzes om op
adem te komen, zaten onze 7,5 km er al snel op.

Na een lekkere kom soep, wat geklets en een
toitetbezoek was het tijd voor wandeling numero
twee. Deze keer iets langer, ongeveer 1lkm. Je gaat
misschien lachen, maar het was niet altijd evident
om de oude garde bij te houden. Wauw, wat een

snelheld! Het vakantiegevoel kwam meteen naar
boven bij het zien van de prachtige bossen, de
waterval van Bayehon (lees: watervalletje, het was
best droog geweest afgelopen periode O) en het
Natuurpark van de Botrange.

Na inspanning komt... ontspanning! Tijd voor een

frisse pint en een stevige maaltijd. Veel calorieën
verbrand, nu tijd voor 'frit me stoofvlees'. Heerlijkl

Met volle buik, een mondmasker op ons snoetje en

een voldaan gevoel (van het eten én het wandelen)
konden we terug de bus op, naar huis.

Wat een frjne eerste wandeling met KWB

Zonderschot ons zie je zeker terugl

Mirthe

Familienieuws :

Madeleine VERMEULEN overleed op 12.10.202.ïijis de grsötmoeder van Wouter WIJNS.

op 04.1L.2020 is René ï0RFS overleden. Hij is de vader van Emmy ToRts.

KWB wenst aan de getroÍïen families hun Christelijke deelneming te betuigen.

Odette is geboren op L8.03,2020 e:r is de tweede dochter van Marijke en Jan CANNAERTS.

Op 20,09.2020 is Narre VAN HOOGTEN geboren. Hij is de zoon van §teven en Karoline
PEEÏERS.

Aldo ziet op 03.L0.2020 het levenslicht. Hij is de zoon van Ward CANNAERTS en Saar VAN
,ER AUWERA.

Van harte proficiat aan de jonge ouders en hun pasgeborenen.
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Retro Rookske Winter 1997

Het Woord von de redactie begint
hortverwarmend;'Een mensenhsrf wil bemin-
nen en bemind worden'. Dit, zegt Morcel L., zott
de essentie moeten zijn vcn elk mensenleven.
Stoot de Wijngilde op het punt eenlíeïdes-
drank te brouwen of hebbenzeinde Moezel-
streek gelijk ols ze zeggeni'fn Wein ist
Wohrheit'. Morcel loot heï in het midden.

Een ononierne reporler vertelt hoe het
jubíleum 'KWB 40 joor' gevierd werd. Leden,
sympathisonten en een dalegatie von de Poro-

chiqle Verenigingen wcren aonwezig op de re-
cepïie. Voor de jubileum-misviering hgdden
postoor Schroos, zuster Tin en hef zangkoor
hun besfe beentje (línks of rechts) bijgezet.
No de mís konden de genodigden die qlleen

mcrqr geestelíjk verzodigd woren ocngchuiven
oqn de feestdis. Tn deze barre corono-tíjden
bespoar ik de lezers (m/v) de opsonming von

de uitgelezen gerechtenl Akkzïizdï zorgde
voor de gewaardeerde cultur"ele afsluíter.

In L97O voerden een uiïgelezen schore
Zonderschotse topocteurs een kerstïoneel op.

Het moet op het oondochtig publiek een ge-
weldige indruk gemookt hebben want 7 jaar lo-
ter keerl de KWB terug ncqr hgor 

"zrsre, 
p?il-

le t oneellí ef de,' Een wond erbcre kerstnachl'.
Bijno alle ccteurs zijn dezelfde buiten hel
noqkte feit dot zezevenjoor ouder geworden
zíjn. Enkel ïos Cloes die regisseert mael een
vervongèr zoeken voor zijn rol von Mennaka
rltons. Welk ongekend tolent, welk onbaschrz-
ven blod zou die leegte kunnen opvullen?

Notuurlijk de mqn die met zaveel brovoure de

rol van Pilqtus vertolkte! Zijn ster was een

baetje verbleekt, moor... mel kerstmis stond
hij er: Morcel met zijn tweede IK... die vqn

Menneke Mons, een stroper, de schrik van ol-
les wof vier pofen heeft, ne pÍpenvreler die
niks liever doet don de posïoor koeioneren en

het liefst von ol nog de kerk in de fik zou wil-
len steken tot hij opzekere dog...
Ook hier moet ik u een beschrijving von de cu-
linoire hoogstondjes besporen.

Beste KW3-leden

Het KWB-bestuur wenst vandaag
hulde te brengen aan iemand die
voor KWB veel betekend heeft,
namelíjk Fons Van Roosbroeck. Hij is
de man die zich sedert vele 1O-tallen
jaren zeer actief heeft ingezet Ín onze
afdeling.

Fons werd lid van onze vereniging in
oktober 1960 ! Hij werd wijkmeester
in l-984 l! Je mag stellen dat velen
onder ons toen nog niet geboren
waren....

Beste Fons, jij zette jezelf gedurende
alle voorgaande jaren belangeloos
en vrijwillig ln voor onze bloeiende
vereniging. Jij was steeds paraat op
onze vele vergaderingen en ook op
de vele activiteiten die door de jaren
heen plaatsvonden! lij was steeds
een vaste waarde, waarop we allen
beroep konden doen! Wat hebben we
veel gelachen, gedronken en gefeest
gedurende al deze jaren...

Daarom Fons, in naam van het
dagel§ks bestuur en de ganse
bestuursploeg, maar ik dur-f ook
zeggen, in naam van al onze leden,
wensen wij onze oprechte dank uit te
spreken voor al het schitterende
werk dat je gedurende al de voorbije
jaren hebt geleverd.

le hebt besloten om te stoppen als
WM, maar om toch nog lid te blijven,
waarvoor onze dank...

Hierbij nogmaals dank voor alles en
nog vele jaren welkom op onze
talrijke activiteiten. Bedankt !!

Voor het KwB bestuu6
.lef A.

Samengevot door Frans
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Zó bekeken.

ln elk Raakske bekijkt Yvette lefs daf haar in het
gewone dagel ijkse leven bezighoudt.

Corona blues

Dagelijks horen we over cot'onar over de cijfers, over
de gevolgen, ...

Maar, daarover gaat dit artikel niet.

Ook horen we elke dag over de 'nieuwe'
maatregelen en hoe we ze moeten opvolgen.

Neen, daar gaat dit artikel niet over.

We vragen ons elke dag af of we ze wel juist
interpreteren: telt een kind van minder dan 12 jaar
als een knuffelcontact of is dat extra? Als je met 4
met mondmasker op en op 1,5 xeter afstand door
het huis naar de tuin gaat, mag dat?

Daarover gaat dft artikel niet.

Gaan de ministers nu binnenkoÍ ook rondlopen mei
een 'nektapijt' oÍ mel'niet bíjgekleurd haar'? Gaan
ze tonen dat ze het juiste doen of zijn ze geholpen
door partnerlief om met hun kapsel toch nog goed
voor de dag te komen?

Dit artikel gaat er niet over.

Wanneer zal de volgende pandemie er zijn? Wat
zeggen de virologen daarover?

Ook hier gaat dft artikel niet over.

Moeten we nog lang een mondmasker dragen?
Zullen we vóór 2025 nog een hand mogen geven
aan collega's?

ln dit aftikelgeen antwoard op de vraag.

Lichamelijk contact is erg belangrijk voor baby's en
kinderen. Ook voor volwassenen is knuffelen van
belang. Wordt dat nu helemaal afgeschaft het
volgende decennium of is het tot pakweg 2A21?

Wie zal het zeggen? Alleszins geen antwaord in drt
aftikel.

Vieren we thuis kerstmis met de kleinkinderen
alleen, want ze zijn nog geen 12? Klopt dit wel?

Aeen antwootd in dit afiikel.

Wanneer zullen we terug afscheid kunnen nemen
van onze overledenen in een volle kerk of in een
volle zaal? Of heeft zo'n intiem afscheid toch ook
wel iets?

Hebben velen (werkgevers, personeel, ...) de
voordelen van het thuis werken ervaren? Wegen de
voordelen (geconcentreerd kunnen werken, zelf uren
bepalen, kinderen van school kunnen halen, minder
verkeer en minder vervuiling, ...) op tegen de
nadelen (minder contacten met collega's, jezelf thuis
strak organiseren, 's avonds nog aan het werk, . . . )?

Dit artikel heeft het antuoord niet.

Hoe snel zal er een vaccin zijn? Welke landen zijn
zeker dat ze voldoende dosissen zullen hebben?
Hoe zal er geoordeeld worden over prioriteiten?

Geen antwoord in dit artikel.

ls de opdeling in Brussel- Hoofdstedelijk gewest,
Vlaanderen en Wallonië efficiënt geweest bij de
bestrijding van het virus?

Geen standpunt in dit aftikel.

Kunnen studenten overleven nu ze thuis zitten en ze
door het aÍstandsonderwijs geen contacten hebben
met andere studenten? Kunnen ze zo wel studeren
voor hun examens?

Weer geen antwoord hier,

Kunnen mensen lang overleven als ze technisch
werkloos zijn en moeite hebben om elke maand hun
huur, de schoolfactuur, de energierekeningen, ,.. te
betalen?

Dit aftikel biedt geen antwoord.

Waarover gaat dit artikel dan wel?
Door corona lijkt elke dag hetzelfde. Je zet's
morgens de radio op en je hoort'corona'. Hetzelfde
elk uur van de dag. Je kijkt tv en binnen de minuut
is het woord 'corona' al gevallen.
Je neemt de krant en wat staat er op pagina 1?
Juist, een artiket over corona.
Je kijkt op sociale media en ook daar één constante
- naast het weerbericht van elke dag - de
coronacijfers van de gemeente.
Opeens voelje je wat onmachtig en droevig. Want
nu gaal het wél over jou en mij, over ons. Het is
geen nieuws ovar mensen in een ver land, over
mensen, die we niet kennen - hoe erg ook de
toestand of de situatie daar voor hen. Tenzij het
natuurlijk coronanieuws is uit het buitenland.
Behalve over Trump misschien, maar die kennen we
ook alleer maar door de media. Hij is niet'wij'.
Corona gaat over nieuws dat ons letterlijk oÍ figuurlijk
raakt en waaraan we toch niets kunnen doen.
Zolang het weer het toelaat: gaan we wandelen,
gaan we fietsen, spelen we met de kinderen, ,..
Als het lukt.
Vandaar ook'coronablues': gebrek aan inspiratie,
gebrek aal gebeuÍenissen, verder dobberen op
weinig hoopgevende dingen, de onzekerheid over de
toekomst, het knagende gevoel dat iets ergs on§
overkomt, waaraan we zelf niets kunnen doen.

Wie zal het zeggen?ww
t6



De mijmerende muze

Zools het klokje thuis tíkt...
Elke dog riskeren zo'n 30 gezinnen uit

hun woníng te worden gezet. Veertien orgoni-
scÍies uít de sociole sector vrog?n een tijde-
lijk verbod op uithuiszettingen uil te vqsrdí-
gen. Door wil de mensenvriend Motthios niet
op íngoon.

De Vloomse regering kent wel 996.000 euro
'strotegísche tronsformqliesteun' toe son

DPG Mediq nv in Antwerpen. Eén kurkdroog
zinnetje uit een communiquévan de Vloqmse

regering.
DPG Medío nv ís een onderdeel von de medio-
gtoep die onder meer VïM, Het Lcqïste
Nieuws, Qmusic, Dag Allemaol, De Mor-
gen, Humo en VTM Nieuws in huis heeft. Goed

voor 129 míljoen nettowinst. Dit op ?en mo-
ment dot dezorg onder druk stsoÍ,veelklei-
ne hqndels zaken de tweede lockdown niet
dreigen Ie overleven en nog niet olle kinderen
een loptop hebben om weer onlinelessen te
volgen.

Vier joor Trunlp
Vier joor met qlternatieve wqarheden

(welke geshille geest víndt zo'n woord uít?).
Er zijn goede redenen om ham wzg te stem-
men: nq vier joor Trump branden zr voker
bossan, f lakkeren rociole sponningen op en is
Noord-Koreaniet minder eigenocrdig. In het
slipsfreom von ïrump verdwijnf de drempel
om zonder schqamte telizgen,leblaff en,te
bluffen, te grossieren in racistische praot, fe
schimpen op minderheden en mensen op de
vluchï, en dot liefst zonder nutrnce, in weinig

tekens en op Twitter. De een neemt Trumps
hele registet ovet, da onder probeert het met
stukjes en brokjes enzegt: 'Da gode gc nie
bepole'!.

Zelf s wetten houden ïrumps kring omper te-
gen. Bekwome medewerkers werden ol met
pek enveran verbonnen uit het Witte Huis.
Wo1 rest... een generaïie die niet meer ge-
looft in regels, die geloofï in de blonke su-
prematie, een uitgeholde democrotie tnet con-

servaïieve rechters. Wot brengt 2OZl?

Naor Hermon Vos in D5 03.11.2020
Frons

Benjamin Ferencz

De processen vqn Neurenberg,2A 10 1945

t77 nozi's stoon er terecht Een van de hoofd-
aonklogers is BenjominFerencz, nu 100 joor
en de lootste overlavande. Hij was een boby

ïoen zijn strootcrme fomilie Roemenië ont-
vluchtte. Ze sliepen wekenlong op het
scheepsdek in open lucht. Hij groaide op in

Monhatten, blonk uít op school, kreeg een

beurs voor Harvord en studeerde of ols ju-
risl.

Op D-doy londde hij op het strond von

Normsndië en nom deel aqn de vijf grootste
veldslagen. Bij generqqi Potton kreeg hij ols

laak de gruwel vqn de nozí's te documenteren.
Zijn eersïe komp wqs Buchenwold. De gruwel

wos onbeschrijflijk entoen wíst hij dot hij
nooit zou rusten.

Hij wos ?7 jaar toen hij werd oonge-

sïeld ols oonklager in Neurenberg. Hij kloogde

een oonlsl ofíícieren qon von de Einsotzgrup-
pen, dz doodseskoders oqn het Oostfront met
meer dan 3000 leden. Hoofdbekloagde en no-

zi-generaol, Otto Qhlenberg wqs een vriende-
lijke en beleetde mon, voder vqn 5 kinderen.
Zijn eenheid vermoordde 90.000 joden. Op de
vroog woorom cntwoordt hij:'ïk zou het op-

nieuw doen want het wos een vorm vanzelf-
verdediging'. ?erencz liet Ohlenb erg ophongen

en hij heefï daor nooit spijt over gehod.

Oorlog, zegt hí3, varqndert fotsoenlijke men-
sen in mossqmoo.denoqrs.
Ohlendorf gebruikte in Neurenberg dezelÍde
argumentotia als Trump, toen hij Noord-Korec
af draigde.

Veel Amerikanen kijken met een bong

hort noor da volgende joren wont het beleíd
von ïrump leidt gegarcndeerd noor onze on-

dergong.
Wanl, zegt Benjcmín Ferenczt'We zitten diep
ín de shit. Het grote probleem is dot veel

Amerikaqnse burgers heel graoghoren ver-
kondigen dat zij de beste, ríjkste en slimste
nclie ter wereld zijn. Ik hoor echo's von
'Deutslqnd liber glles'en dat moqkt mij zeer
bezorgd.
DS Weelblqd 31.10.2020 Jon Stevens.
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prolflaotnrvzrw nfrar waa/r ynoet i)<, nwtodvk4l<e4,u. ïyheÍ e*,wjonq,o ní/ynf
ow íl<rw ylÀ.a,{ qLl,\ef vnooí*wat de, na.ttu,t r tetl>íeÀ*,whssft aru d,ít ee,w

{ra,cíwvawegw w.ayà*rtala,ng,,lndW d<, í,ne*-ww,ltv vní,machte,nd,glrlÍlo
va,w d,izjong,o t1,í,ilAf tot í,wh,ef biMova,w vr,tíjw 7ffi, AW dif vwy t^,í,eÍ
org.9.",v8'qà. Wvoe) d<, aok, nagl e,prw d,oprLeamertd,al>Ubva,,w vníjw
qlle.rtto{*tw?àl,e*R/ í,rv m,íjw np*r. Nwlcanv í}crïodv wípf, fu)k-ew oe.r,vjorq,o
wirnfpww.erfi mpÍ wt i,jwhoo{* í,w do gronàrïopow earu 7o-h,e.t g.e,vaa,r
c,re(*sw or tegew a.a,,wtsl,operu Of 2e4f wtfr.a,r ee.wr goe-dpndng d*ja mrfjo
hào{d, í,w de gronà,, laopt. O nbefaarytpnd,, tothr?

Verl.eÀ*aru vnaa,nàfrq,hd>beww$, d,olila.rrs ow í)<r, oyw apwífiRt
traà,íl*twry oPry$a%oru Euhr, scÀter pfiÀp,r d,s e,ertt gd>rul*d41<n/
{ytíd<*, iAatnntng ow Vouàn-r jow wa7,?vw ínl{omgaríia l'(.ei voelÀz a.a,w
d* voor d*, coron a, ow wo ge,rw'tow er va,w al* rwoíl twore,ru Alrh.ef l*.l<l<,e,ry

vl*oíd,e ru,*fi4< wor owb?p* Voa"at on Te tyyma*pupillp,w otltpl,ofta í,w
on*hoo{'rf". Ve,sLts ru,gfi4,y6dgu*, oW d1*,r1"íp{*avror,oose*. Er4fi,w dia,
nflndÀàaq, w d,y het dr u*, íi,v het Z onà"er. td,wtt/ d,rowenl^anfu .

lkb vnef l\ef rchrEvewvaw dR frl>rief enl<e.l*, dageÀ,v vnoefsw *oppetu
Dq í,nlct 

^ 
*i*pst/1/ne/wwa,y apggÀ,roogà/ dnor d.ertropíarh*r"h,íÍte/ di*rhien"

h"ez,r"rt, @dÉ, roodz Jw vw* 7o- LeÍ", vM ail**h^e.bltew Eo t^t// @w re.pJoy @dpry,
Dtt* ookrv&t ïwt woer.
Tow govoïge va,w d,e 7, 5 vneÍer rqeL hel>be,w 7e aa,w de luJat Ue,rekc,wdt
l^Derv*;rpertovl*,w er op heÍ rtranil ynog,oru D w voor jo n a.a4r d^e/ l<rL6t
vettreW ynoef ja op hcÍ Lnternpf d,e/l.,la,wew code y (jw, jw) dq.e,cl<*,nru Za- weeÍ
jo op wdl<, §ranà, % vwgpt^a"atv í*. VetLed,en flr,za iÀq, tu gd>1p,?',ot^, dnfr dpt
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bervo",gàÉrpe,rbonew e*ttvfuif Whu,wbe-re*-e,ningtothrf lJe+alp,ryvva,whpÍ
a"q,nfraL tfi"a44d/plaat*ewhd>ltew g.oila"aa*,f. Doorh,ef mooí,eu)eor wa.yhpf
d,ca Tatwdag, op il*t ttranàa,w edp, roo* ow gíiw or rdJ*,,t* uifgdJral<P,w.
Dq 1 , 5 vneÍeN uJa,,y vii.?Í vne,sr h^a,albaa,r e,w wsrdrhe,rl,oí"*tot k l aa,w gíi of
{a,cetc{a.ep. Net t* g.rof vna.a/r tor}v g.w ík dit woorfu g*rwí**a,u Dí.e/
rÍ oM' h^e);lxrvv dpbe,rekc.ni,na,va,whpÍ a,antdttoe4e,latewpu/soa\e/w op
hcr tíva44Àrw dv (lnaq,íLp g<ÀryLon*.t. l,ae* d* ge,volq, dn-tbLi vlne-d, &oog,
fiD aL d;R, vnswratw vlog/ vna,a,r 1À va,w de da,a.ntoor l>each,íldm,,rs ru,í,rnte
hadàant
Vwvvbul>1>e,lu w e,r da,whe,lp.ynaaL gu.w *praJ<z wLe,or" d*iu dna"r rchatud"e.r
a,a,w whauàa *ta.a.t. l{dria ook, n"og,h*f prol>l*,orw dnt onànnk-y dplu'ttet
sovnyw:W tfi.anà, g*ru,í?-e.rt tterb alnoh,ol,tr,hp dra,nJoffi ?klv ne,tne,w. HeÍ
orw ot" twíj dd,ía'ï<z í,y d,s"r4/ ook, gàeÀr'r e

Da,a,rwsr g.w t;l<, vtttr vord*r wW g,"R w eÀrlkeL woord, aa.,vv vt oilt vna.l<,e,w

se! Dí,?/pípo- t d,tn, W vn'(,inet da4, vl"tp esvw ni,e't verpe,rte,rv w!
Ilohdï dÀn4rjuÍ,* ww@o- geno%ewva,w a,clttsr í,w d,sttÀi,vu Ta 7ínaru

op Tts $*, j") K(4b e-rna.at" ow gelnr* or va,vu
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ZOT VAN DE KOERS (20)

Op groot verzet door de Coronatijd.

Nog nooit werden onze kerkhof-
bezoeken in een recordtempo
afgewerkt als dit jaar. COVID-19
beheerst ons leven en neemt ons
allemaal serieus in de tang.

í NOVEMBER :

Vandaag herdenkt de Rooms-
Katholieke kerk haar heiligen en
madelaren. l\llorgen is het Allerzielen.
Op deze dagen gedenken wij onze
dierbare overledenen, veelal gaat dit
gepaard met een bezoek aan de
versierde graven op het kerkhof.
ÍVlaar het coronamonster heeft de
voorbrle weken weer ongenadig
toegeslagen en het aantal
besmettingen en ziekenhuisopnames
worden naar ongeziene hoogtes
gestuwd. Draconische maatregelen
kondigen zich aan om het vreselijke
virus COVID-19 in te dijken.
Vannacht gaat ons land opnieuw op
slot; de tweede strenge lockdown is
een feit. lnhoud en details zijn ons
inmiddels voldoende bekend, maar er
is geen weg terug ! We moeten er
door en ik hoop, wanneer jullie dit
lezen, dat onze inspanningen in de
strijd tegen dit vreselijke monster al
serieus wat resultaatzal hebben
opgeleverd. Fingers crossed.

ln alle vroegte zijn we vanmorgen naar
de kerkhoven vertrokken, extra
bewapend met een flesje
ontsmettingsgel, een denkbeeldige
maatstaf van anderhalve meter in de
aanslag en het beschermende masker
over onze neus en mond getrokken als
een soort beschermend amulet.

Op het middageten is het hier thuis
nog even wachten en ik overdenk hoe
we het voorbije half jaar zijn
doorgekomen :

Toen het sars-CoV-2-virus begin maarl
zijn intrede deed leek het alsof het
allemaal niet zo'n vaart zou lopen en
we dit beeslje wel even snel zouden
temmen. Naar neen hoor, COVID-19
was geen gewoon seizoensgriepje, dat
is ons intussen wel duidelijk gewordenl

Als 65-plusser, opgezadeld met enkele
lichamelijke ongemakken, werd ik al
meteen in de categorie "Risicogroep
COVID-19" ingedeeld.
"Uiterste voorzichtigheld geboden !"
Het coronavirus een halt toeroepen
met handenvol zeep en ontsmettings-
middel, het neus-mondmasker steeds
paraat, de nodige afstand bewaren,
nauwe contacten bepe:'ken en braafjes
alle opgedragen maatregelen opvolgen
zijn intussen een persoonlijke attitude
en verantwoordel ijkheid geworden.
De beschikbare vrije tijd wordt besteed
aan een continue zoeken naar dé
perfecte bezigheid of creatieve hcbby.
Gelukkig mogen we nog in de
buitenlucht voor een dagelijkse portie
'verplichte beweging'. Hiervoor heb ik
een eenvoudig, maar haalbaar

Allerheiligen

Achter elke t
traon von verdriet ..,

Schuilt een
glímloch von herinn ering.

,{ 4 ,,
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stappenplan uitgewerkt met een 80/20
verhouding :

80% Íietsen (aanpasbaar bij slecht weer);

2Aa/q wandelen lneperkt en aangepast aan
mijn stramme, lamentabele rug).

Alvlug werden enkele leuke
wandeltrajecten uitgetekend in onze
buurt, evenwel zonder passage door
de drukke Heistse Bergstraat, om de
verplichte mondmaskerplicht en de
moeilijk te hanteren afstandsregel te
omzeilen.

Fietsen daarentegen is voor ons l\llieke
en mijzelf al langer een favoriete
bezigheid. Gelukkig hebben we ons
hiervoor enkele jaren geleden een
e-bike cadeau gedaan.
De bedieningsknop van de elektrische
trapondersteuning zorgt immers voor
een gelijkschakeling van ons beider
krachten. Fantastisch ! Geen uitstel of
excuses meer bij wat strafÍere wind,
een selectiever parcours of wat extra
fietskilometers. Fietsen maar !!!

Voor de e-bike sceptici : geloof me, om
die 25 km per uur als gemiddelde te
halen moet je al flink wat bijtrappen;
komt daarbij dat deze fietsen zwaarder
zijn en doorgaans ook minder goed-
lopende banden hebben.
Trappen blijt nog steeds de
boodschap, maar het geeft de mens
een gelukzalig gevoel van vrijheid en
macht wanneer er kan bijgeschakeld
worden om mooi in cadans te blijven
en een behoorlijk tempo te
onderhouden.
Wanneer wij samen fietsen vinden wij
een gemiddelde snelheid yar: 'Í7ftA km
per uu. het best genietbaar.
Nieuwe routes es verrassende
plaatsen werden al fietsend
(her)ontdekt in onze eigen regio !

Ook al trek ik er geregeld alleen op uit
om wat extra afstand en snelheid te
kunnen ontwikkelen, toch hou ik vooral
van fietsen in (beperkt) gezelschap,
onderling babbelend over de
alledaagse dingen en genietend van
een tussentijdse drankstop onderweg.
(cfr. in tle pré-coronatijd kon dit nog)

Coronasporten en bewegen is intussen
een aanrader en must geworden om
deze coronaperiode te doorbreken.
Nooit eerder werden er meer lopers,
wandelaars en fietsers'gelijktijdig' op
onze wegen gespot (en dit is nog zacht
uítgedrukt !).

Tot spijt van wie benijdt winnen de
anders zo rustige landelijke wandel- en
Íietswegen enorm aan populariteit.
Een vlotte, veilige en coronavrije
doortocht kunnen hierdoor niet altijd
gegarandeerd worden.
Bij mooiweer zie je de vele
gelegenheidsbubbels over de ganse
breedte van de weg laveren. Families
met spelende kinderen, met kinder-
wagens, bolderkarren, skeelers en
steps, alles mag mee I En wat te
zeggen over de dolle, niet-aangelijnde
viervoeters of de schijnbaar aíwezige
en hardhorige wandelaars en fietsers
die, midden over de weg, hun favoriete
muziek aan het beluisteren zijn via
hoofdtelefoon of oortjes.
Dit alles hebben we intussen kunnen
aanschouwen omdat het ons zomaar
voor de wielen werd gegooid. ïja, de
corona-regels worden schijnbaar toch
door iedereen anders geïnterpreteerd
en willekeurig toegepast, ook al
overstijgen ze de wettelijke wegcode.
Maar ik ben van nature een groot-
moedig en vergevingsgezind mens
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en besef dat met respecÍ en
kalmte de gebeurlijke ongevallen en
conflicten het beste kunnen vermeden
worden. Enkele informele regels
kunnen mogelijks hierbij helpen :

'Valg de caranamaatregelen van de
overheid strÍkt op, hou afstand en
beperk u alleszins tot het maximaal
aantal personen.
Kies voor rustige, lokale wegen en
mijdt de gekende favorÍete wandel- en
fietsstraten, vermijd de populaire
jaagpaden & natuurgebieden.
Leer al wandelend of fietsend je eigen
buurt nog wat beter kennen.
Overschouw snel elke onvewachte
situatie; pas uw snelheid aan en blijf
alert. Wees een 'heer in het verkeer',
eentje met de nodige diplomatie en
verantwoorde b u rgerzi n.

(Voor de fietsers) Maak'tijdÍg en
correct gebruik van 'de fíetsbel'. Deze
zal u helpen en kan u onderweg een
hoop miserie en kritiek besparen.
Wees vriendelijk, hoffelijk en
respecfee r d e ve rkeersregels".

Beste menssn, laat de moed niet
zakken. IVlet de wetenschap, ervaring
en kennis van de eerste coronagolf
gaan we ook deze tweede lockdown-
periode zeker het hoofd bieden I

Wees respectvol en help elkaar. Leef
gezond én blijf vooral bewegen (ats het

kan, in de frisge buitenlucht) I

De koers :

'§makelijk'. lk heb zojuist een lekkere
maaltijd achter de kiezen. Tomaten-
so§p en kip met rijst en curry.
ldeaal om me sefÍens horizontaal voor
de tv te leggen om met een licht en
ontspannen gevoel het koersverloop

van de 12d" etappe van de Vuelta a
Espana te volgen.
'k Ben uite:sl benieuwd, want na vier
beklimmingen onderweg ligt de finish
vandaag bovenop de iconische
Angliru, met een beklimmingvan 12,4
km lang en een stijgingspercentage
van 9,97o. Steilste strook 23,5o/o t

Primoz Roglic beschikt ,dankzij een
indrukwekkend Jumbo-Visma, nog
steeds over de beste papieren en hij
blijft ook mijn persoonlijke favoriet op
de eindzege. Nog een kleine
koersweek geduld en dan hebben we
hierover de mathematische zekerheid.

Maar wat me nog het meest verbaasd
is dat de door Corona fel geteisterde
prolessionele wielerkalender, met zijn
uiterst compacte planning, volledig zal
kunnen afgewerkt worden.
Hierop had ik drie maanden geleden
nog geen halve euro durven op te
veruredden, want het COVID-19 virus
leek het wielerjaar 2O2A helemaal om
zeep te helpen.

ln het prille voorjaar 2020 zagen we
een sublieme Remco Evenepoel aan
het werk met ovenrvinningen in de
Ronde van §an Juan en de Ronde van
de Algarve.
fl/laar dan kwam COVID-19 ...,..
Als gevolg van de coronacrisis kon
Evenepoel pas eind juli zijn seizoen
verderzetten.
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Hij ging echter door op zijn elan met
eindzeges in de Ronds van Burgos en
de Ronde van Polen. Vier
overurinningen in rittenkoersen op rij !

IVlidden augustus kwam aan zijn
superseizoen 2020 echter abrupt een
einde na een zware val in de Ronde
van Lombardije, waar hij tijdens de
gevaarlijke afdaling van de Muro di
§ormano tegen een muurtje knalde en
het ravijn indook. Een bekkenbreuk,
een bloeduitstorting aan de longen en
nog een aantai lichamelijke lelsels
betekenden een definitief einde van
zijn wielerseizoen.
Nondedju (sorry !).

Maar voor wielerminnend Vlaanderen
zat er nog veel moois aan te komen !

Het werd een gedurfde opstart begin
augustus, met een compleet
hertekende wielerkalender en samen-
gesteld uit alle grote eendags-
wedstrijden, klassiekers én de drie
grote Ronden.
Velen verklaarden UCI en de
betrokken wielerbonden voor gek,
temeer omdat alle wedslrijden onder
ongezien strikte coronavoorschriften,
moesten plaatsvinden.

Na een onderbreking van bijna vi.if

maanden stond op 1 auguslus de
§trade Bianche op het pr3g.amma.

ln een loodzware wedstrijd reed onze
landgenoot Wout Van Aert op de
laatste grindstrook alleen weg uit de
kopgroep om op prachtige wijze deze
Strade Bianche te winnen.
Een week later wint hij zowaar de
wielerklassieker Milaan-San Remo in
een beklijvende spurt met de fransman
Julian Alaphilippe.
Enkele weken later rijdt Van Aert dan
weer een beresterke Ronde van
Frankrijk 1n dienst van zijn kopman
Primoz Roglic, en hij wint zowaar ook
nog de 5du en 7d" etappe. Geweldig I

En nog is de prestatiehonger van deze
jonge Kempenzoon niet gestild.
Eind september wordt zijn uitstekend
vormpeil nog maar eens bevestigd en
beloond met een 2du plaats op het
Wereldkampioenschap Tijdrijden, en
twee dagen later pakt hij opnieuw
zilver in de wegwedstrijd, ditmaal na
Julian Alaphilippe.
En nog was het niet helemaal
afgelopen. Op 18 oktober moest hij
het, in een adembenemende eindspurt
voor de eerste plaats, afleggen tegen
zijn grote rivaal Mathieu Van der Poel
in de Ronde Van Vlaanderen.
Verdorie toch !

MerciWout voor de onvergetelijke
wielermomenten die we in deze bízarre
coronalijden'rechtstreeks' op het
televisiescherm mochten beleven.

En last but nOt least (r'"t is nos niet sedaan l) i

Vergeten we hierbij ook niet de pracht-
prestaties en overwinningen van o.a.
Dries De Bondt (Kampioen van België
2A2O), Yves Lampaert, Jasper
Stuyven, Jasper Philipsen en Tim
Wellens in de overige wedstrijden op
het hoogste wielerniveau.
Conclusie : Het was een "Top-Corona-
wielerjaar 2O2A'om van te smullen !

Beste Raakske-lezers : nog héél véél
moed toegewenst in deze barre,
ongezellige coronatijden. Geniet, leef,
beweeg en blijf vooral gezond !tt

Paul (rrtzoza,
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Bedankt René

Na zes en een half jaar huwelijk besluit René LIEKENS om in december L966 lid
te worden van (WB Zonderschot. Hij neemt regelmatig deel aan de
verschillende activiteiten en zet zich geleidelijk aan meer en meer in als helper
daarbij.

Zo neemt hij in 1974 de taak van wijkmeester op zich en doet dit tot vandaag,
46 iaar lang met volle overtuiging en overgave. Hi.! staat er op zijn leden
maandelijks te bezoeken en daarbij het ledenblad RAAK en ons eigen RAAKSKE

aan hen te bezorgen.

René voelt zich goed in onze KWB en in september t977 steekt hij een tandje
loij en zet de stap naar hulpsecretaris, een taak die hij nauwgezet uitvoert tot
september 1983.

Hij blijft zlch engageren en is een trouwe helper bij het tappen op de koers,
klaar zetten van de zaal voor feesten of activiteiten enz.

Een leuke anekdote die ik nooit zalvergeten is de volgende :

Onze eerste kookles voor mannen. René is ingedeeld bij het groepje dat instaat
voor het desserf namelijk: gele pudding met gemengd fruit besprenkeld met
Kirsch, ledereen zijn best gedaan bij het koken maar bij het opeten van de
resultaten wordt er vreemd in het rond gekeken. De soep en het hoofdgerecht
is geen probleem, maar bij de eerste schepjes van het dessert zijn er vele
verbaasde gezichten. Slijkbaar smaak niemand Kirsch. Op de vraag aan René
hoe dat zit antwoordde hij: "De juffrouw heeft gezegd dat de fles leeg mocht
maar ze heeft NIET gezegd hoe" raden maar wat de mannen van het dessert
ermee gedaan hebben. Za zieje maar dat René zich vrij goed thuis voelde
binnen onze vereniging

De laatste tijd is het voor hem wat moeilijk geworden om de vergaderingen te
volgen. Hij neemt daarom ontslag en stelt zijn plaats als wijkmeester open,
Daarom ii fWg dan ook dankbaar dat wij van de inzet van René zoyeeljare n
mochten genieten.

Wij kunnen dan ook niet anders dan onze welgemeende dank uitbrengen en in
naam van gans de KWB volmondig zeggen:

RENË ENORM BEDANKï !!! §wa
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Prijsuitreiking Kaartspel KWB Zonderschot àOLg - 2A2O

Ornwille van het coronavirus werd na overleg beslist om alle KWB - kaartavonden voor leden
en niet-leden tijdelijk te schrappen. Het is onze maatschappelijke plicht om het algemeen
belang en de volksgezondheid voorop te stellen.

Omdal we nog niet weten wanneer wij terug konden opstarten, hebben wij wel de
prijsuitreiking laten doorgaan. Dit hebben we gedaan op 30 september 2020 in de grote
parochiezaal.

We danken alle kaarters die op een correcte manier (mondmasker enz..) hun prijs hebben
komen afhalen.

Beste kaarters we hebben jullie gegevens en zullen tijdig laten weten wanneer we terug
zullen kaarten.

Groeten van KWB Zonderschot en de organisatoren van de kaaÉavonden.

&t

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAAL
1 PEETERS PAUL 247 253 249 239 239 249 266 254 239 243 254 2732
2 BEULENS IVO 230 250 251 242 257 273 244 223 234 243 253 2700
J QAUDENS WALTER 235 242 236 236 242 233 267 267 224 242 251 2675
4 BELLENS BERT 245 242 232 246 234 217 243 259 256 259 240 2673
5 BOONE ROGER 244 254 234 255 240 255 250 235 235 229 238 2669
6 VERDUYCKT JAN 243 240 282 239 209 257 237 245 244 235 237 2668
7 BOIY JAN 224 232 233 271 271 248 224 230 252 237 241 2663
8 VEKEMANS HERMAN 24A 247 257 242 247 240 231 235 243 243 219 2644

o NAUWELAERTS
DAVY

249 243 245 247 233 223 233 248 248 246 227 2642

10 CANNAERTS JULIEN 248 221 235 243 255 231 258 213 235 247 251 2637
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Financiële ondersteuning bij lidgeld of activiteiten

And ersteuni ng Mutuatlteit

Wist je dat er heel wat mutualiteiten
tegemoetkomen in het lidgeld als je lid bent
van een sportclub? Ben je dus aangesloten

bij KWB als pingponger, volleyballer, turner,
badmintonner,... dan kan je een deel van je

lidgeld terugkrijgen. CM betaalt
bijvoorbeeld 15 euro terug, OZ25 euro, de

Voorzorg L0 euro,...

Op de website van je mutualiteit kan je de

nodige documenten terugvinden. Voor je
dlt kan bezorgen aan je mutualiteit zalje een stempel/handtekening nodig hebben van het
bestuur. Je mag dit document daarom binnen brengen bij Jelle Van den Broeck,
Zon de rsch otsesteenweg 80A of via adrnlnl:lratiefl zondersch*l.be

V rijetii d sko a rt H ei st-op-d en-Berg

De vrijetijdskaart is een kortingskaart waarmee
je 60% of 80% korting krijgt op het lidgeld en de
prijs van activiteiten. De vrijetijdskaart kan dus

ook gebruikt worden voor lidgeld of activiteiten
van buiten KWB.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen
om hierop recht te hebben {wonen in Heist sp
den Berg, verhoogde tegemoetkomin& ...).

Meer ínfo kan je vinden op https:/lwww.heist-
op-den-berg. be/vrijetijdskaart of via Anneke
Dejonckere,}LS 24 93 50 Elien.

let op als u een kerststal opbouwt!

Voor iedereen die dit jaar een kerststal wil opzetten, rekening houdend met de geldende rege ls

Jezus, Maria en Jozef = t huishsuden, maar dan wordt het al krap.
Daarnaast zijn er de herders(vclgens de traditie minstens 2) plus de 3 wijzer.

Als we aannernen dat de (minimaal) 2 herders geen familie yan elkaar zijn en de 3 wijzen niet
samenwonen in een gedeeld appartement, dan zi.in er in totaal 8 mensen uit 5 huishoudens.!

Wat kun je doen??

voeg de 3 wijzen pas op 5 januari toe en stuur de herders op s januari naar huis.
Laat een briefje invullen met naam, adres, aankomst- en vertrektijden, plaats handalcohol en heel
belangrijk... markeer de afstanden voor de stal en de regels voor éénrichtingsverkeer met plakband.
Vergeet niet om beveiliging voor da ingang te plaatsen.

Alvast fijne feestdagen I Eilen
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Jul Lambrechts - DJ Jul- NonkelJul,

Muziek was zijn hobby, reeds van jongs af
was hij er mee bezig samen met zijn broer.

Deze hobby groeide en na jaren was DJ Jul

een vaste waarde op't Zonderschot. Niet
alleen bij KWB, waar hij jaren wijkmeester
was, maar bij alle Zonderschotse

verenigingen werd Jul gevraagd. Voor
KW3 verzorgde hlj danslessen, muziek

maker bij onze wielerwedstrijden,
teerfeesten van KWB de wijngilde,
Vlaamse kermis, school De Zonne, Okra,

Femma , jubileums - farniliefeesten erz...
Wij KWB konden steeds op hem rekenen

en hij kon met smaak vertellen met ene

"Witte Hoegaarden of Palm" in de hand

over muziekinstal

met of zonder

kabel, CD's

langspeelplatea

, singels enz..

die hij had

gekocht of
gekregen als

geschenk. Als ik
moest raden

hoeveelplaten

micro's

hij had? lk zou het niet weten? Samen met
"zijn Angelleke" heeft hij KWB zien groeien

en openbloeien, niets was te veel en geen

enkele avond of r:acht heeft hij tegen zijn
goesting een plaatje gedraaid. Zingen kon

hij als de beste en had ook een luide,
krachtige

stem. DJ Jul,

we hebben

van u afscheid

moeten

nemen, in
een jaar dat
ons nog lang

zal

achtervolgen,
zo zullen wij
nog meerdere

malen

herinnerd worden aan je muzikale

optredens. Bedankt voor alles en laat ze

daarboven mee genieten van jou talenten

Wat híj graag zong of wat hij graag

hoorde?

Alles maar er zijn voorkeuren zoais : Daar

bij die molen - Fietsen op de heide -
James Last - Abba en....... Als mooiste een
afscheid lied.

Blijf míj nabïj wonneer het avond is

Wqnneer het licht vergaat in duisternis
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid
ziet
Bíd ik tot U o Heer, veriaat míj niet.

Herman
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§ Z*N DERSCHOT

SCHOTPA 10 3km

Het gehucht Zonderschot ('sonneschot') zou ziln naam danken aan het feit
dat de gronden hier onder het ancien régime 'gemene gronden'waren; waar
iedereen zijn dieren mocht laten weiden, vrij van alle 'schot', dit is vrij van
alle belasting.

Deze dorpswandeling, ïvaarvan de route werd uitgestippeld door de K.W.B. - Zonderschot in
1989 en sinds 2013 ondersteund wordt door de gemeente Heislop-den-Berg en Regionaal
landschap VZW Rivierland langs Nete, Dljle, Zenne & Rupel willen we in deze corona- en
kerstperiode opnieuw promoten.

Startpunt: Kerk O.L.Vr. van de Vrede, Withofstraal2,2220 Zonderschot Heist-op-den-Berg.

Toegankelijkheid: De wandeling is toegankelijk voor rolstoelwagens en kindenruagens. Op de
moeilijk toegankelijke plaatsen wordt er een "rolstoelvariant" voozien. Hiervoor volg je de pijlen
met daaronder het rolstoelbordje.

Deze wandeling wordt extra bewegwijzerd van 13 decemb er 2020 tot 6 janua ri 2021.
Tijdens de wandeling kan je een kerstverhaal lezen of eventueel een liedje meezingen.

Bewegwijzering:

Pijlen met extra informatie. Originele bordjes met vermelding Sonneschotpad

Afstanden: totale afstand 10,3 km - afkortingen mogelijk:2,4 km- 3,5 km - 6,g km -7,7 km.

Coronaregels

a:
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,
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Volgende regels dien je als
wandelaarldeelnemer op de parcours ten
alle tijden te respecteren:

o Het is niet toegelaten om in groepen te
wandelen.
. Wandelen binnen de toegestane bubbels
van max 4 personen.
o lndien meerdere wandelaars toevallig
samenkomen moet de sociale afstand (1,S
meter) gerespecteerd worden en is een
mondmasker verplicht.
. Er is op de parcours geen mogelijkheid tot
rusVsanitair in een horecazaak omwille van de
door de coronamaatregelen opgelegde sluiting.
. Blïf niet hangen op plaatsen.
. Respecteer de hygiénemaatregelen.



§§ n§§erin d"Waarom zou ik lid blijven"

Waarom hernieuwen?

KWB....

r ls meer dan een vereniging. KWB wil beweging maken en mensen aanzetten om mee

werk te maken van een warme solidaire buurt. Ook die van joul
o ls een vriendengroep die zorgt draagt voor elkaar en haar leden,
o Brengt mensen samen, ook zij die het wat moeilijker hebben.
o Rekent ook op jou solidariteit om de werking in je buurt draaiende te houden.

Als KWB-lid geniet je van...

o 5 euro korting op een activiteit van je afdeling die plaatsvindt voor 1juli.
r Het ledenblad Raak, boordevol interessante artikels over KWB en alles daarbuiten.
r Talvan ledenvoordelen in de maandelijkse nieuwsbrief én het jaarlijkse

voordelenboekje vol kortingen.
r Een goede verzekering tijdens activiteiten.

En natuurlijk heeft ook de lokale afdeling heel wat te biedenl

Een gevarieerd aanbod aan veilige activiteiten. (Praat over enkele activiteiten die je

aÍdeling de komende maanden organiseert, en benadruk dat ze in veilige
omstandigheden zullen doorgaan. Dat is nog altijd de beste reclame.)

Lokale troeven boven: zet de eigenheid van je afdeling en de groep mensen erachter
in de verf.

keuze die jullie afdeling organiseert voor.iuli*.
KWB nationaal betaalt jullie de ingezamelde

bonnen terug.

a

a

Op de voorzijde van deze fiche vond je al heel

wat troeven die kan gebruiken wanneer je

rnensen aanspreekt orn hun lidgeld voor 2021
te betalen. Ien daarvan is de activiteiten bon.

Wat is dit concreet?

Elk KWB - gezin ontvangt samen met Raak
januari een activiteiten bon van 5 euro. Die

kunnen ze gebruiken voor een activiteit naar

Zo geven we jullie leden niet enkel een extra
return van 5 euro op het lidmaatschap, maar

iullie krijgen ook een instrument in handen om
meer mensen naar jullie activiteiten te krijgen.
Een korting van 5 euro zal voor.ie leden zeker

een extra duwtje in de rug zijn om deel te
nemen aan één van jullie activiteiten.

Twee vliegen in één klap dusl

*Belangrijk! Om in aanmerking te komen voor
de terugbetaling van de bonnen, moet de

activiteit geregistreerd zijn in Korpus.

31

kw

Een activiteiten bon van 5 euro voor elk KWB - gezin
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