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Vrijdag 20 september 2019 organiseerde de KWB-Edegem haar eerste
comedyshow om 70 jaar KWB- Edegem te vieren. Vele uren en dagen van
vergaderen, consulteren en voorbereiden gingen hier aan vooraf, om zo de
aanwezigen en de sponsors de beste ‘world of comedy’ aan te bieden.

Vanaf 19.30 uur liep de zaal goed vol,
zodat we ongeveer 240 aanwezige
telden. KWB-bestuurslid Filip mocht
het podium betreden om een
toelichting te geven van wat er ging
gebeuren die avond. Onder daverend
applaus werd onze 'Master of
Ceremonie' Jade Mintjes op het
podium geroepen om de zaal op te
warmen. ‘Ja wade zeg’, heel de zaal
stond in vuur en vlam van haar
optreden en aankondiging van niet
minder dan Bert Kruismans.

Met Bert Kruismans kwam de zaal
echt op kookpunt. Hij bracht een
show die de toeschouwers
gedurende een uur aan het lachen
bracht. Bert werd terug afgelost door
Jade Mintjes die de aanwezigen naar
de welverdiende pauze leidde. De
toogploeg kon amper het werk
bijhouden vanwege de
democratische KWB-prijzen. Na de
pauze kondigde Jade het trio 'De
Nonsens Alliantie' aan. Zij zijn
meesters in het improviseren met
vragen en informatie uit de zaal.
Niets kon hen verrassen. Rond 22.30
uur was het spijtig genoeg gedaan.
Iedereen bleef nog lang gezellig
napraten met elkaar.
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De ietstochten van

Femma Edegem Sint-Jozef

Al twintig jaar lang gaan we met Femma Edegem Sint-Jozef drie dagen fietsen in mei.
De tien eerste jaren in Limburg, daarna naar Loppem en nu al vijf keer naar de Berk in Essen.
We hebben dit uitbundig gevierd met een feestmaaltijd en taart (zie foto’s).

Zes dames gingen zelfs al twintig maal mee. We fietsen wel wat trager en er zijn elektrische fietsen bijgekomen, maar we genieten van de natuur, lekker
eten en gezellig samenzijn.
In september hebben we iedereen uitgenodigd die ooit heeft mee gefietst. Het was een leuk weerzien.

Ook de nieuwe locatie voor volgend jaar werd voorgesteld: 's Hertogenmolen in Aarschot.
Zolang er genoeg deelneemsters zijn, doen we verder!

Een heerlijke feestmaaltijd

Taart mocht zeker niet ontbreken

"Ontspannend fietsen

met Femma"
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Op weekend in Massembre met kwb
Zoals afgesproken, verwachten Rudy en Martine ons
vrijdagnamiddag 12 oktober vanaf 15 uur op de
parking van het domein Massembre. We kunnen pas
om 16 uur op de kamer en om dit uurtje op te vullen
is een drankje welkom. Maar we hebben pech... de bar
is pas tegen 16 uur open. Geen paniek, Eric doet het
kofferdeksel van zijn auto open en de cava wordt
rijkelijk uitgeschonken op de parking. De start van een
tof, leuk en prachtig zonnig weekend. Sleutels van de
kamers worden uitgedeeld en iedereen maakt zich
klaar voor nog een kleine wandeling. Op deze weg
vinden we everzwijnen en een onverwachts zééér
steile beklimming. Voor sommigen is een reikend hand
zeker welkom en de gespannen vastgemaakte
koorden tussen de bomen worden gretig
vastgehouden. Na de avondmaaltijd is er een
muziekkwis georganiseerd door Ludo en Maria. Oude
liedjes uit vervlogen tijd worden weer boven gehaald
met de laptop, maar wie en hoe zijn de namen van
deze zangers...?

Ondertussen legt Carla ons in de watten met haar
meegebrachte vlaaien en koekjes, begeleid door cava,
witte en rode wijn, en water. Zaterdagochtend rijden
we met de wagen naar Pointe de Givet, waar we een
mooie wandeling maken onder begeleiding van gids
Wilfried. Na ons middagmaaltijd op domein
Massembre rijden we naar Mariembourg-Treignes.
Met zijn allen stappen we in een treintje dat ons na 45
minuten tuffen naar het stoomtreinmuseum brengt.

's Avonds is er nog tot na middernacht een gezellig
moment in de bar. Zondagochtend na het ontbijt
worden de valiezen terug in de auto's gezet. Nadien is
er nog een wandeling in het mooie park van
Beauraing. Na de middagmaaltijd gaan sommigen
onder ons naar huis, anderen blijven nog enkele
uurtjes samen en doen nog een wandeling op het
domein. Daarna wordt er nog een drankje gedronken
om dan terug huiswaarts te keren.
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Afscheid van

Liliane Trienpont

Eind augustus hebben we afscheid
genomen van Liliane Trienpont, de
gewezen voorzitster van het Edegemse
OCMW. Liliane was een vrouw die zich
heel haar leven in dienst stelde van het
sociaal beleid. Daar lag haar hart en haar
nauwkeurig ontwikkelde deskundigheid.
Liliane werd in 1933 geboren in Sint-
Niklaas. Haar vader was het voorbeeld
van een geëngageerd professional, een
succesvol ondernemer met een sterk
geloof in mensen. "Mensen moeten een
kans krijgen”, was zijn leuze.

Liliane volgde de studies van maatschappelijk assistent in het Hoger
Instituut voor Maatschappelijk werk in Antwerpen. De zoektocht naar een
stageplaats bracht haar in de sociale dienst van het Belgisch leger. Voor
velen een niet evidente keuze om als vrouw - in die tijd - dit
mannenbastion in te stappen, maar voor haar was het een uitdaging. Na
vier jaar praktijk werd ze geselecteerd om in Brussel supervisie te gaan
geven aan de Vlaamse sociale werkers in het leger.

In 1960 trok Liliane naar Nijmegen voor de voortgezette opleiding Sociaal
Pedagogisch Werk. Na deze opleiding begon zij ook methodiekles te geven
aan het Hoger Instituut voor Maatschappelijk Werk te Antwerpen.

Van het leger kreeg ze een beurs om zich verder te specialiseren in
Amerika. Net gehuwd, ging zij in 1966 samen met haar man naar de
Tulane-universiteit van New Orleans om er de masteropleiding te volgen
aan 'The School of Social Work'. Deze masteropleiding veronderstelde ook
praktijkwerk, waardoor ze in contact kwam met de kansarme zwarte
bevolking en zich voor hen ging engageren.

In 1968 kwam Liliane terug naar België, waar ze in het leger 'casework'
ging stimuleren via supervisie. Terzelfdertijd ging zij ook de voortgezette
opleiding in Nijmegen superviseren, iets dat zij twintig jaar heeft gedaan.

In deze periode kreeg Liliane twee kinderen: een zoon, Stefan, en een
dochter, Nadja.
In 1979 werd zij adviseur op het kabinet van Rika Steyaert, de
staatsecretaris voor Welzijn. Zij kreeg de opdracht om van al de materies
van maatschappelijk werk, die toen verdeeld waren over verschillende
ministeries, één Vlaams welzijnsbeleid te maken.

Als adviseur werd Liliane in 1987 ook voorzitter van de Raad van Bestuur
van 'Thuiszorg Vleminckveld', een organisatie die hulp aan huis biedt in de
Antwerpse regio bij zorgbehoevende of sociaal kwetsbare mensen.

Na tien jaar kabinetswerk werd Liliane benoemd tot vormingsdirecteur bij
Kind & Gezin. Dat betekende de verantwoordelijkheid voor de
professionele ontwikkeling van elfhonderd sociaal verpleegkundigen.

In 1995 richtte Miet Smet in Brussel het Vrouwenhuis 'Amazone' op. Liliane
werd door haar aangesteld als voorzitter, wat zij acht jaar bleef.

Toen Liliane in de jaren 80 in Edegem kwam wonen, werd ze actief in de
lokale CVP-afdeling en in het ACW. In 1988 werd ze raadslid van het
OCMW, zes jaar later werd zij er voorzitter.
Gedurende 12 jaar werkte zij als voorzitter nauw samen met de raad van
het OCMW en met het personeel, en tilde zij de sociale dienstverlening van
het OCMW op een hoger professioneel niveau. Na haar periode als
voorzitter bleef ze nog 8 jaar actief binnen de raad.
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