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PAROCHIENIEUWS

Een nieuwe pastoor 
voor “de nieuwe  
parochie”
Toen, begin 2018, een wat jongere 
priester voorging in de zondags-
viering in St.-Eligius, vermoedde 
niemand dat die priester onze 
nieuwe pastoor zou worden. Blij 
verrast lazen we enkele dagen 
later dit bericht in de krant: Op 
woensdag 17 januari werd Joost De 
Boever, door bisschop Luc Van Loy, be-
noemd tot pastoor-moderator van de te 
vormen parochie in Kruishoutem, Wor-
tegem-Petegem, Zingem, in opvolging 
van vicaris Albert Van de Kerkhove, die 
er parochieadministrator was.

Joost De Boever, geboren in Dein-
ze op 21 december ’58, werd op 7 
juli 1984 tot priester gewijd. Na 
zijn studies, licentiaat in de toege-
paste theologie, was hij als jonge 
priester vooral actief in het on-
derwijs, als docent aan het Hoger 
Diocesaan Godsdienstinstituut 
Gent, als begeleider en verant-
woordelijke van de pastorale me-
dewerkers bisdom Gent, als leraar 
en directeur van verschillende on-
derwijsinstellingen in Eeklo. 

In 2005 werd hij pastoor van 
Drongen, Luchteren en Baarle. 
Sinds augustus 2015 was hij de ge-
liefde pastoor in de Oudenaardse 
parochies Eine, Heurne, Mullem 
en zal dit, met Gods genade, ook 
bij ons worden.

We heten hem alvast 
van harte welkom 
in zijn nieuwe parochie.
De vorige maanden waren moei-
lijk, we voelden ons “ als schapen 
zonder herder” En toch… Een gro-
te groep vrijwillige medewerkers 
uit onze drie ankerpunten Kruis-
houtem, Wortegem-Petegem en 
Zingem hebben hard gewerkt, 
geluisterd, overlegd, gepland, 

herschikt en zo gezorgd dat , on-
der leiding van deken Luc , alle 
beschikbare priesters en diaken 
Luc, alle vieringen en initiatie-
ven gelovig, liturgisch, zinvol en 
sfeervol konden verder gaan. Van 
harte dank daarvoor aan iedereen.
Samen met pastoor Joost willen 
we verder op weg gaan, in eenheid 
en verbondenheid, met een ruim 
hart en oprechte genegenheid 
voor elkeen en zo verder bouwen 
aan een levende parochiegemeen-
schap, waar velen graag bijhoren, 
rond de figuur en de boodschap 
van Jezus.

Op zondag 11 maart wordt 
pastoor Joost verwelkomd 
en aangesteld door deken 
Luc van Den Velde als pas-
toor van de nieuwe parochie. 
Dit gebeurt tijdens een pas-
sende eucharistieviering in 
de St-Eligiuskerk om 15 uur, 
in samenwerking met alle 
parochies van de drie anker-
kerken.
Allen welkom! 

VIERdE VAStENzONdAg: Jezus en Nikodemus
In de evangelielezing van deze 
4e zondag vertelt Johannes over 
de ontmoeting van Jezus met Ni-
kodemus, een lid van de leidende 
Joodse kringen. Die was midden 
in de nacht – zodat niemand het 
zou zien – bij Jezus gekomen voor 
een gesprek. Jezus vertelt hem dat 
iedereen opnieuw moet geboren 
worden niet uit vlees maar uit de 
Geest. Het woord vlees wil zeggen 
dat we als mens ontoereikende 
mogelijkheden hebben terwijl 

met we met Geest ons bestaan 
laten bepalen door de kracht van 
God.

Jezus vertelt verder dat de Men-
senzoon omhoog moet worden 
geheven. En dat gebeurt aan het 
kruis. Jezuiet Frans Mistiaen zegt 
in Bijbel in 1000 seconden dat we 
door Johannes uitgenodigd wor-
den om niet te kijken naar het 
kruis dat marteltuig maar naar 
de Man aan het kruis. Jezus denkt 

tijdens zijn sterven aan de ande-
ren, de omstaanders en zeker niet 
aan zichzelf. Daarom pleit pater 
Frans om niet de dode Jezus aan 
het kruis af te beelden, maar de 
zichzelf-gevende Jezus. Ongelovi-
gen blijven het kruis zien als een 
bewijs van ondergang. Gelovigen 
zien de liefde van Jezus op het 
kruis als een teken van verheffing, 
als een teken van overwinning op 
het lijden en de dood.
 (Povani)

BEdENkINgEN NAAR dE kOmENdE zONdAg tOE 
Sluit je ogen niet
De slang is in de bijbel het sym-
bool van het kwaad. Reeds in 
het paradijsverhaal maken we er 
kennis mee: de ‘giftige’ verleiding 
van Adam en Eva met de pijnlijke 
gevolgen. Ook tijdens de tocht 
doorheen de woestijn op weg van 
Egypte naar het Beloofde Land, 
worden er heel velen geplaagd 
door giftige slangen. Je zou het 
kunnen interpreteren als het 
gevolg van het zich laten verlei-
den tot een levensstijl die niet 
thuishoort bij Gods uitverkoren 
volk. Berouw komt na de zonde… 
Mozes moet het oplossen. God 
gebiedt hem een kopie van een 
slang boven op een paal vast te 

maken en wie er naar opkijkt zal 
genezen.
Het kwaad in de ogen kijken! 
De ogen sluiten en doen alsof je 
het niet ziet, lost niets op. Maar 
het aandurven het kwaad te er-
kennen in de wereld rondom ons 
en ook in ieder van ons, is een 
belangrijke stap naar ‘genezing’.
Het goede in de ogen kijken! 
De evangelist Johannes – in het 
evangelie van aanstaande zondag 
– vertelt het gesprek tussen Jezus 
en Nicodemus. Het is een nach-
telijke ontmoeting. Ook symbo-
lisch, want Nicodemus tast nog in 
‘het duister’ en hij verlangt naar 
‘licht’. Jezus verwijst nog even 

naar het beeld van de slang in de 
woestijn, maar schakelt onmid-
dellijk over. Toen lag de nadruk 
op het inzien, het willen erken-
nen van het kwaad en geloven dat 
dit een stap naar redding is. Nu, 
zegt Jezus aan Nicodemus, moet 
je opzien naar Hem, de Mensen-
zoon, die zal worden omhoog ge-
heven (aan het kruis). Als je naar 
Hem wil opkijken zal je al het 
goede zien wat deze wereld kan 
redden. In al het duister waarin je 
nu tastend en zoekend ronddoolt 
zal je licht zien opdagen. Sluit je 
ogen niet voor dat Licht!
Paul W.

Solidariteitsmaal Broederlijk Delen
De werkgroep van Broederlijk 
Delen organiseert op zondag 11 
maart een solidariteitsmaal.
Dit gaat door in zaal de Volks-
kring, Dorpsstraat 31 te Zingem.
De opbrengst gaat integraal naar 
het project van Broederlijk Delen 
“Help honger de wereld uit!” 
Stil je hongertje met een solidaire 
maaltijd en bestrijd zo mee de 
echte honger in Oeganda.

Het menu bestaat uit vol-au-vent 
met puree ofwel uit stoofvlees 
met appelcompote en puree.
Een vegetarische maaltijd kan 
eventueel ook bekomen worden.
Volwassenen betalen hiervoor 16 
euro en kinderen tot 12 jaar 10 
euro. De bediening van de maal-
tijd start vanaf 12u.
Kaarten zijn te bekomen bij de 
bestuursleden of bij Luc Leroy dit 

kan via mail of telefoon
Leroy.luc@telenet.be 
of 09 385 41 62
Een warme oproep om aanwezig 
te zijn, iedereen van harte wel-
kom.
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Vormelingen en begeleiders van het Ankerpunt Zingem  
trokken op 17 februari naar de Bavodag in Gent

We verzamelden om 9 u op de 
parking van de Mc Donalds om 
daarna te carpoolen naar Gent. 
In Sint-Bavohumaniora aange-
komen werden we ingedeeld bij 
de blauwe groep en kregen we 
een blauwe pet, een programma-
boekje en een flesje water. Al snel 
kwamen honderden vormelingen 
vanuit het hele bisdom aan. De 
ene vormden de blauwe groep en 
de andere de groene groep, er wa-
ren ook nog een rode en een oran-
je groep maar deze bevonden zich 
in het Sint-Lievenscollege. Iedere 
groep had een herkenningsteken 
bij. We lazen op de tekens Eksaar-
de, Grembergen, Kruishoutem, 
Merelbeke, Zottegem, enz..... Zelf 
hadden we een zon als herken-
ningsteken bij met het opschrift 
‘Ankerpunt Zingem’. De ganse 
groep werd verwelkomd door de 
bisschop van Gent monseigneur 
Luc Van Looy en daarna gingen 
we van start met onze eerste op-
dracht. 

Annemie vertelde ons het verhaal 
van Zacheüs (Lc19,1-10) en daarna 
loodsten Christel en Veronique 
ons doorheen enkele opdrachten 
vanuit dit verhaal. Het tweede 
programmadeel vond plaats in 
het auditorium van deze school. 
Hier was een zangcoach en een 
keyboardspeler van de partij, die 
ons met veel enthousiasme aller-
lei liedjes aanleerden. Iedereen in 
de zaal deed vol overgave mee. Na 
dit zangmoment was het tijd om 
te lunchen. De zon scheen volop, 
toen we met de ganse groep gezel-
lig buiten aten aan de picknickta-
fels. Om 13 u was het opnieuw ver-
zamelen geblazen en maakten we 
een leuke wandeling door Gent 
naar het Sint-Lievenscollege. 
Aangekomen luisterden we naar 
getuigenissen van jongeren van 
de Jokri (dit is een soort jeugdbe-
weging van jonge kristenen). Ver-
volgens gingen we naar de kapel 
voor een bezinningsmoment met 
muziek, zang en gebed. Na dit 
rustpunt konden de vormelingen 

zich nog een uurtje uitleven in 
spel, sport of dans. Hierna verza-
melden we opnieuw om samen 
richting Sint-Baafsplein te stap-
pen voor het slotmoment. Vlug 
werd ons nog een suikerwafel toe-
gestopt om onze kleine honger 
te stillen. Op het Sint-Baafsplein 
kwamen alle groepen, de blauwe, 
groene, rode en oranje samen dit 
ongeveer 3800 vormelingen, be-
geleidende catechisten en ouders 
om deze mooie dag af te sluiten 
met zang en spektakel.

Isabelle, mama van een vormeling.
Al was de dag een aaneenscha-
keling van toffe momenten, een 
bijzonder moment vond ik toch 
de gedrevenheid van onze vier da-
metjes die per se de bisschop wil-
den interviewen. Tegen stroom in 
baanden ze zich een weg door de 
grote massa om Monseigneur op 
te sporen tot in de kathedraal. In 
mijn bezorgdheid om mijn oog-
appels bij te houden, kwam ik 
hem zelf onderweg tegen. De bis-
schop beloofde me aan de ingang 
van het Sint-Baafshuis te wachten 
tot ik de reporters gevonden had 
en ze bij hem kon brengen... Ze 

hadden ondertussen al de hele 
kathedraal afgezocht en keerden 
wat moedeloos naar de uitgang... 
maar toen ik hen het goede 
nieuws vertelde, kon hun geluk 
niet meer op.
Het interview bevatte heel directe 
vragen en heel rake antwoorden, 

zowel vanwege de interviewers 
als van de bisschop. Ik mocht op 
de zijlijn meeluisteren... en was 
vooral fier op onze Zingemse vor-
melingen. Fantastisch toch!

Annemie, catechiste

Vormelingen Wemop bij Bavo 
Op zaterdag 17 februari trokken 
27 kandidaat vormelingen van 
de WEMOP parochies naar de 
BAVOdag te Gent. De verplaat-
sing van onze BAngelijke VOr-
melingen werd gedaan met de 
trein vanuit Waregem naar het 
Sint-Pietersstation en dan te voet 
naar de Reep waar in de Sint-
Bavohumaniora een 1300 vorme-
lingen verzamelden. We werden 
er persoonlijk verwelkomd door 
onze bisschop Luc Van Looy. Een 
bavodag is opgebouwd rond 

catechese, zingen, gebed en spel-
letjes spelen. Deugddoend was 
ook de samenzang. In aanwezig-
heid van onze bisschop leerden 
we enkele liederen die we kun-
nen gebruiken tijdens de vorm-
selplechtigheid van 6 mei. 

Bij de aankomst in de Sint-
Bavohumaniora was het een 

beetje nieuwsgierig kijken 
naar de andere groepen en 
wachten op wat de dag zou 

brengen.
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VRIJDAG 9 MAART

09.00 u. ZINGEM - Sint-Bavo 
Vastenbezinning

17.00 u. KRUISHOUTEM – Sint-Gabriël
Aanbidding

18.00 u. LOZER - O.L.-Vrouw van 
Bijstand
Voor een overledene

18.00 u. NOKERE – Sint-Ursmarus
Eucharistieviering gevolgd door 
koffiestop t.v.v. Broederlijk Delen

ZATERDAG 10 MAART

14.30 u. ZINGEM - Sint-Bavo 
Doop van Liam Burms, zoontje van 
Franky en Kim Van Der Steenen
Doop van Yaro De Craene, zoontje van 
Andy en Anneke Seeuws

18.00 u. ZINGEM - Sint-Bavo 
Geen mis wegens aanstelling pastoor 
Joost De Boever in Kruishoutem

ZONDAG 11 MAART

09.30 u. KRUISHOUTEM - Sint-Eligius
Geen mis wegens aanstelling pastoor 
Joost De Boever om 15.00 u.

09.30 u. KRUISHOUTEM - Sint-Eligius
Doop van Elise Belaen, dochtertje van 
Stijn en Isabelle Abdallah
 
11.00 u. PETEGEM - Sint-Martinus
Geen mis wegens aanstelling pastoor 
Joost De Boever in Kruishoutem

15.00 u. KRUISHOUTEM - Sint-Eligius
Plechtige eucharistie met aanstelling 
van E.H. Joost De Boever tot pastoor in 
de parochie Kruishoutem/Wortegem-
Petegem/Zingem
Collecte Broederlijk Delen

WOENSDAG 14 MAART

19.00 u. MOREGEM - Sint-Pietersstoel
Gebedsmoment in O.L.V. ten Doorn 
kapel

DONDERDAG 15 MAART

19.30 u. KRUISHOUTEM – Sint-Eligius
Taizé-verzoeningsviering. 
Inzingen vanaf 19.00 u.

VRIJDAG 16 MAART

09.00 u. ZINGEM - Sint-Bavo 
Vastenbezinning

17.00 u. KRUISHOUTEM – Sint-Gabriël
Aanbidding

18.00 u. LOZER - O.L.-Vrouw van 
Bijstand
Voor een overledene

ZATERDAG 17 MAART

14.30 u. KRUISHOUTEM - Sint-Eligius
Doop van Briek Plaete, zoontje van 
Jeroen en Maaike Van Heuverswijn

18.00 u. ZINGEM - Sint-Bavo 
Mis voor overleden ouders Paula en Theo
Jaarmis voor Maurice De Smeyter en 
overleden familie.
Lectoren: Rita Vandenbossche en Annemie De 
Praeter

ZONDAG 18 MAART

09.30 u. KRUISHOUTEM - Sint-Eligius
Gezinsviering
Jaarmis voor Urbain Deprince, echtg. van 
Hilda Debrabandere en voor zoon Joost
Mis voor Roland Naessens, echtg. van 
Fernanda Van Bruaene en voor overleden 
familieleden
Jaarmis voor Maria Vanderstichele 
en echtg. André Van Assche en voor 
overleden familieleden
Jaarmis voor Godelieve Taelman, echtg. 
van Jozef Meersman
Mis voor Monique Mornie, echtg. van 
Alfons De Boever en voor zonen Marc en 
Peter
Lector: Kristien Van Houtte
Misdienaars: Ange en Aïsha
 
11.00 u. PETEGEM - Sint-Martinus
Doop van Elodie Cozijns, dochtertje van 
Davy en Eline Heyerick
Doop van Georges Leleu, zoontje van 
Jeroen en Catherine Heyse
Jaarmis voor overleden echtgenoot
Jaarmis voor Maria Blauwblomme
Lector: Herman De Quick
Misdienaars: Sofie, Justine, Lotte Craeye

LItURgISCHE VIERINgEN

Na een mooie slothappening was de tram ons vervoermiddel om 
terug te keren naar het Sint-Pieterstation.

Blije gezichten op deze groepsfoto na een zonnige BAVOdag

Enkele reacties van deelnemers:

Laure:
Wat is je bijgebleven?
Dat je op een leuke manier kunt 
leren en spreken over Jezus en 
God.
Was de dag zoals je verwacht was? 
Nee, ik had het saaier verwacht 
en dat we alleen dingen gingen 
doen die met God te maken had-
den. Maar we hebben ook leuke 
andere dingen gedaan: spelletjes 
gespeeld en liedjes gezongen.  
Wat heb je allemaal gedaan? 
Treinreis, wandeling naar de 
school, catechesemoment… Toen 
moesten we een vraag stellen aan 
Jezus. De mijne was: Ben je ooit 
bang geweest dat je de verkeerde 
keuze zou maken en daardoor 
mensen ging kwetsen? Die vraag 
werd uiteindelijk ook gekozen als 
vraag van onze groep! 
Wat heb je geleerd? 
Dat je op een leuke manier kan 
bezig zijn met God.
 
Lise schreef:
Wat is je bijgebleven van deze BAVO 
dag?
Het was een toffe dag met veel 
vrienden. Het slotmoment was 
zeer leuk om met zovelen dat lied 
te zingen.
Was de dag zoals je verwacht was? 
Ik had niet echt verwacht dat we 
met zoveel zouden zijn
 Wat heb je allemaal gedaan? 
We zijn met de trein naar Gent 
geweest, hebben een paar toffe 
liedjes geleerd en een uur lang 
leuke spelletjes gespeeld in 

verschillende lokalen.We zijn tot 
rust gekomen in een kapel waar 
je, als je wou, kon bidden aan het 
kruis.
Wat heb je geleerd? 
Dat de Jokri een toffe jeugdbe-
weging is voor jonge Christenen 
waar ze spelletjes spelen met een 
diepere betekenis.

Céleste geeft als reactie:
Wat is je bijgebleven van deze BAVO 
dag?
Dat er heel veel vormelingen zijn, 
die samen kwamen ter voorberei-
ding van hun vormsel. We hoor-
den bij elkaar.
Was deze dag zoals je verwacht had?
Ja, want ik was al op de hoogte 
van de belevenissen van die dag 
via mijn nicht die 2 jaar ouder is. 

Wat heb je allemaal gedaan? 
Liedjes gerepeteerd voor ons 
Vormsel - naar de Bavo school ge-
wandeld en daar werden activitei-
ten gedaan zoals tik-tak-boem, ... 
samenkomst op een groot plein 
waar er animatie was van jong-
leurs.
 
Ashley vond de BAVOdag 
superleuk:
Wat is je bijgebleven van deze BAVO 
dag?
Het slotmoment dat vond ik su-
perleuk!!!
Was deze dag zoals je verwacht had?
Ja een leuke dag en leuke spel-
letjes.
Wat heb je allemaal gedaan? 
Eerst groepen verdelen, dan naar 
catechesemoment, daarna zingen 
in de grote zaal (en ik mocht voor-
aan staan) dan lekker smullen - 
dan naar de kapel en dan gingen 
we leuke spelletjes spelen in de 
klassen gevolgd door een stukje 
te voet naar een pleintje voor het 
leuke slotmoment en dan naar 
huis.
Wat heb je geleerd? 
Hoe moet je omgaan met je geloof 
en al de mooie liedjes en vanwaar 
dat de naam BAVO komt.

Marie Laure schijft:
Wat is je bijgebleven van deze BAVO 
dag?
Het zangmoment want het was 
leuk om te zingen bv. gloria gloria 
halleluja, open de poorten voor 
onze koning. 

Aankomst van Sint-Bavo op 
het Sint-Baafsplein
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Was deze dag zoals je verwacht had? 
Ja ,want we hebben de bisschop 
ontmoet zoals verwacht./Nee, 
want er waren spelletjes en dat 
had ik niet verwacht! 
Wat heb je allemaal gedaan? 
Catechesemoment, zangmoment, 
gesprek met jokri+mis en spel-
letjes. 

Wat heb je geleerd? 
Dat jokri een jeugdbeweging is en 
zij spelen spelletjes die een die-
pere betekenis hebben.

Cosette vond de spelletjes en de 
liedjes zeer leuk, maar ook het 
verhaal van Zacheüs is haar bij-
gebleven.

Voor het catechesemoment maakten we twee groepjes. Het 
verhaal van de kleine Zacheüs die Jezus ontmoette werd 
beluisterd, besproken en uitgebeeld. 

Tot slot de reactie van Milan 
en  Dylan de Temmerman: 

Wij wisten niet goed wat te ver-
wachten deze dag. Maar eens ver-
trokken met de trein werd de dag 
steeds leuker.
We vonden de verhalen heel leuk.
Ook het samenzijn met de andere 
kinderen. Ook al kenden we velen 
niet, toch speelden we samen. Dat 
vonden wij fijn! Het maakte niet 
uit of die ander groot of klein was, 
super slim of gewoon, handig of 
onhandig, ... het was fijn om met 

andere kinderen te praten en te 
spelen. 
Wat we niet zo fijn vonden is dat 
de meesten heeeeeel vaak met de 
gsm bezig waren. Spelletjes en 
op sociale media.  Dat vonden wij 
jammer. 
Maar al bij al een hele leuke dag 
en met plezier meegegaan.
(en hun ouders schreven mee: ) En 
petje af voor de begeleiders want 
zij hebben de Bavo dag tot een vei-
lige en succesvolle dag gemaakt. 
Hartelijk dank. (Povani)

VERENIgINgSNIEUWS

In het kader van de Nacht van  
de Geschiedenis nodigen wij u uit

RONDLEIDING 
SINT-ELIGIUSKERK
BEZOEK AAN DE 
SCHATKAMER
LEZING o.l.v. en door 
Chris Van der Meeren 
In de schatkamer geeft Chris 
uitleg over een aantal voorwer-
pen i.v.m. de patroonheilige 
Sint-Eligius, de H. Oncomena 
en de relikwie van het Heilig 
Kruis. Daarna gaat hij in de kerk 
dieper in op deze 3 thema’s. De 

schatkamer bevat heel wat waar-
devol zilverwerk van de hand van 
Oudenaardse zilversmeden. We 
krijgen meer informatie over de 
traditie om op de feestdag van 
de H. Eligius paarden en mensen 
te zegenen en over de mythische 
baardheilige Oncomena, die des-
tijds in Kruishoutem een bijzon-
dere cultus had… 
Zijn lezing zal hij echter begin-
nen met een uiteenzetting over 
het historische retabelschilderij 
in de linkerzijbeuk.
Dinsdag 20 maart om 20.00 u.
Sint-Eligiuskerk Kruishoutem

Davidsfondsleden: € 5 – niet-le-
den betalen € 7 

KVLV KRUISHOUTEM
Netbal op 6 en 13 maart in de 
sporthal van 20u tot 21u.

KVLV HUISE
Turnen op 7 en 14 maart om 
20.00 u. in de school van Huise
Yoga op 15 maart om 20.00 u. in 
de Griffel

KVLV OUWEGEM
11 maart: Lentefeest
13 maart: Yoga van 09.00 u. tot 
10.00 u. in de Griffel
13 maart: Breiles van 13.30 u. tot 
16.30 u. in de Griffel 

KVLV WORTEGEM
Woensdag 14 maart om 19.30 u.: 
Kookles met Eva Maenhout - ’t 
Schoolke Moregem.
Thema: Asperges
Week van 19 maart: Lentekriebels 
(55+)

KVLV WORTEGEM-
PETEGEM
Christen zijn vandaag 
Vastentijd, uitgelezen tijd om 
even stil te staan om ons chris-
ten zijn in deze woelige tijden 
eens grondig te evalueren. Het 
Christelijke geloof kan daarin in-
spirerend werken, zeker om als 
mens zorg te dragen voor onze 
medemensen en voor de planeet 
waarop wij leven. Leen Vermeire, 
stafmedewerkster van KVLV nati-
onaal zal ons begeleiden in het na 
gaan wat christen zijn heden ten 
dage voor ons nog kan betekenen. 
Deze bijeenkomst gaat door op 
donderdag 15 maart om 19.30 in 
‘het Rozenhof’ in Petegem Wij no-
digen iedereen daartoe van harte 
uit, zowel leden als niet-leden 
van KVLV, om samen een zinvolle 
avond in deze vasten te mogen be-
leven. Dit is een organisatie van de 
samenwerkende KVLV afdelingen 
van onze gemeente. 

KVLV OOIKE
Spelletjesnamiddag
Op zaterdagnamiddag 10 febru-
ari organiseerde KVLV Ooike een 
spelletjesnamiddag. Iedereen was 
welkom: ouders, oma’s, opa’s en 
natuurlijk ook de kinderen.
Een 30-tal volwassenen en kinde-
ren schreven zich hier voor in.
Een aantal bestuursleden zorg-
den voor een gevarieerd aanbod 
van gezelschapsspelen: Ticket to 
ride, Kolonisten, Master Mind, 
Potion Explosion, De Fruitgaard, 

Carcascone, Twister… Zowel de 
ouders als de kinderen genoten 
van de verschillende gezelschaps-
spelletjes. Voor de ouderen onder 
ons riep de namiddag heel wat 
nostalgische herinneringen op uit 
onze jeugdjaren!
Na de spelletjes konden we heer-
lijk smullen van de lekkere zelfge-
bakken wafels met een kop dam-
pende koffie of chocomelk.
Zeker de moeite om volgend jaar 
nog eens te herhalen! Een toffe 
familienamiddag !

ACORdE & AmI CANtI - At the movies
Vrijdag 9 maart om 20 uur in cc De Mastbloem
Als uitloper van De Warmste Week biedt AcOrDe (Academisch Orkest Deinze) een concert aan. Ami Canti 
uit Nokere krijgt de kans om enkele liederen mee te zingen met deze jonge muzikanten. Kaarten in voor-
verkoop bij de leden en/of bij organisator ap. Jan Herman/Bea Merchiers.


