k
l
ei
ner
aak

j
anuar
i
20
1
8
nummer472

k
r
i
s
t
el
i
j
k
ewer
k
nemer
s
bewegi
ng - www.
k
wbmer
cht
em.
be

z
ondag7j
anuar
i
ni
euwj
aar
s
r
ecept
i
e

FAMILIENIEUWS


Judith Clerebaut, echtgenote van Richard Van Ongevalle
schoonmoeder van KWB’er Marc Van Den Berghe
Lucien Uyttersprot, echtgenoot van Liliane Legroux
schoonbroer en oom van verschillende KWB’ers

Twee kostbare handen.
Hoe heet de maand tussen december en januari?
De vaarwelmaand?
De welkommaand?
Het is in elk geval de periode dat handen
veel ‘om handen’ hebben.
Een onmenselijke drukte voor tweemaal vijf vingers:
schudden, omhelzen, wuiven, wensen, toasten.
Vaarwel 2017
Niets komt terug van wat was:
het trieste niet, het blije niet.
Welkom 2018
Er komt wat komt, zoals altijd, het trieste, het blije.
Wat zullen mijn twee kostbare handen in 2018 doen?
Strelen, troosten, tranen wegvegen, schouderklopjes
geven, juichen, zwaaien, op tafel slaan, van alles uitdelen,
de tafel dekken, wegen tonen, applaudisseren,
creatief in de weer zijn, in het haar zitten…
Tot gebed vouwen ook, stil
terwijl een dankwoord opwelt.
Dank 2017
Dank God, voor de mooie momenten.
Dank voor wie mij graag ziet.
Dank voor wie het voor mij opneemt bij tij en ontij
Welkom 2018
Met al wat je brengen zal.
Hilde Van Putten uit ‘Van aarde en hemel thuis’.

KWB wenst je een hoopvol 2018, een goede gezondheid, veel
vriendschap en vooral veel deugd aan onze activiteiten.

Nieuwe leden vanaf 2018
Björn Smets
Jacques Evenepoel
Welkom vrienden in onze grote KWB familie. Hopelijk kunnen jullie snel vrienden ontmoeten op één van
onze activiteiten. Ook in het lokaal, op de parking van de parochiezaal ’t Vijverdal, zijn jullie van harte
welkom iedere zondagvoormiddag van 10 u. tot 13 u.
Een blik op ons liedenaantal ter informatie.
KWB Merchtem telt einde december 2017 441 leden

Geboorte
Dat er bij KWB’er Sander Franken en Evelien Menu een lieve dochter geboren werd Billie is haar naam.
Een welgemeende proficiat

Fiere opa’s

Grote vreugde bij de familie Carpels, opa Dirk mag zijn kleinzoon Miel de komende tijd verwennen. Dirk is
ontzettend fier.
Dat KWB’er Gerrit Franken, als grootvader, zo fier als een gieter rondloopt met de geboorte van zijn
kleindochter Billie
Eli De Block glunderde als hij aankondigde dat hij grootvader werd van een kleinzoon ‘Storm’. Op 16
december werd er storm geoogst op de Heirbaan aan Eli om al dat jeugdig talent in toom te houden. N’en
dikke proficiat

Wistje datjes!!
 Dat Marc VS bij het ‘curling’ spelen een kwalijke val deed en zijn bekken brak. Marc is n’en taaien
en hij herstelt zeer snel.
 Dat Stef, Luc en Francis Marc bijstonden als hij naar de kliniek in Mechelen gevoerd werd. Maar ze
konden het niet laten, natuurlijk zonder het te weten namen ze een ziekenhuisvestje mee in de
plastiek zak waarin ze de kleren van Marc hadden gestoken. Wie zo’n jasje graag heeft gelieve
zich te wenden naar het trio helpers.
 Dat de Raak vanaf nu met de post toekomt. Elisa Rombauts de weduwe van onze vroegere kassier
Romain Saerens heeft gedurende jaren de pakken met de raken maandelijks in ontvangst
genomen. Van harte dank voor al die jaren trouwe dienst voor KWB. Dankjewel Elisa.
 Dat we de warmste week ook in Merchtem voelden, er werden heel wat initiatieven georganiseerd
voor het goede doel en dat is toch wel heel tof
 Dat JKWB met een actie in het KWB-lokaal ook hun steentje voor de warmste week bijdroeg
 Dat het feest voor de alleenstaanden een groot succes was, allemaal gelukkige mensen
deelnemers en initiatiefnemers;
 Dat we veel KWB’ers zagen meewerken aan de opbouw van de kerststallen in en aan de kerk., goe
bezig
 Dat er toch hier en daar in Merchtem wat kerststallen te bewonderen zijn en dat kleurt toch het
straatbeeld. Een zoektochtje met de fiets loont de moeite.

Kaartkampioenschap Wiezen’
2017 - 2018
De derde kaartavond komt in het verschiet. Nu begint het er al te spannen, d’er wordt een beetje naar
mekaar gekeken: wie staat er aan de leiding, wie volgt in mijn spoor en wie zou ik nog kunnen bijbenen.
Maar kaarten blijft een spel en dat maakt het juist zo interessant. We verwachten iedereen in volle form op
onze volgende kaartavond op

Vrijdag 12 januari 2018 - KWB-lokaal 20 u.

Volgende data: vrijdagen 9 februari, 9 maart en 20 april 2018
Norbert

LICHTJESWANDELING
voor jou … voor hem … voor haar … voor ons.
Op vrijdagavond 2 februari 2018 om 19 uur nodigen wij jullie uit om samen
een gezellige wandeling te maken van ongeveer 6 km.
We verzamelen aan de kerk met een lichtje en een fluovest.
Onderweg zorgen we voor een drankje .
Tot dan
Femma Merchtem
PS Niet-leden zijn niet verzekerd, rolstoelvriendelijk

voor jou … voor hem … voor haar … voor ons .

En…dat de goed heilige man welkom was in het KWB-lokaal.
Vele kinderen zorgden voor een massa tekeningen om de Sint te verwelkomen.
Een tractor met paardenkoets reed met de kinderen een rondje in Merchtem
Alle kinderen kregen snoepgoed van de Sint en zijn pieten

POETSEN KWB-LOKAAL
Een groepje dynamische pensioengerechtigde KWB’ers zijn bereid gevonden om ons geliefd
KWB-lokaal maandelijks een poetsbeurt te geven en … dat is nodig.
Jean De Block gaat deze poets coördineren. Wie graag mee wil dweilen, borstelen, stof
afnemen, tuin onderhouden, ruiten poetsen, … enz, afspraak op maandag 15 januari 9 u.
Mister proper verwacht je!

EHBO-tips in het gezin
Naar aanleiding van EHBO in het gezin geven we graag nog wat EHBO tips mee aan
onze leden. De meeste ongevallen gebeuren thuis . Een degelijke huisapotheek komt
dus zeker van pas.
Wat zou er in je huisapotheekkastje moeten zitten:
Verbandmateriaal: steriele kompressen, kleefpleisters, wondpleisters, zwachtels,
kousverband, steriele drukverbanden, steriele driehoeksverbanden,
tweedehuidverband.
Reinigings-en ontsmettingsmiddelen: vloeibare zeep, fysiologisch water, niet
kleurend, waterig ontsmettingsmiddel, ontsmettingsalcohol (om materiaal te
ontsmetten), ether (kleefresten verwijderen of huid ontvetten).
Werkmateriaal : wegwerphandschoenen, roestvrije schaar met fijne punten,
verbandschaar, splinterpincet ,tekentang, steriele naalden, veiligheidsspelden,
vasthechtingshaakjes, thermometer, isolatiedeken, zakmasker.
Geneesmiddelen:
Uitwendig gebruik: door de huisarts voorgeschreven of door apotheker aangeraden
geneesmiddelen tegen: insectenbeten, spierpijn, verstuikingen, blauwe plekken
Inwendig gebruik: specifieke geneesmiddelen die bepaalde gezinsleden nodig hebben.
Voorgeschreven of aangeraden middelen door huisarts/apotheker tegen : pijn; diarree,
maagklachten, keelpijn, hoest; jodiumtabletten (momenteel voor heel België)
Nuttig:
Maandverband, handdoek, papieren zakdoekjes, middel tegen zonnebrand, plastic
zakjes, koelzakje (met hoes)
Lijst met nuttige telefoonnummers: bewaar een lijst van nuttige telefoonnummers
dicht bij de telefoon/bij apotheekkastje (of zet ze in gsm).
Dringende medische hulp : 112
Niet dringende ziekenvervoer: 105 – ambulance rode kruis
Antigifcentrum 070 245 245
Brandweer : 112
Politie : 101 uitsluitend voor dringende politiehulp
Vermiste kinderen 116000 Europees meldingsnummer
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500
Wachtdienst huisarts : streekgebonden 1733
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969

Jong KWB in januari
Snowboarden – 19u aan Werkman
Op 10 januari gaat Jong-KWB snowboarden. Breng je boots een skipak mee. We
verzamelen om 19u aan de werkman. Ga je mee / heb je een wagen ter beschikking:
laat dit weten op de WhatsApp.
Prijs: 38€pp voor niet-leden, 30€ pp voor leden.
Zit je niet op de WhatsApp, stuur dan een berichtje naar 0472/23.55.05.

Onderhoud van Auto – 17 Januari 20u aan Werkman
Op 17 januari stelt All-Car-Yannick zijn garage open voor Jong-KWB.
Vanaf 20u vertrekken we naar de Garage van Yannick, hij toont ons wat een
onderhoud van een auto juist betekent. Olie verversen, koelmiddel nakijken, remmen
vervangen, lamp & zekeringen vervangen, banden vervangen; na deze activiteit heeft
de auto voor jou geen geheimen meer!
Tot dan! Het Jong-KWB bestuur

Jong KWB en DE WARMSTE WEEK

Een nobel initiatief van de JKWB’ers. Ze verzorgden de tap in de werkman op zondag
17 december. Er werden speciale bieren aangeboden en porties kaas en salami.
De gewone pintjes werden wat duurder verkocht. En …alle inkomsten gingen naar het
goede doel ‘Kodiel’. Er kwam enorm veel volk opdagen voor dit prachtig gebeuren.

Gezinsweekend in Geraardsbergen
Zet 25, 26 en 27 mei al maar in je agenda als je samen met je gezin op
weekend wil gaan.
Dit jaar gaan we naar de streek van de mattetaarten en manneke pis,
Geraardsbergen.
We verblijven in het jeugdhuis ‘t Schipken aan het provinciaal domein De
Gavers.
Het hele complex zal dat weekend van KWB Merchtem zijn.
Neem zeker eens een kijkje op www.jeugdherbergen.be/nl/geraardsbergen
De inschrijving zal in de Kleine Raak van februari staan.
Hopelijk tot dan!

Nieuwjaarsreceptie in het KWB-lokaal
Zondag 7 januari vanaf 10.30 u.
We klinken op wat voorbij is
maar duimen feesten op de toekomst.

EEN AVONDJE CURLING
Met 29 spelers en 1 supporter vertrokken we richting enige curlinghal van België in
Zemst. Curling lijkt op petanque. Het grootste verschil: het wordt gespeeld op ijs. De
ballen zijn stenen van 19 kilo. Het kleine balletje is een “huis”. Het huis heeft een wit
centrum met daarrond een rode, witte en blauwe cirkel. Elke steen die de cirkels raakt,
kan een punt zijn. De ploeg krijgt acht stenen. Elke ploeg mag om beurt een steen
richting doel sliden. Je kan de snelheid van de steen versnellen door met een borstel te
vegen. De stenen die binnen de cirkels het dichtst tegen het centrum liggen, krijgen
punten. Het eerste uurtje werd er vooral geoefend op het sliden. De speler zit op zijn
hukje. Een rechtshandige stoot af met het rechterbeen en houdt het gestrekt. Het
linkerbeen houdt hij gebogen (voor linkshandigen is het natuurlijk andersom). Je schuift
door de gladde voetzool. Je moet hierbij je evenwicht houden. De eerste oefening was
leren glijden met twee stenen. Nadien wordt een van de stenen vervangen door een
borstel. Een laatste onderdeel is het effect leren zetten op de steen. De skip (kapitein)
probeert aan te geven in welke richting de steen moet geschoven worden. Hij doet dit
door in het deel te staan waar de steen moet komen en wijst naar buiten. Dominiek,
herstellende van een medische ingreep, ging mee als supporter. Zijn motivatie: één van
zijn achterneven speelt in de club. Om zich niet te vervelen, waagde hij zich ook op het
ijs. Hij werd ingeschakeld als trainershulpje en skip van een team. Na het uurtje
trainen, speelden we op de drie banen een wedstrijdje. De strijd was soms intens. Je
vergeet dan dat je op ijs staat. Er waren spectaculaire valpartijen. De meesten waren
zonder erg. Het grootste slachtoffer was Marc VS. Na onderzoek in de kliniek bleek hij
een heupbreuk opgelopen te hebben…
De hevige supporter,
Dominiek

Curling, wist je datjes …






De beste stuurlui staan aan wal.
Je schuift je curlingsteen het best zoals je je autostuur het best zou vasthouden
Voor de twijfelaars, kloksgewijs gezien op 10 en 2 u.
Het regent elke dag warm water binnen… Het zorgt voor een filmlaagje waardoor
de stenen beter schuiven
Op het ijs staan ook startblokken. De snelheid van de curlingsteen wordt
meebepaald door je eigen startsnelheid.
Ik ben opgenomen op spoed. Wanneer ik naar huis/een ander ziekenhuis ga,
neem ik (of mijn begeleiders) mee … het ziekenhuis/operatiekleedje (en mijn eigen
kleding)

Wijkmeestersvergadering van 1december 2017
Diegenen die met de fiets naar de vergadering kwamen hadden het meteen over de ijzige kou. Koning
winter deed zijn intrede, gelukkig is het in het KWB lokaal snel warm. Nadat Luc iedereen met een warme
welkom begroette, las Wouter een bezinning over de Advent voor. In het gesprek dat hierop volgde
hoorden we een aantal negatieve commentaren over de nieuwsberichten van zowel veraf als kortbij. Het
positieve nieuws kwam er over de organisatie van de ‘warmste week’ waar meer dan.1000 goede doelen
aan bod komen voor sponsoring. Vele mensen, jong en minder jong zetten zich hiervoor in en dat is toch
wel iets dat tot de verbeelding spreekt.
Steve was net op tijd om zijn tanden te zetten in de voorbije activiteiten. Op een rustige manier werden de
initiatieven van de voorbije maand onder de aandacht genomen. Voorzitter Luc nam ons mee in wat op de
kalender staat in de maand december.
Het ledennieuws kreeg aandacht omdat er wel aanzienlijk veel ontslagen in onze afdeling te vermelden zijn.
Opvallend is dat de deelnemers aan de minivoetbal dikwijls maar voor 1 jaar present tekenen. De
heksentocht, de wervingsactiviteit bij uitstek, lokt ook mannen die het na 1 jaar voor bekeken houden. De
band met de beweging is niet meteen stevig genoeg voor een meerjarig lidmaatschap.
Herman betaalde tijdens de pauze een tournée voor de geboorte van 2 kleinkinderen Pien en Mik. Hedwig
is zo blij met zijn eerste kleindochter Vida dat hij er ook een rondje op gaf. En het hield niet op: naar
jaarlijkse gewoonte trakteren Marie-Jeanne en Vikske de wijkmeesters op een pintje, waarvoor dank.
Na de pauze mocht Luc een leuke man verwelkomen: namelijk Sinterklaas.
De goede man was alleen zonder zijn zw…pieten want met al die heisa errond hadden de Pieten schrik
gekregen om met de Sint mee te komen. De Sint las een lange en plezante brief voor met verschillende
toffe woordspelingen tot groot jolijt van de wijkmeesters. Blijkbaar wist de Sint heel veel over de werking
van KWB en over de wijkmeersters.
Enkele voorbeelden. Ik ben hier bijna niet geraakt; Met mijn stoomboot mocht ik langs Brussel niet
passeren want daar hebben ze zoiets als een lage emissiezone en uit mijn boot komt nogal wat stof uit.
Maar via de Molenbeek ben ik dan gemakkelijk tot hier geraakt.
Ik heb gezien dat jullie gesproken hebben over de ‘sociale media voor beginners’ en het ging daar ook over
het smoelenboek en hoeveel volgers jullie hebben. Mijn gedacht is uw vrienden tellen op smoelenboek is
één maar aan den tap zijt ge toch al zeker met twee en ge kunt nog iets drinken ook. Sinds die avond zijn
er al heel veel berichtjes verzonden.
Elkaar helpen en een klapje doen en een pintje
drinken dat hoort er bij maar ook niet teveel
Maes anders eindigen we gelijk ne straatlope(r)
in goot.
Als we allemaal op electriek gaan rijden dan gaat
die prijs opslagen…en over opslagen gesproken
ons lidgeld is ook opgeslagen en niet een klein
beetje als we binnenkort er eentje zien rondrijden
met n’en nieuwe elektrische auto dan weten van
waar het geld komt.
Het hield niet op met woord en zinsspelingen
maar het effect gaat wat teloor als je dat moet
noteren. Iedereen kreeg een chocolade manneke
van de Sint te kiezen uit wit, bruin en zwart en
ook daar was er al iets geestig aan de orde.
Gezellige vergadering.
Norbert

Ra(a)ke vrijdag
Vrijdag 26 januari 2018 om 20u.
We starten onze eerste Ra(a)ke vrijdag met een interactieve verkeersquiz over de
wegcode. Een echte aanrader!!!

Hoe goed ben je op de hoogte van de recente en de iets minder recente
verkeersregels?
Test het in de verkeersquiz!
Er wordt verondersteld dat je als weggebruiker de verkeersregels goed kent en correct
kan toepassen. Als voetganger, fietser en autobestuurder de verkeersregels naleven
zorgt er al voor dat het verkeer een stukje veiliger verloopt.
Onze lesgever Geert zal ons om te beginnen 25 quizvragen stellen.
Na de pauze zullen we deze quizvragen en natuurlijk ook andere vragen overlopen.

Darts
Zaterdag 13 januari
KWB-lokaal 20 u.
Nu dat de Belgen internationaal meedingen voor de grootste eer in het darts spelen, kan dit een motivatie
zijn om te oefenen. Het is niet zomaar pijltjes gooien maar beredeneren, rekenen en natuurlijk in het juiste
cirkeltje gooien. Met vaste hand geraak je al een heel eind onderweg.
Deze dartsavonden zijn een ontmoetingsplaats waar er naast gooien ook over van alles kan gepraat of
gediscuteerd worden, zelfs wereldproblemen worden er opgelost vraag dat maar aan voorzitter Luc of aan
Steve en waarom ook niet aan Nico, zij weten er alles van.

BIER met “streken”
-

Vrijdag 19 januari 2018 om 19.30u.
Mannen, zijn jullie er klaar voor. We stellen jullie voor: een bier proef- en informatieavond
waarin “speciale” bieren met streken een hoofdrol spelen.
We proeven een 8 tal bieren en worden daarbij begeleid door een Kris Verbelen uit Grimbergen. Kris is een
bierkenner en hobby brouwer.
Hij zal ons wat meer uitleg geven over het brouwproces, de brouwerij en het bier natuurlijk 
Het spreekt voor zich dat bij al deze lekkere bieren
een stukje kaas niet kan ontbreken.
Kostprijs: 10 euro (de avond zelf te betalen).
De deuren van het KWB lokaal of zaal vijverdal
(hangt af van het aantal deelnemers) gaan open vanaf 19uur.
Om praktische redenen vragen we om vooraf in te schrijven.
Voor meer informatie en inschrijvingen
wouter.kemels@KWBmerchtem.be, of tel 052 376433 of gsm 0473 820660.

Koken met en door mannen

Donderdag 25 januari 2018

Kerkenboomgaard 19 u.
 Vispannetje en croûte
 Zeebaars, crème van pompoen met pommes duchesse
 Sabayon van kriekbier
Chef-koks van dienst Geert en Jonas heten je van harte welkom.

Op weg naar de kerststal
op 23 december was het een warme winteravond met veel
sterren aan de lucht, zo een 116 zieltjes volgden één van die
sterren tot aan ons KWB lokaal de Werkman waar de
Kerststallentocht zou vertrekken. Bij aankomst in het lokaal
mocht ieder een kerstwens opschrijven die tijdens de tocht in
een verlicht bekertje meegedragen werd. Na een kort
kerstwandelingetje kwamen we aan in Ter dreef, daar werd de
grote groep opgesplitst in twee lokalen en luisterden en keken
we naar het kerstverhaal van het zandtovenaar, dit kreeg heel
de groep stil. Daarna trokken we met z’n allen richten Handy home waar we getrakteerd werden op een
drankje en een hapje en de kinderen mochten er op zoek gaan naar pakjes. Een storm van kindergeluk
raasde door de winkel. In de lagere school van Sint-Donatus was er dan een innig moment in een grote
kring en vertelden we aan elkaar wat Kerstmis voor ons betekende. De tocht eindigde weer in de werkman
waar de kinderen met de gevonden geschenken een kerststal konden bouwen en de anderen konden
genieten van een gezellige babbel bij een pintje en een lekkere hotdog. Het was een geslaagde vernieuwde
kerststallentocht waar we heel veel kinderen mochten ontmoeten. En moge de prachtige kerstwensen heel
het jaar door schitteren in alle huiskamers.

Geluk
heeft geen groot
huis nodig om
in te wonen
maar wel een
deur om binnen
te gaan

Jaarfeest
Een knaller van een jaarfeest met 244 feestvierders.
Deugddoende misviering met Femma-KWB koorzang
KWB’ers met 25 jaar lidmaatschap kregen gepaste viering.
Live muziek op aanvraag - Dans tot in de vroege uurtjes
Zondag opkuis door de moedigen

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

Zaalvoetbal:
Merchtemse zaalvoetbalcompetitie:
donderdag 11 januari om 20.30 u. tegen ZVC Derrenteim
donderdag 25 januari om 19 u. tegen Karrewilly's
donderdag 8 februari om 20.30 u. tegen De Cats
maandag 26 februari om 21.45 u. tegen Huibout

Petanque:
We hebben ook een petanqueploeg bij KWB. Zij spelen op woensdag in Peizegem hun
competitiewedstrijden.
Voor wie is ingeschreven bij de petanqueploeg. Meer informatie bij Francis: 052/37 37 90 of
com-petanque@kwbmerchtem.be

Kaarten
Elke woensdagmiddag kan je vanaf 13.30 u. komen kaarten in het KWB-lokaal de
werkman.

Zondag 7 januari
Nieuwjaarsreceptie in het KWB-lokaal

Kaartkampioenschap
Vrijdag 12 januari
20 u. KWB-lokaal

Darts
Zaterdag 13 januari
20 u. KWB-lokaal

Bier met streken
Vrijdag 19 januari
19.30 u. KWB-lokaal/Vijverdal

Ra(a)ke vrijdag
26 januari
20 u. KWB-lokaal
Nieuwtjes van de wegcode

Kookavond
Donderdag 25 januari
19 u. Kerkeboomgaard

Sterren op de dansvloer
Dinsdagen 16-23-30 jan.
Zaal ‘t Vijverdal

Jong-KWB
Woensdag 10 jan. snowboarden – 19 u. KWB-lokaal
Woensdag 17 jan. ‘onderhoud auto’ - 20 u. KWB-lokaal

Februari 2018











ZO 4 feb.
Pannenkoekenbak parochie
VR 9 feb.
Kaartkampioenschap
ZA 10 feb.
Darts
DO 15 feb.
Kookavond
DO 22 feb.
Beweging.net
VR 23 feb.
Wijkmeestersvergadering
WO 28 feb.
Klussen: kleuren en mixen
DI 6–13–20–27 feb. Sterren op de dansvloer
Iedere woensdagnamiddag : kaarten
Iedere donderdag : ping-pong

