FAMILIENIEUWS
Gustaaf Noppe,
schoonvader van KWB’er Freddy Louncke en grootvader van
van KWB’ers Peter, Stieven en Gunther.
Jaak Jonkers,
schoonbroer van KWB’er Willy Verspecht en oom van KWB’er
Joris Verspecht.
Danielle Asselman
zus van KWB’er Wilfried Asselman
schoonzus van KWB’er Theo Teugels en tante van KWB’er Walter Teugels

Pasen
Pasen heeft altijd ook met Goede Vrijdag te maken.
Pasen is nu bij ons even goed mogelijk
als toen bij Jezus.
Het is mensen troosten
in de tuin van hun verdriet.
Het is aandachtig zwijgend
nabij zijn in het uur van hun sterven.
Het is uitzichtloos treuren
en tegelijk nieuwe levensmoed ontvangen
bij het graf van voortrekkers in bevrijding.
Het is opnieuw verder gaan met het wegrollen
van de zware stenen van onrecht en geweld.
Het is zwervend wandelen
- met twee, drie of vier om verlies te verwerken :
het hart wordt weer geopend,
de ogen kunnen weer licht zien.
Pasen
is zelf – wonderlijk – opnieuw durven opstaan
en anderen weer – verwonderlijk – kunnen oprichten.
Zullen we het Pasen laten worden,
nu even sterk als toen?
Waar beginnen we?
(Jean-Paul Vermassen)

Wist je dat!
• Dat we Herman Vander Straeten feliciteren met de geboorte van zijn kleinkind
June. Dat een stralende en fiere Herman meteen een rondje gaf in de
werkman. Het wordt bij Herman al een heel grote tafel met al de kinderen en
kleinkinderen. Proficiat.
• Dat we alle KWB’ers die op de sukkel zijn met hun gezondheid een spoedig
herstel toewensen.
• Dat heel wat KWB’ers in de tuin bezig waren de voorbije week. Wat een beetje
zon allemaal teweegbrengt.
• Dat we nu al melden dat de parochiedag – toch een echt topgebeuren in onze
parochie - op 20 mei doorgaat en dat ge daar zeker verwacht wordt want het
loont bovendien – naast het aangeboden spektakel - de moeite om de KWB
vrienden aan het werk (lees tap en eten) te zien. Noteer het alvast in je
agenda!
• Dat een telefoontje naar Geert Ringoot volstaat als ge graag een handje
meehelpt bij deze parochiefeesten.
• Dat we het OKRA-koor van harte feliciteren bij hun zilveren jubileum. Het was
een schitterende zondagnamiddag met alle Merchtemse koren.
• Dat voorzitter Jan vanuit KWB aan de koorleden van OKRA een doosje wijn
aanbood en dat is toch wel een schone geste. Santé mannen en vrouwen van
het koor van Okra.
• Dat Jean VM op zoek is achter 10 patatjes (niet meer of niet minder) om in zijn
hofje te planten. Maar één voorwaarde het moet goed plantgoed zijn, die
lekkere patatten voortbrengen.!
• Dat er op het spaghettifestijn in ‘’t schoolhuis’ te Opwijk heel veel KWB’ers
opgemerkt werden. Zou dat iets met meester Josky te maken hebben?

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Daan Robberechts
Sander Franken
Jan Wijns.
Echt welkom mannen bij onze KWB-familie.
Drie nieuwe gezichten die komen kijken en hopelijk deelnemen aan onze KWB
activiteiten. Laat ons hopen dat ze deugd beleven aan hun nieuw engagement en dat
ze er leuke vrienden mogen tegenkomen.

Proficiat aan alle geloofsbelijders en eerste communicanten van onze KWB’ers

Plechtige geloofsbelijdenis – zaterdag 5 mei 2012
Senne De Ridder
Caro Hebbelynck
Jakke Rossel
Femke Stallaert
Jente Van Campenhout
Joshua Van Damme
Branko Wauters
Dat de vrijheid die je krijgt
je vleugels mag geven,
maar ook schouders die verantwoordelijkheid willen dragen.
dragen

Eerste communie – O.H.Hemelvaart donderdag 17 mei 2012
Aaron Van Assche
Merijn Vrijders
Vrolijk zijn met een blije lach, leer hen Heer dit elke dag.
Vergeten!
Mocht je dochter of zoon communicant niet vermeld staan, sorry. Geef ons een seintje, we
maken het volgende Kleine Raak goed.

26ste Kaartkampioenschap ‘Wiezen’
10 tafels, dus 40 deelnemers aan de voorlaatste speeldag
van dit kampioenschap.
Het was nogal luidruchtig in het KWB- lokaal.
Worden de kaartspelers wat nerveus? Of zijn het de eerste zonnestralen die een
mens wat vrolijker maken.
Jos Heyvaert, die bij een ongeval drie vingeren verwondde, lijkt vlug te herstellen
want hij kon zijn kansen verdedigen weliswaar met behulp van een houten plankje
waarin hij zijn kaarten kon schikken.
Gunnar Wauters kreeg de beste kaarten en verzamelde maar liefst 140 punten.
De kookploeg van deze kaartavonden zorgde weer voor een lekker schoteltje met
een broodje, kebabvlees, wat sla en een pikant sausje. Hmmm lekker.
De tapploeg deed het fantastisch en Francis liep er met zoveel hulp als een gelukkig
man bij.
Ludo Smedts had blijkbaar de juiste tombolanummers gekocht want hij won maar
liefst 3 bokalen pekelharing. Ludo hopelijk rispt je maag daarvan niet op.
Volgende kaartavond spelen we voor de prijzen en weten we wie kaartkampioen of
kampioene wordt van deze 26ste editie. Ik ga er voor, gij ook?

Finale kaartkampioenschap op 20 april 2012

CULTUURQUIZ 2012 - 2e avond – wistje datjes …
-

De tweede avond in Peizegem was het kantje boordje om er te geraken of terug thuis te geraken.
Voor de muziekvragen kunnen we rekenen op onze voorzitter.
De proefproef was deze keer iets voor de theedrinkers Jos en Wiske.
Het productiehuis van Bart De Pauw was volgens een bepaalde quizploeg “klaveren” troef i..p.v. …
Na de tweede avond bleven we staan op de vijfde plaats met 675 punten. Een overwinning zal er niet
inzitten. Merchtem Multicultureel is nog steeds de leider met 747 punten.

CULTUURQUIZ 2012 - 3e avond – wistje datjes …
-

We Mark B. en Jan DM misten voor de thema’s literatuur en August De Boeck.
Raf Coppens een gastoptreden gaf tijdens de pauze.
Wie kent er niet volgende familierelaties Jozef en Johnny (uit het leven zoals het is rijschool), de actrices
Marijke en Lotte Pinoy, José Decauwer (schoonvader van Marino Punk) en Sus en Lyn Verleyen.
De stop de band rond is dan weer iets voor Francis W. en Koen VDB.
De rode draden waren de muziek uit de sixties, Gerechten met plaatsnamen, Bloemen en de proefproef
Trappist.
We in de eindstand uiteindelijk op een zevende plaats eindigden met 988 punten.

Quizzen, Gene zever is voor
Frans S., Jos&wiske A., Francis W. ,
Marcel H., Alois DS, JP,Jos H., Theo A.,
Koen VDB, Jan DM, Jos H., Marc B.
Koekentroef
Dominiek

Kookavond dinsdag 24 april 2012
“Vlaams-Brabantse streekgerechten”
19 u. Kerkeboomgaard
Op het menu
Gebakken Varkenshaasje, duxelle van paddenstoelen en sjalot, Beverse netelkaas
en Palm, Brusselse spruitjes
Sabayon met Lindemans Kriek en Schaarbeekse krieken
Poireken Louis

Limburgse rijstpap (met lichtbruine suiker, in Limburg beter bekend
als ‘potsuiker’
(Kookles maart 2012 Limburgse streekgerechten)
Ingrediënten voor 4 personen
1 l. volle melk
170 gr. dessertrijst
1 plukje saffraandraadjes
1 zakje vanillesuiker
2 cl. fijne suiker
Zout
Bruine suiker om te serveren

Bereiding
1. Breng de melk aan de kook met de saffraan,
de vanillesuiker en een snuifje zout.
2. Strooi er de rijst bij. Roer om en draai het
vuur op de allerlaagste stand.
3. Dek af en laat 35 minuten heel zacht koken
(amper sudderen). Roer af en toe om.
4. Neem de pan van het vuur. Strooi de fijne
suiker bij de rijtpap en roer tot die opgelost is.
5. Verdeel over kommetjes of vuurvaste glazen.
Serveer lauw of op kamertemperatuur, met
de extra suiker in een kommetje apart erbij.

Jong-KWB
VERSLAG SNOOKER
Snooker, een spel met ballen. Met deze leuze trokken we donderdag 15 maart naar
‘sportpoint’ in Wolvertem. Het laken juist gestreken, de ballen opgeblonken, de ideale
omstandigheden voor een jong-kwb poolcompetitie.
Bij de 6 deelnemers zaten enkele verborgen talenten die absoluut de hoofdprijs wilden
wegkapen. Maar dit was niet gerekend op de andere fanatieke jong kwb’ers.
Na 2 uur ballen potten was het tijd voor de finale, deze ging tussen Ennio Chezzi en Dries
Vanderstappen. Wie de winnaar was, daar bestaat nog steeds enige discussie over.
Maar eigenlijk deed dit er niet toe, want we speelden allen met de olympische gedachte:
‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’

Jong-KWB komende activite iten
1. Historische bierwandeling
Wist je dat…
• Merchtem omstreeks 1900 zes brouwerijen kende?
• er daarvan 3 “alles” brouwden?
• er in ons dorp een café werd opengehouden door een oudgediende van de paus?
• de pils die we kennen in feite niet zo oud is?
• een middeleeuws (kruiden-)bier zeker niet slecht smaakte?
Deze en andere weetjes over Merchtemse brouwerijen, cafés en bier kom je te weten
op de historische bierwandeling van jong-KWB op donderdag 19 april om 19.30 u.
We maken een geleide en ontspannende wandeling doorheen het centrum. En
natuurlijk zullen we af en toe ook proeven. Samenkomst aan De Werkman.
Deelnameprijs € 2 voor leden en € 5 voor niet-leden.

2. Onheilspellend nieuws!
Het fort van Stafort werd ingenomen door de vijand. Antwerpen staat op het punt te
bezwijken... De vijand rukt ondertussen ook op naar Merchtem.
De commandant roept de hulp in van jong- KWB Merchtem. De soldaten worden in
Merchtem bewapend, strategieën worden op punt gesteld, voorraden worden
ingeslagen, ...
Op donderdag 17 mei zal jong-KWB Merchtem Stafort gaan bevrijden.
Hou je van een dag vol actie en spanning? Dan is paintball echt iets voor jou. We
trekken naar het fort van Stafort om een namiddag te gaan paintballen. KWB'ers die
het willen opnemen tegen jong-KWB zijn zeker welkom. Deelnemers betalen €25;
hierin zit de huur van de uitrusting (paintball- markeerder, masker, camo-overall,
masker ), 100 paintballs, begeleiding en BA verzekering. (Inschrijven voor 28 april via
verspechtjoris@hotmail.com of 0477/73.85.66). Het vertrek is voorzien om 12 u. aan
De Werkman.

PAASZWEMMEN
Op dinsdag 10 april - in het paasverlof - maken we er samen met het
gezin een leuke avond van.
We gaan zwemmen. We verzamelen om 17.30u. aan het station van
Merchtem.
De Paashaas verwacht ons!! We nemen samen de trein van 18.13 u.
richting Dendermonde.
We zullen rond 18.45 u. aan het zwembad (Olympia) aankomen, waar
golfslag, sauna, buitenzwembad, glijbanen op ons staan te wachten.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij
Joris Verspecht of Wouter Kemels.
Tot dan ……………..

Wat een succes. Na enkele dagen waren de 55 beschikbare plaatsen benomen.
Meerdere mensen staan al op een reservelijst. Dus je hoeft niet meer in te
schrijven voor deze KWB-activiteit. Een verslag ervan kan je lezen in volgende
kleine raak. DUS Antwerpen haven en het MAS : VOLZET .
Voor diegenen die wel ingeschreven zijn, we vertrekken om 8 u. stipt aan het
KWB-lokaal.

KWB’er Jo Kemels: joepie …. we hebben gewonnen.
Misschien weten jullie het al maar we hebben gewonnen en we zijn ontzettend fier dat we de
wedstrijd ‘schatten van doeners’ van het weekblad ‘kerk en leven’, in de volksmond het
parochieblad gewonnen hebben.
Mede dank zij jullie stem is mijn vrijwilliger bij het muurklimmen, Marc Dietvorst, uitgeroepen
tot de super vrijwilliger.
De bisschop van Antwerpen Mgr.Bonny heeft zich gehouden aan zijn engagement. Het was
de bedoeling dat hij het werk van de vrijwilliger ging overnemen.
Mgr. Bonny was een geïnteresseerde man die graag luisterde naar het verhaal van Marc en
ook naar mijn interesses. Hij sprak met heel veel mensen ook van de klimmuur ‘Magnesia’
en hij was zo geïnteresseerd dat hij mij hielp zekeren bij mijn derde klimbeurt. Het
enthousiasme van de bisschop kende een hoogtepunt wanneer hij zich waagde aan een
klimbeurt en …ik mocht hem zekeren.
Echt waar, ik was wat zenuwachtig want dat is voor mij wel één van de hoogtepunten in mijn
leven….een bisschop die zich vrij maakt voor ons.
Natuurlijk kan ik dat allemaal niet alleen en ben ik heel veel mensen dank verschuldigd.
Beste KWB’er bedankt voor je stem op mijn vrijwilliger Marc Dietvorst.
En …. het is mijn vurigste wens dat alle mensen met een handicap op dezelfde
ondersteuning en vriendengroep kunnen rekenen.
Nu gaan we gewoon genieten van de volgende klimbeurt zonder pers en foto’s maar het is o
zo plezant.

DE PATAT
VERSLAG
Marc M en Jo L gaven op dinsdagavond 28 februari in de Werkman een uiteenzetting
over de geschiedenis van de aardappel, de wijze van planten en de bemesting, de
bespuitingen, de bewaring en over de verschillende variëteiten : in België en
Nederland samen worden ongeveer 200 soorten geteeld !
Ook dank aan de technische ploeg (Pol VC – Staf G – Roger DS – Hugo W) die
instond voor het koken en het bakken van de 4 soorten die ons ter proeverij
voorgeschoteld werden als gekookte patat en in frietvorm : Bintje - Charlotte Melodie - Marabel.
Marc M is een specialist terzake : hij kent alles over de verschillende soorten (van
zeer vroege tot heel late in het seizoen, vastkokend/melig, opbrengst, verse
consumptie /bewaaraard-appelen, kleur, gladheid van de schil, over stootblauw,
onderwatergewicht, vitamines, bemesting met calcium - stikstof - fosfor - kalium en
magnesium).
De exact-wetenschappelijke kant ging het petje van uw dienstwillige redacteur al
spoedig te boven. Toch nog enkele misschien interessante weetjes :
• er is nog altijd ruzie tussen Chili en Peru over welk land aan de oorsprong ligt
van de aardappel

• dat de aardappel in de jaren 1500 door Spaanse ontdekkingsreizigers in
Europa geïntroduceerd werd
• de friet bestaat sinds ongeveer 1680, in de streek van Namen, Andenne en
Dinant zou voornamelijk de arme bevolking beginnen frituren zijn, voor de
smaak, in de zomer visjes, in de winter, toen het water bevroor, aardappelen
in de vorm van visjes
• in Merchtem, volgens een eerste geschreven bron, deed de patat zijn intrede
in 1720
• de eerste aardappelsoorten waren niet plaaggevoelig, de eerste plaag
(iedereen spreekt over “de plaag” omdat de wetenschappelijk juiste term
“phytophthora” toch wat moeilijk ligt) is er gekomen in 1840, vandaar de toen
over heel Vlaanderen heersende verschrikkelijke hongersnood die vele jaren
geduurd heeft
• dat de chips er gekomen zijn in 1853 na een klacht in een Amerikaans
restaurant, van een ontevreden klant, die voorgezette aardappelen smakeloos
vond; de kok, ene George CRUM, was op zijn teen getrapt en maakte voor die
klant flinterdunne schijfjes, in vet gebakken en flink gezouten; tot grote
verwondering bleek dat wel in de smaak te vallen; de chips ontstonden zo
ontstaan bij wijze van cynische grap
• dat aardappelsoorten veelal een vrouwennaam dragen; zo ook “Bintje” : Bintje
JANSMA
• was een meisje dat op school zat bij een onderwijzer in Friesland, die bezeten
was van aardappelrassen; hij had al de naam van ieder van zijn 9 kinderen
gegeven aan eerder geteelde soorten, hij gaf nu de naam van zijn favoriete
leerlinge aan een 10de nieuw ontdekte aardappelsoort; deze variëteit werd de
meest succesvolle, 45% van het Belgische aardappel-areaal zijn “Bintjes”
• dat de aardappel niet alleen in de voedselsector gebruikt kan worden; van het
aardappelzetmeel kan plastiek gemaakt worden
• dat de aardappel behoort tot de familie van de “nachtschadigen”, en dat het
loof, de stengels en de besjes giftig, zijn, in feite ook de groene knollen zelf;
het inslikken van enkele bessen die nachtschadigen voortbrengen, kunnen
voor kinderen dodelijk zijn
• dat indertijd de regering de herfstvakantie ingevoerd heeft, omdat vroeger de
aardappelen manueel gerooid werden, vooral rond Allerheiligen, zodat de
kinderen dan konden helpen
• bij het rooien van de aardappel, of bij de verdere verwerking, mag de
valhoogte maximaal 20 cm zijn, zoniet treden er beschadigingen op
• dat voor professionele telers het Vlaams Voedselagentschap strenge
controles uitvoert op bvb. te hoge nitraat- of sulfaatgehaltes
• iemand die in zijn moestuin aardappelen zet, voor eigen verbruik, best heel
goed oplet met bepaalde producten : bvb tegen bladluizen en tegen de
coloradokever mag van het spuitmiddel maximaal 0,1 liter per hectare gebruikt
mag worden; dat is dus heel moeilijk af te meten voor enkele aren
• het onderwatergewicht van de aardappel is best zo hoog mogelijk (Marc had
een weegtoestel bij); anders bewaren de patatten niet en bij een te laag
onderwatergewicht worden bvb. de frieten bij het bakken onmiddellijk bruin;
bewaarpatatten mogen dus niet drijven op het water; een eersteling
(=vastkokend/relatief weinig opbrengst) heeft relatief weinig of geen

onderwatergewicht, en moet dan ook onmiddellijk geconsumeerd worden,
zoniet treedt er rotheid op
• gewassen aardappelen kan men niet lang bewaren; ook voor de smaak is het
beter geen gewassen aardappelen te kopen; aardappelen mogen voor het
koken niet te lang op voorhand geschild zijn, om te vermijden dat vitamines
(aardappelen bevatten vooral vitamine C) verdwijnen; het is beter te koken of
te stomen in de schil
• tot slot de winnaars van de kleine quiz die georganiseerd werd was de ploeg
van Walter L – Tim M. – Stijn R. en Luc R
Nogmaals dank aan Marc en Jo voor de uiteenzetting die ook wel wat voorbereidend
werk gevraagd zal hebben.
Het is op zich een meerwaarde als eigen KWB’ers een dergelijk tegelijk leerrijke en
aangename activiteit organiseren, vanuit een persoonlijke specialisatie. Zijn er nog
leden die zich geroepen voelen ?
F.S.

Stadsbezoek - Giesbaargen
VRIJDAG 11 MEI 2012
Vertrek stipt om 18:45 uur
aan de Kerk Merchtem met de bus.
We gaan op verkenning naar een stad gekend voor de 3 M’s:
Muur, Manneken Pis, Mattentaart.
Programma:
 18:45 uur vertrek aan de Kerk in Merchtem met de bus;
 19:55 uur aankomst in Geraardsbergen op de vesten en genieten van een
Europees streekgerecht ‘de mattetaart’;
 20:00 uur start stadsbezoek aan het toeristisch infokantoor ‘De Permanensje’
op de Markt;
De groep wordt verdeeld over 2 gidsen:
• Groep 1 verkent met gids het marktplein: het Stadhuis, de Marbol,
Manneken-Pis, de Dierkost,… met pauze in café ’t Boerenhol.
• Groep 2 maakt met de gids een wandeling naar de muur en de top van de
Oudenberg, met pauze in café ’t Klein Verschil.
 22:00 uur einde rondleiding, er is nog de gelegenheid om een pintje te drinken
of Geraardsbergen nog een beetje te verkennen tot 23:00 uur.
 23:00 uur vertrek uit Geraardsbergen aan de vesten.
 24:00 voorziene aankomst aan de kerk in Merchtem.
Je bent ingeschreven als je 5 euro overschrijft op rekening 799-5500505-25 met
vermelding van je naam en ‘Giesbaargen’. Inschrijven kan ook bij Frans

Robberechts Frans.robberechts@skynet.be gsm : 0473 390830 of in het KWBlokaal.
Om organisatorische redenen vragen wij u in te schrijven vóór 4 mei as.
PS: volgens de gidsen kan iemand met de rolwagen zich best aansluiten bij groep 1.
Manneken Pis, een standbeeldje aan de voet van het stadhuis, dat enigszins lijkt op
het Manneken Pis van Brussel. Oude stadsrekeningen bewijzen dat het
Geraardsbergse kereltje 160 jaar ouder is dan dat van Brussel.
De Muur is een kasseiweg op de Oudenberg, de heuvel waartegen het stadscentrum
van Geraardsbergen aan ligt. In 1940 werd de Oudenberg beschermd als landschap
en in 1995 werd de befaamde kasseiweg uitgeroepen tot monument (erfgoed).

HOPELIJK TOT DAN!

Gezinsbowling van 21 februari
Met 61 toekomstige winnaars reden we naar de bowlingzaal.
Alle aanwezigen, van jong naar minder jong deden hun uiterste best om zoveel
mogelijks spares en strikes te gooien.
Leuke organisatie.
Winnaar bij de mannen : Stijn met 146 punten

Gouden jubileum
In april 1962 huwde KWB’er Theo De Wael met Eveline De Munter.
Proficiat aan dit gouden paar, ze zien er beiden nog echt stralend uit.
Met KWB wensen we hen nog vele jaren gelukkig samen in een goede gezondheid.

DE LAATSTE SHOWAVOND MET MARC LEEMANS
Vrijdagavond 2 maart. De studio staat klaar. De stoelen voor het publiek ook: in een
halve maan opgesteld. Het publiek wordt vanaf 19.30 u verwacht voor de uitzending.
Alle spots gericht op het hoofdpodium. En op een kleiner zijpodium. Daarop het
huisorkest van de dag: (W)Alter Ego Light. Zij spelen heel toepasselijk het
overbekende lied van Bots: “Dan zullen we werken, zeven dagen lang. Dan zullen we
werken voor elkaar!”
Om acht uur neemt Sven De Leijer (voorzitter Jan) de micro ter hand en warmt het
publiek op voor alweer een denderende gespreksavond. Geen debat. Wel een
gespreksavond met na de pauze antwoorden op de vragen die het publiek vooraf
kan invullen. Dan neemt Michiel De Vlieger (Willy DN) plaats op de sofa en stelt de

eerste en belangrijkste gast voor: Marc Leemans. Marc Leemans is de nieuwe
voorzitter van ACV Nationaal. Bovendien mag hij gerust een Merchtemnaar worden
genoemd.
Hij werd in 1961 geboren langs de goede kant van de scheiding (het ouderlijke huis
stond op de grens van Merchtem en Steenhuffel. Bovendien heeft hij nog een jaar of
wat op de Wolvertemse Kassaa gewoond met zijn toenmalige lief. De vrouw
waarmee hij nu samen met zijn gezin in Peizegem woont.
Sinds 1 januari is hij opvolger geworden van Luc Cortebeeck. Die mogelijkheid
bestond, maar toch is hij er een beetje ingerold toen men hem dat vroeg. Al snel
wordt duidelijk dat Marc een bijzonder charismatisch man is, een geestdriftige
waterval die ongestoord en vrijuit praat over elke onderwerp dat van ver of nabij te
maken heeft met de grootste vakbond van België. Zo onder meer over zijn
aanstelling, de algemene staking van 30 januari jongstleden, de aangekondigde
besparingsmaatregelen van de regering, de media, het overleg, het onbegrip…
Michiel ondervraagt hem honderduit en Marc beantwoordt dit met brio. Ook de index
komt aan bod, de loonkost die in ons land te hoog zou zijn. De belastingen en wie
daar probeert onderuit te komen. Het sociale Europa. De sociale verkiezingen en het
belang daarvan.
Dan speelt de huisband even wat rustgevende muziek: twee gitaren en een drum, of
piano met gitaar en drum.
Michiel kondigt daarop een trio aan dat als vrijwilliger aan de slag is in het
vakbondswerk. Hedwig en Jean in Palm Breweries (privé) en Marc B. in de
Hoofdstedelijke bibliotheek (openbare dienst).
Jean vertelt zijn ervaringen met de syndicale verkiezingen. Hedwig verklaart wat
iemand tot een goede militant maakt. Een goede militant is in de eerste plaats een
goede werknemer! Marc B. licht toe hoe het overleg met de overheid verloopt.
Dan pauze. Tijd om eindelijk de droge kelen te smeren en zelf een babbeltje te slaan.
Na de pauze opnieuw ACV voorzitter Marc Leemans als gast op de sofa. Hij legt uit
waarom het ook belangrijk is dat ACV zich in de wereld met de internationale rechten
van de werknemers moeit: meer ter ondersteuning van de plaatselijke werkingen,
dan om zichzelf op te dringen. Delocatie zorgt er immers niet alleen voor dat hier
banen verloren gaan, maar kan ook het evenwicht herstellen door de lonen en
welvaart in die derde wereldlanden op te krikken.
Nog even muziek van de band.
Dan wordt Norbert op het podium geroepen: ervaringsdeskundige na een inleefreis in
Sri Lanka waar ze poolshoogte gingen nemen bij de partner-organisaties die
Wereldsolidariteit er steunt. Norbert vertelt over de schrijnende toestanden die ze er
hebben gezien en het verbod om met de werknemers te praten. De minimale lonen
en de uitbuiting.
Daarna – na nog een streepje muziek – beantwoordt Marc Leemans de door het
publiek doorgespeelde vragen. Zijn visie en spontane eerlijkheid – met humor waar
het kan, maar ernstig waar het moet – getuigen andermaal van zijn gedrevenheid.

Hij blijkt voor deze taak in de wieg gelegd. Niemand van de aanwezigen die daar één
moment aan twijfelt.
Jan De Leijder wenst de gasten, het publiek en alle medewerkers proficiat. Waarna
iedereen zich nog te goed kan doen aan een drankje. En uiteraard ook nog zolang
men wil, napraten. Wat men ook doet.
Dit alles perfect op schema, heel bevlogen, heel vlot, boeiend, interessant. Waarvoor
dank!
De Woestijnvisser

Sport
Met KWB doen we ook heel regelmatig aan sport. We geven graag een overzicht…

Pingpong
Elke donderdag kan je in de kleine zaal
van de sporthal pingpong komen spelen.
We starten rond 20.30 u. en we spelen tot
22 u. Iedereen is welkom. We spelen
onderling wedstrijdjes.
Elke donderdag tot einde april.

Petanque

Zaalvoetbal
Ook dit jaar speelt onze zaalvoetbalploeg
mee in de Merchtemse competitie. (steeds in
de sporthal)
Donderdag 12 april om 21.15 u. tegen PB United
Donderdag 26 april om 22.00 u. tegen Huibout

En verder ook nog zaalvoetbal op de
volgende zaterdagen:
14 april om 20.30 u.
28 april om 20.30 u.
12 mei om 20.30 u.

We hebben ook een petanqueploeg bij
KWB. Zij spelen in de winter op woensdag
in Peizegem hun competitiewedstrijden.
Elke woensdagmiddag kan je vanaf 13.30 u.
komen kaarten in het KWB-lokaal de
werkman.

Kaarten

voetbal statiekermis
We willen natuurlijk ook dit jaar de KWB-eer verdedigen tegen de Marollen op vrijdag
25 mei om 20 u op het veld van de Cristal-boys n.a.v. statiekermis. Wie wenst mee te
doen, graag een seintje aan Aloïs. Supporters op post!
Kinderen die dat wensen zijn vanaf 19 u. welkom voor hun statiekermiswedstrijd.

petanque op donderdag
in mei, juni, juli en augustus
Iedereen welkom!
Elke donderdag in mei en juni spelen we petanque aan
het kwb-lokaal. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om een
kaartje te leggen en een pintje te drinken. Ideaal om de
zomer in te zetten! We starten telkens om 20 u.
Bij slecht weer is iedereen welkom om een kaartje te
leggen.

SNOEIEN MET JOS OP 3 MAART
Keek je al uit naar bomen en struiken vol lekker fruit? Of naar een weelderige, kleurrijke siertuin?
Dan moe(s)t je snoeien! Want hoe meer je kortwiekt, hoe meer nieuw hout er groeit. En omdat er meer
licht kan invallen, zullen ook de vruchtbaarheid en de kwaliteit van je fruit en bloemen verbeteren.
Maar hoe en wanneer snoeien? Met de slimme snoeitips van Jos zullen je bomen, heesters en planten
groeien en bloeien als nooit tevoren! Maar juist daarom moest je dit met eigen ogen zien!

1. Respecteer de basisregels van het snoeien
2. Hou rekening met specifieke snoeivereisten

A. SIERPLANTEN
BUXUS
Snoei op een bewolkte dag, dan heb je minder risico op verbranding. Een
buxus in vorm of een strakke, compacte haag wordt 3 keer gesnoeid: eind
mei, eind juli en half september. Wil je maar 2 keer snoeien, dan start je in
juni en snoei je een tweede keer eind augustus/half september. De Buxus
kan zich dan nog herstellen en gaat zo frisgroen de winter in.
ROZEN
Snoeien verjongt de plant en bevordert de bloei. Doe je dat niet, dan gaat
alle voeding naar het zaad in de rozenbottels. Hierdoor vormt de roos
minder nieuwe bloemknoppen en zal je tuin of terras er minder kleurrijk
uitzien.

•

Snoei rozen in het begin van de lente,
lente tussen half maart en half
april. Let wel op de temperatuur, want als je snoeit vóór een
vorstperiode kan dat fataal zijn voor je plant. Verwijder eerst alle
dode bruine takken en grondscheuten. Knip vervolgens de storende
takken aan de buitenkant van de rozenplant weg en pak daarna de
kern van de roos aan: snoei de middelste takken in tot op 2 à 4
ogen.

•

Een tweede snoeibeurt, de zomersnoei tussen juni en augustus,

zorgt voor een bijkomende bloeiperiode aan het eind van de zomer.
Zo kan je langer genieten van een kleurrijke bloemenpracht.

TIPS

•

Verwijder altijd de uitgebloeide bloemen, dat bevordert de ontwikkeling van nieuwe
bloemknoppen.

•

Na de snoei kan je best een organische meststof toedienen voor een uitbundige en
langdurige bloei van de rozen: een meststof waarvan de voedingsstoffen langzaam
vrijkomen. Dat garandeert je extra veel en erg kleurrijke bloemen.

B. FRUITBOMEN EN -STRUIKEN
Zorg altijd voor een goede balans tussen oude en nieuwe takken. Verwijder bij fruitbomen elk
jaar ongeveer 1/3 van de éénjarige scheuten om de groeikracht op peil te houden.
APPELAPPEL- EN PERENBOMEN
Snoei in de winter (december-maart) bij vorstvrij weer dode, steile takken,
elkaar kruisende takken en naar onder groeiend vruchthout weg. Snoei ook
altijd naar buiten gericht zodat er voldoende lucht en licht in de kruin kan
raken. Bomen jonger dan 4 jaar, snoei je het best in het voorjaar (maart/april)
want in december of januari is de kans op vorstschade veel groter. Voor een
goede vruchtzetting is een zomersnoei aangewezen (vanaf half juni voor
peren en vanaf half juli voor appelen).

STEENVRUCHTEN
Kersen-, perziken- en pruimenbomen worden veel minder vaak gesnoeid. Het
beste tijdstip om deze bomen te snoeien, is na de pluk in de late zomer.

KLEINFRUIT
Wanneer je ze elk jaar snoeit, blijven je struiken gezond en dragen ze meer
vruchten. Ook om de mooie vorm van de struik te behouden, is het belangrijk
dat je er de schaar inzet. Het meeste kleinfruit (bessen, late frambozen,…)
snoei je het best na de pluk bij droog en vorstvrij weer.

3. Gebruik het juiste snoeimateriaal
VOOR BUXUS
Maak je keuze uit speciaal voor buxus ontwikkelde manuele en elektrische snoeischaren:

Manueel

•

Schapenschaar: Ideaal voor het fijne snoeiwerk en vormsnoeien van
buxus. Van gesmede kwaliteit en bediening met 1 hand.

Elektrisch

•

AccuAccu- grasgras - en buxusschaar Isio: Handiger en kleiner kan niet! De
ideale hulp voor het accuraat knippen langs gazonranden en de
perfecte vormgeving van kleine buxusboompjes en struiken in de
tuin.

TIP

•

Voorkom verbranding! Snoei je buxus nooit in de volle zon of bij warm weer. De takjes
en blaadjes verliezen dan teveel water langs hun snoeiwondjes, zullen uitdrogen en
worden dan geelbruin.
Snoeischaar Felco 2:
2 een klassiek model met draadsnijder, sapgoot en
gesmede aluminium handgrepen. Lengte 215 mm.

TIPS
Er zijn 2 soorten snoeischaren:

•

bij het papegaaienbektype gaat het snijmes precies langs het steunmes, waardoor je de
perfect gladde snede krijgt. Uiterst geschikt voor precisiewerk en het knippen van jonge
takken en scheuten.

•

het aambeeldtype is minder geschikt voor het fijne snoeiwerk, maar wel voor het
knippen van oude en dorre takken.

ONDERHOUD SNOEIMATERIAAL
Zorg ervoor dat de messen van je snoeimateriaal altijd vlijmscherp zijn,
zodat de snoeiwonde zo gaaf mogelijk wordt. Een gescheurde of

•

gerafelde snoeiwonde is een bron voor schimmels en ziektes. Gebruik
hiervoor een slijpsteen van zuivere amaril (die heeft zowel een
middelkorrelige als fijnkorrelige kant voor het preciezere slijpwerk).
Slijp de messen onder een hoek van +/- 25° graden.

•

Reinig regelmatig je snoeimateriaal om te verkomen dat je ziekten overdraagt van de
ene plant naar de andere. Dit kan je heel eenvoudig met normale ontsmettingsmiddelen.
Het is ook beter om eerst de meest gezonde planten te snoeien en daarna pas planten
die eventueel geïnfecteerd zijn met bepaalde ziekten.

4. Onmisbare snoei-extra’s
WONDAFDEKMIDDEL

Gebruik zeker bij grotere wonden een wondafdekmiddel om infecties achteraf te
voorkomen. Subopast
Subopast en KB Naturen Wondafdekmiddel zijn hiervoor absolute
toppers!

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN
Geen overbodige luxe! Maak je keuze uit volgende tuinhandschoenen:

•

Handschoenen kleine werken: Een combinatie van katoen en vol
rundsnerfleder. De handschoenen zijn vochtwerend behandeld,
wasbaar en blijven soepel na het drogen.

•

AntiAnti-doornen handschoenen: Deze comfortabele, slijtvaste antiprikhandschoenen beschermen je perfect bij het snoeien van rozen,
bramen of andere planten met doornen.

Zot van A en je bakkunst
Chauvinisme is misschien eigen aan Antwerpenaars. Tijdens de stadsuitstap naar de
Scheldestad zullen de deelnemers ervaren hoe Antwerpenaars dwepen met hun grootstad.
Maar waarom zouden we zelf ook niet wat meer fier zijn op wat we kunnen en wie we zijn?
En dat we KWB’ers zijn, dat willen we weten… daarom komen wij, daarom gaan wij overal…
Op vrijdag 16 maart waren 9 aspirant-bakkers ’s avonds te gast bij Jeroen, jonge
zaakvoerder van bakkerij Van Hoeck op de Markt. Zo is de vierde generatie bakkers van
vader op zoon een feit. En van een voorbereiding gesproken: vorige zondag in De Werkman
kon je de lekkere soezen al proeven, smaakmakertjes voor een oefening in het maken van
éclairs. Onze Franstalige vrienden horen en zien daar het woord bliksems in. Wij leerden
alleszins in een bliksemslag hoe de vork aan de steel zit in de bereiding van heerlijke
roomsoezen mét een chocaladelaagje. Wie hoopte op een avondje kijken en proeven had
het bij het verkeerde eind. Voor elke deelnemer stond er een pannetje klaar en na een
duidelijke uitleg door Jeroen schoten we in gang. Ja, we blijven in de bakkersstijl, want in dat
vak ‘schiet’ men de gebakjes en de broden de oven in. Het recept? We mochten 100 g boter
laten smelten in 200 g water (met de helft water is de kwaliteit nóg beter).
Op het vuur voegden we er dan 150 g zelfrijzende bloem bij. Alles goed roeren…en een
zestal eieren toevoegen. Liefst niet samen! Klonters krijg je er zo uit als je het deeg in een
andere koude kom met voldoende hoge rand doet.
De vloeibare deeg ging in de spuitzak en dan is het voor een geoefende pasteibakker een
koud kunstje om laagjes te spuiten op een geboterde ovenplaat. Oefening baart echter kunst
en dit zagen we.
Hedwig D. toonde hoe hij met zijn vaste hand mooie vormen toverde. Marc VdB, voor de
eerste keer mee op uitstap, was dan wel heel creatief, voor de andere deelnemers ook soms
attractief. André J. , ook zot van A, vormde de eerste letter van zijn voornaam op de plaat…
Ondertussen warmde de oven op tot 240°. Na ongeveer 18 minuten baktijd kwamen de mooi
gerezen gebakjes – zeer originele exemplaren ook – uit de oven. Laten afkoelen en dan met
een schaar de helft doorsnijden. Zo kon de vooraf gemaakte vanillepudding erin. Met de
spuit natuurlijk! Met een borsteltje de vloeiende chocolade erover. In de handel vind je als
alternatief voor smeltchocolade ook zakjes van Oetker met gesmolten suiker waaraan je
chocolade(poeder) kan toevoegen. Natuurlijk waren we trots dat we onze gebakjes mee naar
huis konden nemen. Want, ‘éclair, we zijn nu ook zot van A’. Dank je, Jeroen, en we
onthouden dat je nu al een afspraak maakte voor volgend jaar. Dank ook aan moeder Linda
en vader Jean-Paul voor het gastvrij onthaal. (HVdS)

