
Verslag sociale
fietstocht

Pasar ging op
weekend

Een bloemeke
voor André Jacobs
en Julia
Thielemans
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en verder

Voor de laatste dagen
van het jaar
veel gezelligheid met
elkaar
Voor de 365 dagen die
dan volgen
veel geluk en weinig
zorgen.
Wij wensen jou een jaar
met elke dag veel zon
en alleen maar positieve
dingen als dat eens
even kon.
Veel liefde, vriendschap,
gezondheid en geluk,
dan kan 2020 zeker niet
meer stuk
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Verslag
Sociale ietstocht Essen

Zaterdag 21 september 2019 hadden wij onze sociale fietstocht door Essen. Wij
vertrokken met een groep van 36 personen aan de nieuwe sporthal Hemelrijk.

Wij bezochten de Site van de NMBS die volop in renovatie is. Wij zijn tot in de site
geweest, burgemeester Gaston Van Tichelt gaf hier de uitleg. Wij hebben mogen
genieten van de mooie vooruitgang van de renovatie binnen (renovatie ramen,
poorten, muren, bezetting, beton en de dakramen die ze aan het leggen waren
met ingebouwde zonnepanelen).
Tegen september 2020 zou dit af moeten zijn en zou Robotland haar intrek er in
hebben. Rond de site worden er nog parken en parkings aangelegd.

Wij reden door naar de nieuwe Gym-hal in de grensstraat. Daar kregen wij de
nodige uitleg van Brigitte Van Aert en Koen Tilburgs.
Wij zijn in de zalen geweest op kousenvoeten (dit om de vloer niet te
beschadigen). Hier werd uitgelegd hoe alles werkt, welke groepen en sporten er
konden gedaan worden. Ook komen ze hier met G-sportleden oefenen/trainen.
Nadien reden wij door naar Het Kempisch Goud (bio-boer), op Wildert.
Hier werden wij ontvangen in hun velden. Kregen wij de uitleg hoe zij dit runden
met 3 gezinnen (groenten kweken, tuin onderhouden, verkopen van groenten).
Om onze fietstocht van 21 kilometer af te sluiten, reden wij naar De Nieuwe Berk
in de Oude Baan. Daar kregen we koffie en een ijsje met veel slagroom. Na nog
een goede babbel met de fietser, keerden wij tevreden naar huis terug.

Monique Versmissen

kwb Essen Heikant
8ste Bouwweekend met

Clicformers
9, 10 en 11 november 2019

Het was weer een zéér groot succes dit jaar. Een 315-tal kinderen
hebben zich heel het weekend kunnen uitleven met 15000
CLICFORMERS bouwstenen.
Ondanks de aanwezigheid van bouwplannen werden er toch veel
grote constructies gemaakt uit het hoofd, zoals raketten, poppetjes,
kranen, ...

Niet alleen werd er gespeeld met de bouwstenen, maar ook werden
er een 300-tal kleurplaten ingekleurd en werden er ongeveer 38000
strijkparels verbruikt. De gemaakte figuurtjes werden dan gestreken
zodat de kinderen de figuurtjes mee naar huis konden nemen.
Dit was nog niet alles. De kinderen werden ook nog getrakteerd op
een gratis ijsje en een CLICS-poppetje dat ze mee naar huis mochten
nemen.

Ook de speciale altijd-prijs-kindertombola liep als een TGV-trein.

Het KWB-bestuur bedankt iedereen die langs gekomen is, alsook de
sponsors die het mogelijk hebben gemaakt om ons evenement tot
een succes te brengen.
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AGENDA Er valt altijd iets te beleven in ESSEN

JANUARI

Zondag 5 januari 2020, om 15 uur
Nieuwjaarsreceptie gemeente Essen op Heuvelplein
Dinsdag 7 januari 2020, Nia, Femma, Oude
Pastorij,10-11 uur
Dinsdag 7 januari 2020, hobby Femma, in Oude
Pastorij
Zaterdag 18 januari 2020, REPAIRCAFE, van 13.30 u
tot 16.00u Tatteljee, Sint-Antoniusplein 1, Essen
Zondag 19 januari 2020, Nieuwjaarswandeling
PASAR te Essen-Wildert (5,5 km) met worstenbrood/
appelbollen en verse soep. Nadien optreden van
Country zanger Jack Woods.
Vertrek om 13.15 u Hof ter Weyden, greefstraat 1,
Wildert. Inschrijven voor 12/01/2020, meer info:
Andre Jacobs 0478/594925 en op www.pasar.be/
essen
Woensdag 22 januari 2020, workshop creatief
handletteren, Femma Horendonk
Vrijdag 24 januari 2020, Nieuwjaarsreceptie CD & V
Essen, Rex, om 20 uur

Zondag 25 januari 2020, Kubb+Mölkky, KWB-
Heikant, om 9.45 u tot 11.30 u, Sportpark
Hemelrijk, moerkantsebaan Essen.
Info guy.vanhoydonck@skynet.be
Woensdag 29 januari 2020, workshop creatief
handletteren, Femma Horendonk
Vrijdag 31 januari 2020, Nieuwjaarsreceptie
beweging.net Essen, om 19.00 uur, SInt-
Michaëlrusthuis, Essen

FEBRUARI

Dinsdag 18 februari 2020 , PASAR: bedrijfsbezoek
koffie Verheyen in Deurne , inschrijven voor 10
februari 2020. Vertrek heuvelplein Essen om 13uur
(carpooling) , meer info: Andre Jacobs 0478/
59.49.25 en op www.pasar.be/essen
Zondag 23 februari 2020, Kubb+Mölkky, KWB-
Heikant , om 9.45 u tot 11.30u,sportpark hemelrijk,
moerkantsebaan Essen.
Info guy.vanhoydonck@skynet.be

MAART

Zaterdag 21 maart 2020, REPAIRCAFE, van 13.30 u
tot 16.00 uur Tatteljee, Sint-Antoniusplein 1, Essen
Zondag 22 maart 2020 , SAMANA Heikant,
Pannenkoekenslag, Parochiezaal Heikant
Zondag 29 maart 2020, PASAR, wandeling in Lille
Bosbeek & Slagmolen (8,5km), vertrek: Heuvelplein
Essen om 12.30 u (carpooling) meer info: Andre
Jacobs 0478/59.49.25. of www.pasar.be/essen

FEMMA

Hobby, wekelijks op dinsdag in oude pastorij
Badminton, wekelijks op maandag en donderdag,
14- 15.30 uur nieuwe sporthal, Hemelrijk
moerkantsebaan, Essen
Tai-Chi , wekelijks op maandag, 10 -11 uur, Oude
Pastorij

ging op weekend

Ook dit jaar ging Pasar Essen op weekend van 6 tot 8 september met 22 personen, naar hotel “De Oorsprong”, een voormalige

stoeterij uit 1895 in Sint-Nicolaasga, aan de rand van de Friese Meren, op 214 km van Essen. Een heel eind rijden ja, maar zeker

wel de moeite om te doen.

Vrijdag
Kennismaking met hotel,
kamerverdeling en rondleiding in
stoeterij en korte wandeling in de
aangrenzende bossen.

Zaterdag
Een heel druk maar leuk programma:
-musea Douwe Egberts koffie en thee
-bezoek Friese klokkenmakerij,
drukkerij en metaalwarenfabriek
En…. In de namiddag als kers op de
taart om nooit te vergeten een
boottocht (met salonboot Clasina)
vanuit Heeg doorheen de Friese Meren
en natuurgebieden: een heel groot deel
van de Elfstedentocht. Droog weer,
een lunch aan boord en een super
enthousiaste schipper die zelf al
meermaals de tocht geschaatst heeft,
(kortom een tocht om nooit te
vergeten, zeker niet voor mijzelf!?)
’s Avonds werd de traditie verdergezet
met de bekende steeds spannende
Bingo.

Zondag
Na het ontbijtbuffet kamers leegmaken,
auto inladen, afrekenen, nog een korte
wandeling voor de liefhebbers.
Om 12 uur, nog een laatste lunchbuffet
en daarna vertrekken naar Lemmer
(ligt op terugweg) om een bezoek te
brengen met gids aan het
Woudagemaal (werelderfgoed Unesco
sinds 1998 en is het grootste gemaal
ter wereld dat nog werkt, zorgt ervoor
dat Friesland bij hoge waterstanden,
droge voeten heeft door 4 miljoen liter
water per minuut naar het IJsselmeer
te pompen.)
Veel te snel na enkele mooie dagen,
konden we weer tevreden naar huis
keren, wat ook iedereen op een veilige
manier gedaan heeft.
Tot volgende keer!

Corry Verhulst
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Colofon
Info over beweging.net Essen:
Monique Versmissen, Moerkantsebaan 252, 2910 Essen
Jan Konings, Sint-Antoniusplein 15, 2910 Essen

Een bloemeke voor

André Jacobs en Julia Thielemans

Hoe is het allemaal begonnen?
Op zondag 20 maart 2005 werden André Jacobs en Julia Thielemans medewerkers
van Vakantiegenoegens Kalmthout en in datzelfde jaar in december werden ze
voorgesteld als vertegenwoordigers van Vakantiegenoegens Essen, op dat moment
wordt VG Kalmthout-Essen geboren.

Op zondag 18 mei 2008 verandert “Vakantiegenoegens” in “Pasar”
Door gebrek aan nieuwe vrijwilligers is 31 dec 2009 het einde van Pasar Kalmthout
–Essen en vervolgens starten André en Julia Pasar Essen op 1 januari 2010.

Dat dit een succes is geworden, staat buiten kijf. Maandelijks is er wel een
activiteit: wandelingen, geleide bezoeken. Vaste jaarlijkse activiteiten zijn:

Nieuwjaarswandeling, theaterbezoeken een weekendje weg en een eindejaarsfeest.
En ik kan u verzekeren dat het steeds zeer aangenaam is. Wat in het verleden ook
altijd een treffer geweest is, is natuurlijk de Proeverkesroute. Dit vroeg veel
voorbereiding, maar het loonde de moeite met veel tevreden gezichten en positieve
commentaar.
Iedereen kan vrijblijvend onze activiteiten volgen via de nieuwsbrief op onze
website www.pasar.be/essen.

Wij vinden dat jullie dit bloemeke meer dan dubbel en dik verdienen, bedankt voor
alles en nog veel succes.

"Dankzij de inzet van
André en Julia werd
Pasar een succes in
Essen"

Sint-Hubertusviering
Op zondag 10 november vierden we te Horendonk Hubertus met
misviering, dierenzegening en wildverkoop ten voordele van Samana
(voorheen Ziekenzorg). Het weer was zonnig, maar koud. Maar de vele
borreltjes maakte dat men het warm kreeg, vandaar de gezellige sfeer.
De opbrengst van de wildverkoop werd geschonken aan Samana
Wij danken hiervoor de jagers.

Gemma Bastianen
Samana Horendonk
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