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Om te openen… 
 
De belangrijkste en kostbaarste vloeistof op aarde is … een traan … 
Ze bestaat voor 1% uit water en voor 99% uit gevoelens en is dus ook nog eens uniek. 
 
 

Familienieuws 
 
------------------ 
 
 

Activiteiten maart 
 

Activiteit Plaats Datum Uur 

Bestuursvergadering WZC Nobele Donk woensdag           01/03  19h30 

Kaarten WZC Nobele Donk maandag                06/03 20h00 

Kaarten WZC Nobele Donk maandag             13/03 20h00 

Bezoek Aquafin Deurne vrijdag                 17/03 10h00 

Postzegelclub WZC Nobele Donk zondag                19/03               08h00 

Kaarten WZC Nobele Donk maandag            20/03 20h00 

Koken 2 WZC Nobele Donk dinsdag                21/03 19h00 

Koken 1 WZC Nobele Donk donderdag             23/03 18h30 

Bezoek Postel Postel zondag                26/03 10h00 

Kaarten WZC Nobele Donk maandag             27/03 20h00 

Paasbezinning WZC Nobele Donk dinsdag               28/03  19h30 

 
 

Website 
 
Op onze website vinden jullie vele foto’s van de uitstap naar het KMSKA en de kookploeg in 
actie met Valentijn.  
 
 

Zomeruur 
 
Jammer hé? We wisten dat we de luxe van een uurtje langer kunnen slapen (overgang naar 
winteruur) ooit zouden moeten bekopen… Wel, in het weekend van 25 op 26 maart is het weer 
zover, dan leveren we een uurtje in. Maar, we kunnen al uitkijken naar oktober hé! 
 
 

Big Band 
 
Herinnering: de Big Band houdt zijn jaarlijks concert op zaterdag 18 maart in de Muziek-
academie Ekeren. 
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Bezoek aan Aquafin op vrijdag 17 maart 2023 
 
Op vrijdag 17 maart hebben we een afspraak met de gids om 10h00 bij het RWZI op de 
Noordersingel nr. 1, 2060 Antwerpen. Gelieve zeker tijdig aanwezig te zijn. 
 
De inschrijvingen zaten in no-time vol! Ik ben begonnen met een reservelijst en zal kijken of er 
voldoende animo blijft om een 2de groep op een andere dag te voorzien. 
 
Wij gaan gedurende een tweetal uur de site verkennen en allerlei bijleren over de problematiek 
maar ook over de mogelijkheden van waterzuivering. 
 
Afspraak aan de ingang op de Noordersingel nr. 1. Informatie over bereikbaarheid stuur ik nog 
naar de deelnemers. 
 
In elk geval zijn een geel fluo hesje en stevige stapschoenen verplicht. Deze dien je dus 
bij/aan te hebben bij aankomst. Helm, veiligheidsbril en overtrek-/veiligheidsschoenen krij-
gen we ter plaatse. 
 
Frank. 
 
 

Bezoek aan Postel op 26 maart 2023 
 
Kort samengevat: 
 
Misviering (start 10h00) opgedragen aan pater Livinus, zijnde Frans Van Echelpoel. 
Na de mis zullen we groeten op het kerkhof. 
 
Voor zij die dat wensen: aansluitend een lunch in de Retiese Watermolen, Watermolen 5 in 
Retie. 
 
Daarna: wandeling in het Provinciaal domein Prinsenpark ook in Retie, Kastelsedijk 5.  
 
Heb je nog vragen: ludo.keersmaekers@skynet.be  of op 03/645.40.85. 
 
Ludo 
 
 

Paasbezinning op 28 maart 2023 
 
De jaarlijkse paasbezinningsavond ingericht door Femma en KWB gaat door op 28 maart om 
19.30 u. in De Nobele Donk, Prinshoeveweg 21 te Ekeren.  
 
Mevrouw Ingrid Wuyts komt ons begeleiden.  
Zij is ziekenhuis- en rusthuispastor en zal er een fijne avond van maken.  
 
Hartelijk welkom. 
 
Gilberte Lommelen 
 
 

  

mailto:ludo.keersmaekers@skynet.be
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Lentewandeling op 22 april 
 
De inschrijvingen voor onze lentewandeling lopen vlot, waarvoor onze dank. 
 
Voor de leden die zich niet geroepen voelen om de namiddagwandeling te doen, staat er een 
gegidst bezoek gepland aan de Odulphuskerk in Borgloon om 15h00, het betreft een bezoek 
van ongeveer anderhalf uur. Daaraan kunnen max. 20 personen deelnemen. 
 
Nog even herinneren: we vertrekken om 8h45 aan de kerk van Ekeren-Donk. 
 
De KWB-bon van 5 euro kan gebruikt worden voor de lentewandeling.  
De vijf euro wordt terugbetaald op de bus, na inlevering van de ingevulde bon. 
 
Walter en Martine 
 
 

Bezoek aan de stad Leuven 
 
Zoals in de vorige Galm reeds aangekondigd gaan we op vrijdag 12 mei naar Leuven. 
 
Intussen zijn alle afspraken gemaakt en zal de stadsgids ons aan het station verwelkomen om 
09h30, waarna we in de voormiddag al zullen kennismaken met de meest bijzondere 
hoogtepunten en de rijke geschiedenis van Leuven.  
 
Sinds de woelige jaren (1968 – Leuven Vlaams – remember?) is er heel wat veranderd in de 
studentenstad en is Leuven verder gegroeid tot één van de mooiste steden in Vlaanderen. 
 

 
 
We kozen voor een gevuld programma en zullen in de loop van de dag kunnen kennismaken 
met enkele pareltjes waaronder het stadhuis, de Kruidtuin, het stadspark, verschillende 
colleges, de Universiteitshallen en bibliotheek, de oude markt, de Sint-Pieterskerk, afgewisseld 
met interessante en bekende plaatsen zoals de Bondgenotenlaan, het Ladeuzeplein en veel 
meer… 
 
De totale wandelafstand (voor- en namiddag) zal 6 à 7 km. bedragen.  
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Programma: 

- vertrek naar Leuven met de trein vanuit Ekeren om 08h30; 

- aankomst en start 1e stadswandeling met de gids: 09h30 tot 12h00; 

- lunch: 12h00–13h30 à 14h00; 

- 2e deel stadswandeling: 14h00 tot +/- 16h30; 

- om 17h47 terugkeer met de trein naar Ekeren. 

’s Middags nemen we onze maaltijd in Brasserie Domus (Tiensestraat 8), pal in het centrum. 
Het aantal plaatsen is vooraf gereserveerd. 
 
Ondanks het grote aantal deelnemers is er vrije keuze uit een grote kaart (met moderate 
prijzen). Je kan dus ter plaatse kiezen, maar we willen jullie vragen je te beperken tot een 
hoofdgerecht en eventueel een dessertje achteraf. Tijd voor voorgerecht is NIET voorzien. 
 
Omdat dit jullie alle flexibiliteit geeft is een vaste prijs niet te bepalen. Daarom is de prijs van 
de lunch, alsook de drankjes, NIET in de deelnameprijs begrepen. 
Er dient ter plaatse afgerekend te worden per tafel! Hou daar a.u.b. rekening mee! 
 
Wens je erbij te zijn, stort dan tegelijk met je inschrijving 25 euro p.p. op bankrekening nr. 
BE06 7895 5530 6022  van KWB Ekeren-Donk met vermelding: Leuven mei 2023 en namen 
deelnemers.  
 
Opgelet: dit bedrag is inclusief treinreis en gids, alsook inkom voor de bib.  
Maaltijd en dranken dus niet. 
 
Het treinticket (heen-terug) is een groepsticket. Dit is een voordelig tarief en geeft ons de 
mogelijkheid vóór 9 uur te mogen reizen. 
 
Ook voor deze uitstap kan trouwens de KWB-bon van 5 euro gebruikt worden. De vijf euro 
wordt terugbetaald op de dag zelf, na inlevering van de ingevulde bon. 
 
Inschrijven is noodzakelijk en definitief na betaling. Schrijf zeker in vóór 28 april. 
 
Dit kan op volgende adressen: frankmathys@telenet.be of adidden@proximus.be.  
 
Reageer snel want het aantal deelnemers is beperkt tot 25! 
 

Tot in Leuven!   
 
André en Frank  

mailto:frankmathys@telenet.be
mailto:adidden@proximus.be
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Begin zomerfietsen 
 
In april beginnen we terug te fietsen, iedere donderdag tot en met eind september. We komen 
zoals vorige jaren bijeen om 13h30 op de parking van ‘de Bist’, op de Veltwijcklaan.  
 
De eerste maand is dit dus op 6, 13, 20, 27 april. We bouwen stilaan op, startend vanaf 
ongeveer 25 km. 
 
We willen nogmaals vermelden dat KWB voor sportactiviteiten NIET verzekerd is! 
Dus ieder zorgt hiervoor zelf. Met een goede zorgverzekering en verzekering tegen derden 
kom je al ver. 
 
Zorg bovendien voor een degelijke, goed onderhouden fiets (zie hieronder) en tot de  
6de april… 
 

 
 
 

Controleer de volgende onderdelen: 

 

1/ De banden 
Verwijder steentjes uit het profiel en zet voldoende spanning op de banden (4 à 5 bar). Zo rijd 
je veel minder snel lek en fiets je vlotter. Controleer na een dag de spanning.  

2/ De batterij 
Heb je een elektrische fiets? Kijk dan, na weinig of geen gebruik in de winter, zeker de stand 
van de batterij na en de actieradius op het computertje. Heb je twijfel over de batterij, ga dan 
naar de fietshandelaar ter controle. 

3/ De verlichting 
Alhoewel het al wat langer licht blijft is een goede verlichting nodig en verplicht. Controleer de 
werking van de dynamo (voor- en achterverlichting). Check ook de verlichting op batterij.  

4/ Het slot 

Kijk je slot na. Ter herinnering: het afsluiten van je fiets en de ‘aardvast’-bevestiging aan bv. 
een paal of vast fietsrek verdient de voorkeur en is quasi steeds verplicht bij een verzekering. 
Je moet ook kunnen aantonen dat je in bezit bent van de originele sleutels. 
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Onderhoud:  

1/ Het frame 
Gewoon wassen met een sopje van afwasmiddel (afwasborstel of sponsje, voor kleine 
onderdelen een oude tandenborstel). Gebruik geen hogedrukspuit, dat is slecht voor de lagers 
en de onderdelen van je elektrische fiets. Opwrijven met een droge doek. Controleer het 
lakwerk, werk eventuele beschadigingen bij of wrijf in met speciale fietsolie. 

2/ De ketting 
Strooizout is niet zo lief voor je ketting of scharnieren dus gebruik hierbij een speciale 
kettingreiniger, laat even inwerken en wrijf de ketting grondig schoon. Gebruik daarna wat 
kettingolie.  

Je kan uiteraard controles en onderhoud ook aan de winkel overlaten, het onderhoudsschema 
zit waarschijnlijk bij je gebruiksaanwijzing boekje. 
 
Alvast heel veel fietsplezier en vergeet je helm niet! 
 
Jan 
 

  Uit de oude doos! 
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Verslag bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen 
 
Met 15 personen brachten we op woensdag 22 februari een bezoek aan het KMSKA. 
 
Ondanks wat perikelen bij de heenrit, een 
tramreiziger werd ziek en moest met de 
ambulance worden weggevoerd, kon de 
groep stipt om 10 uur naar binnen. 
 
Voor verschillenden onder ons was het 
hun eerste bezoek aan dit Kunstpaleis.  
 
Enkelen hadden reeds een herinnering 
aan hun bezoek meer dan 10 jaar 
geleden. Maar voor iedereen overtrof het 
resultaat van de vernieuwing ruimschoots 
iedere verwachting.  
 
Men heeft een prachtige combinatie 
gemaakt van oude en nieuwe kunst. Dit is 
een indrukwekkend mooi museum op 
wereldniveau.  
 
 
Daarbij hadden we, wat betreft de gids, het niet beter kunnen treffen. Zij liet ons eerst kennis 
maken met het gebouw en een aantal belangrijke werken die dit museum ons te bieden heeft.  
 
Zij deed dit met jeugdig enthousiasme, kennis van zaken en vooral: zij wist iedereen van de 
groep te boeien, zonder te belerend over te komen. 
 
 

 
 
 
Nadat ons cultureel niveau behoorlijk was gestegen, hebben we er nog een democratisch-
culinaire bijeenkomst aan toegevoegd in een Italiaans restaurantje om de hoek, de Nuova Era.  
 
Uiteraard werd dit met deze groep nog een gezellig onderonsje. 
 
Vik  
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Internationale vrouwendag op 8 maart 
 
Op 8 maart 1908 vond een, toen ongeziene, staking plaats in New York. Ettelijke duizenden 
textielarbeidsters kwamen op straat om te betogen tegen de slechte arbeidsomstandigheden 
en om een einde te maken aan seksuele intimidatie. Ergens klinkt dat bekend hé? Verdorie 
125 jaar geleden! 
 
Het eerste, nog bestaande, land waar vrouwen stemrecht kregen was Nieuw-Zeeland, 
namelijk in 1893. 
 
In België mochten vanaf 24 april 1921 vrouwen stemmen voor de gemeenteraad, alleen geen 
criminelen, zoals prostituees of overspelige vrouwen… Tja, mannen mochten toen wat meer…  
 
Vanaf 1948 kregen vrouwen in België stemrecht voor de nationale verkiezingen. 
Wij gaan ervan uit dat dit zóóó lang geleden is, maar eigenlijk, in de geschiedenis, is dat zopas. 
 
Gelukkig hebben vrouwen vandaag globaal gezien al lang hun volwaardige plaats naast de 
man ingenomen. 
 
Laten we echter niet vergeten dat er nog steeds gigantisch veel landen en regio’s zijn waar 
hoegenaamd geen respect voor vrouwen bestaat, onvoorstelbaar toch? 
 
In onze KWB bestaat het aantal vrouwen uit 38,17%.  
 
Wij kunnen daarbij zeker stellen dat zij hun mannetje kunnen staan, alhoewel, correctie, de 
meeste mannen inmiddels hun vrouwtje (moeten) kunnen staan, laten we realistisch blijven… 
 
In elk geval, laten we op 8 maart denken aan die honderden miljoenen vrouwen zonder wie de 
maatschappij hoegenaamd totaal niet zou functioneren, maar die daarvoor, zacht uitgedrukt, 
geen appreciatie krijgen. 
 
Laten we onze vrouwelijke KWB-leden op die dag (en alle andere dagen) extra aandacht 
geven. 
 
Dus dames, willen jullie reageren of iets kwijt, reageer gerust op info@kwbekerendonk.be.  
We zijn benieuwd… 
 
Frank 

 
  

mailto:info@kwbekerendonk.be
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EVA 
 
In juni 2021 brachten wij een interview met ons lid Denise betreffende haar vrijwilligerswerk bij 
EVA te Ekeren.  
 
EVA heeft inmiddels haar zeer nuttige en broodnodige werking voorgezet en heeft daar nog 
extra werk bijgekregen door de instroom van mensen uit Oekraïne. 
 
De organisatie viert dit jaar haar 50ste verjaardag! 
 
Wij willen via onze Galm een oproep doen om hen te ondersteunen in het vinden van 
vrijwilligers omdat, met name daar, een chronisch tekort aan blijft. Denk dan vooral aan 
mensen die ondersteuning kunnen gebruiken in het aanleren van de Nederlandse taal (en 
andere activiteiten, zoals hulp bij het invullen van formulieren…). 
 
Taal: elke woensdag en vrijdag van 9h30 tot 11h00.  
NIEUW: maandag, woensdag en vrijdag van 9h30 tot 11h00 Nederlands voor Oekraïners. 
Elke maandag kan je bij hen terecht van 10h00 tot 12h30 om te bespreken in welke mate en 
hoe je ondersteuning zou kunnen geven. 
 
Kattenberg 54, 2180 Ekeren, 03/542 64 13  -  info@evacentrum.be  
 
Frank 
 
 

Tuin in de lente 
 
Nu de winter aan zijn einde toe is en de lente zich aandient, beginnen de groene vingers te 
kriebelen.  De groentetuin moet stilletjes in orde gebracht worden. 
 
De grond dient na een welverdiende winterrust nu toch wel voorbereid te worden door deze 
om te spitten of om te woelen met de hulp van een elektrische cultivator. 
 
Wanneer deze werkzaamheden gebeurd zijn kunnen er vanaf 1 april aardappels: vroege, late, 
rode, witte, vastkokende of bloemige, naar ieders smaak, geplant worden. Sinds de term BIO 
in omloop is en de pesticiden uit het milieu verbannen zijn, kunnen ook ajuin en sjalotten reeds 
gedijen aan de zijde van de worteltjes, dit om de insecten zoveel mogelijk te weren. 
 
In een serre kan men ook al tomaten, komkommers, pepertjes, paprika en basilicum planten. 
 
Voor de overige groenten in open lucht zoals prei, selder, diverse koolsoorten, tomaten, 
pompoen en boontjes is het aangeraden om te wachten tot na de 3 ijsheiligen: 11/5 Mamertus, 
12/5 Pancratius, 13/5 Servatius. 
 
Ondertussen kan ook de siertuin met tulpen, hyacinten, druivenklokjes en andere al eens een 
beetje aandacht krijgen en indien noodzakelijk door het steeds weerkerende onkruid te 
verwijderen en eventueel de grond er rond eens even los te harken. 
 
Na dit alles te hebben gedaan is het hopen op een zomer met veel zonneschijn en op gepaste 
tijden een verfrissende en weldoende regenbui om alzo van een fantastische bio-oogst te 
kunnen genieten. 
 
Laat het gras en vooral de groenten nu maar groeien!!! 
 
Rita Hoefnagels  

mailto:info@evacentrum.be
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Ramadan 
 
Maart, de maand van de ramadan, de 9de maand in de islamitische kalender. 
De 4de ‘zuil’ van de islam. 
Start dit jaar bij zonsondergang op 22 maart en loopt tot de avond van 21 april. 
 
Wat doet dit nu in onze Galm hoor ik jullie denken! 
 
Wel, het valt op dat meerdere belangrijke waarden zowel in het christelijke geloof als in de 
islam overeenkomen. 
 
Vaak denkt men bij ramadan enkel aan overdag geen eten en geen drinken, laat staan alcohol. 
Maar het gaat veel verder dan dat, geen TV, geen social media, geen seks… aandacht ook 
voor wie eenzaam is enz. Zeg ook maar het oefenen van wilskracht om ook andere belangrijke 
menselijke verlangens onder controle te houden… 
 
Behoudens het vasten, wat in de Islam streng wordt gevolgd, wordt, naast het zich ontzeggen 
van voedsel en drinken overdag, bovenal de focus gelegd op naastenliefde, rechtvaardigheid, 
zelfbeheersing, matiging, geduld, empathie en vrijgevigheid aan de minderbedeelden. 
 
Bij ‘ons’ noemt dat barmhartigheid, hoop, liefde, trouw, eerlijkheid en vertrouwen. Geen tegen-
strijdige doelen, wel gelijk en aanvullend. 
 
Beiden impliceren zelfbeheersing, gevoel voor samenzijn, aandacht voor de minder bedeel-
den, respect voor de medemens. Dus niet alleen iets niet doen, maar ook iets wél doen. Wie 
kan daartegen zijn? 
 
Laten we daar even over reflecteren tijdens de ramadan… en tijdens onze vasten van  
40 dagen van 22 februari tot 8 april 2023. 
 
Even afsluiten met Alice Nahon: “’t Is goed in ’t eigen hert te kijken, des avonds voor het slapen 
gaan…” en niet enkel tijdens de vasten… 
 
Frank 
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