
Met Valentijn op stap! 

Liefde is...
méér dan 50 of 60 jaar 

om elkaars grappen lachen.
Elkaars eigenaardigheden
vertalen in aardigheden.

 Liefde is… Liefde is…
Een zoen bij het komen
En een zoen bij het gaan
Een kneep in de wang.

 Liefde is...
Tegenslagen tegen komen,
verliezen verwerken,
elelkaar steunen
en kracht vinden
om door te gaan

SAMEN

 Liefde is ook…
ieder zijn ding doen.

Jij het gras en ik de ramen,
jij de bloemen en ik de soep,jij de bloemen en ik de soep,
jij de auto en ik de stoep.
jij het taartje en ik het pintje 
jij de koffie en wij de afwas. 

Liefde is...
Soms even terugkijken
naar foto's van vroeger

en bedenen bedenken
"hoe hebben we dat toen
toch allemaal gedaan ?"
Ja, dat kon toen allemaal

uit liefde.

xxx-avond
zaterdag 10 februari

februari 2018
nummer 473

kristelijke werknemersbeweging   -   www.kwbmerchtem.be
kleine raak



FAMILIENIEUWS 
 
 Anny Van Keer weduwe van Carlos Van Hove 

zus van KWB’er Marcel Van Keer 
tante van KWB’er Eric Van Eeckhoudt 
 
Constant De Ridder, weduwnaar van Martha Geeroms 
vader van KWB’er Rudi De Ridder 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

-  

 

woensdag 28 februari 2018 om 19.30u. 

Vorig jaar leerden Luc en Baloe ons hoe we best met verf, borstel, schilderkit.…  

omgaan.  Maar nu we “kunnen verven” weten we nog niet welke kleuren we best samen 

gebruiken.  

Binnenhuisarchitecte Fabienne neemt ons hiervoor op sleeptouw. 

Voor de pauze staan we stil bij : 

- hoe kleuren afstemmen op je leefomgeving 

- wat zijn de trendy kleuren 

- welke kleuren, materialen, … passen we toe in welke kamer 

- hoe maken we een kamer groter, lichter, ….. 

Na de pauze zijn jullie aan zet om deze avond in te kleuren: 

Stuur foto’s door van een kamer, plaats waar je graag interieuradvies zou over krijgen. 

We bespreken samen wat de beste keuze zou zijn  

stuur je foto door naar wouter.kemels@KWBmerchtem.be 

Praktische vragen kunnen gesteld worden aan Luc Vrijders. 

 
Mannen, vrouwen welkom.  
De deuren van het  KWB lokaal gaan open vanaf 19 u., we starten om 19.30u.  
 
Voor meer informatie wouter.kemels@KWBmerchtem.be, gsm 0473 820660.  
 

 

MIXEN met kleuren 

mailto:wouter.kemels@KWBmerchtem.be
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Nieuwe leden  
 

We heten deze maand Kim De Proft welkom in onze KWB afdeling. Joke, zijn wijkmeester, zal Kim wel de 
nodige informatie geven zodat Kim zich vlug thuis voelt.  
Ook Luc De Cock wenst zich aan te sluiten bij onze KWB. Goed idee Luc we zijn benieuwd om je 
eerstdaags op één van onze activiteiten te begroeten. 
Weet ook beste nieuwelingen dat het KWB lokaal elke zondag open is van 10 u. tot 13 u. Het lokaal is 
gelegen achteraan op de parking van zaal ’t Vijverdal.  
Net voor het publiceren van deze kleine raak noteerden we nog de inschrijving van Luc Decooman. 
Welkom Luc, je vriend Willy komt je maandelijks bezoeken met KWB nieuws 

 

Fiere opa’s 
Een glunderende KWB’er Stef Robberechts kwam ons in het KWB lokaal vertellen dat hij op 24 december 
voor het eerst grootvader geworden was van een flinke kleindochter, Lucie is haar naam. We wensen de 
ouders Wietze en Clémentine het allerbeste toe met hun dochtertje. En…de Stef zal Lucie zeker met de 
nodige zorg en liefde omringen. 

 
 

Wistje datjes!! 
 
 Gespot: op Langevelde. Een nogal grote hond had een pakje achtergelaten midden op de rijweg net 

voor het huis van KWB’er Gaby. De eigenaar van de viervoeter had blijkbaar een zakje vergeten en 
alles bleef achter. Gaby blijkbaar een beetje misnoegd, en terecht heeft er een bordje bijgelegd met de 
vraag ‘ wie gaat dat opruimen’. 

 Wie dieren graag ziet en er mee gaat wandelen wordt geacht om ook de ‘strontjes’ op te ruimen.  
 En laat ons toe om vast te stellen dat er in Merchtem heel wat baasjes zijn die hierbij te kort schieten. 
 En in datzelfde genre: met de fiets een tochtje maken leert je dat plastiek flesjes en bierblikjes 

gemakkelijk in de beek- of graskant worden gegooid…spijtig toch. 
 Het moet me van het hart. Telkens we naar de glascontainer op de parking naast het kerkhof onze 

lege flessen gaan wegbrengen zien we tal van afval naast en rond de glascontainers liggen. Het geeft 
een onbehaaglijk gevoel. Wie doet dit toch, kunnen we niet met zijn allen deze glascontainers 
gebruiken voor wat ze dienen en onze afval deponeren in onze huisvuilzak of naar het containerpark 
brengen. Moet er nu echt voor alles controle zijn? 

 Beste gemeentemandatarissen zou er nu werkelijk niets kunnen gebeuren om de fietspaden een 
serieuze beurt te geven. Allerlei werken aan diverse flatgebouwen en evenzeer door werken aan 
nutsvoorzieningen hebben grote sporen nagelaten en sommige fietspaden in een erbarmelijke staat 
achtergelaten. Het zijn bijna verkiezingen, misschien een hint 

 Platen- & cd-beurs:  KWB-er Swaiken Van Campenhout nodigt al onze leden uit op zondag 25 
februari tussen 10 & 17 uur in de Cafetaria Sporthal Merchtem aan de Dendermondestraat 25 voor zijn 
platen- & cd-beurs. Organisatie & informatie: 0474/88.55.83 (Swaiken Merchtem). Gratis inkom en 
ruime parking 

 Op de quiz in Mollem medegeorganiseerd door KWB Marc Demeyer, nam  onze KWB ploeg deel. 
Ze werden trouwens 7de . Een van de vele vragen was ‘noteer de naam van de nieuwe pastoor van 
onze zone De Bron’. De KWB ploeg twijfelde en warempel ze schreven een verkeerde naam op hun 
antwoordformulier. Voor wie ook mocht twijfelen onze nieuwe pastoor noemt ‘Koen Verheire’.  

 Zondag 4 februari, op lichtmis, worden er in onze parochie lekkere pannenkoeken gebakken ten 
voordele van de parochielokalen.  
 



 
Kaartkampioenschap Wiezen’  

 
Schoorvoetend kwamen de kaartliefhebbers het lokaal binnen. Het werd een eerder 
matige opkomst met 9 tafels (voor niet-ingewijden 9 x 4 = 36 deelnemers). Met de 
tapploeg en de kookploeg halen we ruim 45 aanwezigen. Eddie Geeroms speelde het 
best of hij kreeg de beste kaarten en hij mocht zich kampioen van de avond noemen 
met 105 punten op de voet gevolgd door René Van Buggenhout. 
Een boterham met köt en een ‘plak’ mosterd erbovenop werd ons door het kookteam 
opgediend. Het was een leuke avond en des te meer wanneer je met een flesje wijn, 
gewonnen met de loterij, naar huis kunt keren. 
 

 
 
 

 

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

 

 

Sport 

 

Pingpong:  

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 welkom. 

 

Zaalvoetbal: Merchtemse zaalvoetbalcompetitie 

Donderdag 8 februari om 20.30 u. tegen De Cats 

Maandag 26 februari om 21.45 u. tegen Huibout 

Maandag 12 maart om 21.45 u. tegen Socca Lova 
 

Petanque: 

We hebben ook een petanqueploeg bij KWB. Ze spelen op woensdag in Peizegem hun 

competitiewedstrijden. Neem informatie bij Francis 052 / 37 37 90. 

 

Kaarten 

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

 

 

 

 

 nodigt uit 

 

LICHTJESWANDELING  voor jou… voor hem … voor haar … voor ons 

 

Vrijdagavond 2 februari 2018 om 19 u. Vertrek aan de kerk. 



 

EHBO-tips bij koud weer… 
 
 
 
 

Sneeuw en koud weer kunnen mooi en gezellig zijn! Maar valpartijen zijn dan niet veraf. 
Een fietser, een wandelaar of curlingspeler die uitgegleden is en blijft liggen, dek hem dan toe met een 
jas//deken/isolatiedeken …. dat beschermt het slachtoffer tegen de koude. Indien je onderkoeling vermoedt 
geef het slachtoffer dan geen drinken en alarmeer de hulpdiensten. 
Ga je het huis uit let er dan op dat je best verschillende lagen kledij aandoet, dat isoleert beter dan één 

dikke pul. Muts sjaal en handschoenen zijn voor de kinderen geen overbodige luxe. 

Moet je wachten op trein of bus, blijf in beweging. Het eerste signaal dat je lichaamstemperatuur begint te 

dalen zijn rillingen, probeer dan ergens binnen te gaan of blijf in beweging. 

Enkele tips om verkoudheden of de griep te snel af te zijn: 
 Reinig je handen geregeld met water en zeep gedurende de dag. 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik meteen in de vuilnisbak. 

 Vermijd zoveel mogelijk contact met de ogen, neus of mond nadat je mogelijk besmette voorwerpen 

hebt aangeraakt. 

 Het is belangrijk om ook de omgeving van de zieke regelmatig te reinigen en te verluchten. 

 Bij niezen of hoesten ontstaan kleine druppeltjes die erg besmettelijk zijn wanneer ze ingeademd 

worden. De kans op besmetting kan drastisch verkleind worden door bij niezen of hoesten een 

zakdoek (of een deel van de kleding, bijvoorbeeld de mouw) voor de mond te houden. 

 In het geval van een grieppandemie is het dragen van een mondmaskertje aanbevolen om een infectie 

met het virus te vermijden, maar dit zal ons hopelijk niet overkomen. 

 Een grog tegen de griep kan helpen, het is bekend dat je griep moet ‘uitzweten’. Gember helpt het 
lichaam zweten waardoor je sneller van je griep af kunt zijn! Gember helpt ook buikkrampen te 
verminderen en bij de spijsvertering als je iets verkeerds hebt gegeten. Dus een lekkere gemberthee 
drinken is de boodschap en daar heb je geen doktersvoorschrift voor nodig. 

 

Een KWB’r had het eens zwaar te verduren…GRIEP… De dokter komt bij hem en zegt: ‘Ja meneer u heeft 

het goed zitten, ik zal u iets voorschrijven om eens goed te zweten’, waarop de dokter zijn hoed neemt en 

de kamer wil verlaten. En Jef roept:’ Ja Maar dokter, U zou mij toch nog iets voorschrijven om eens goed te 

zweten!’. Waarop de dokter antwoordt: ‘Dat komt morgen meneer, dan ontvangt u mijn rekeningetje….  

Geniet deze maand nog van vele frisse wandelingen tot aan de Werkman 
FR 
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Nieuws van de jonkheid 
 
De warmste Werkman 
 

Deze legendarische zondag heeft weinig inleiding nodig. Voor sommige jong-KWB’ers 
was het ineens vroeg, 17 december. Bed uit, misschien nog snel de tanden poetsen en 
richting Werkman om te drinken en de toog te houden voor het goede doel. De prijzen 
waren iets hoger, maar dat deerde de gemiddelde Werkmanganger niet. Uit informele 
verslaggeving blijkt dat sommige (jong) KWB’ers een deel van hun lever hebben 
geschonken aan het goede. Kodil was alleszins heel tevreden met de ingezamelde 750 
euro. Bedankt KWB! 
 
Cross Diegem 
 

Niet veel na de warmste week, 30 december, trokken we met zo’n 50 man naar de 
cross in Machelen-Diegem. En of het daar warm was! Supersfeer en mooie 
podiumplaatsen kleurden de avond. Voor sommigen was de grote feesttent iets te druk. 
Gelukkig kon je je voor de afterparty ook terugtrekken in een klein scouts/chirolokaaltje. 
Er werd veel verbroederd en sommigen haalden zelfs de live beelden. Anderen dan 
weer haalden op het einde de bus niet. Gelukkig rijden daar voldoende taxi’s en konden 
de verloren schaapjes later nog aansluiten in de Reedijk.  
 
Winteronderhoud bij All Car Yannick 
 

Owee garagisten die ons iets willen wijsmaken. Yannick gaf ons 17 januari een resem 
aan tips over wat een onderhoud juist allemaal inhoudt. We begonnen met de soorten 
vloeistoffen om dan stil te staan bij de batterij en de verschillende banden. Vele mythes 
werden ontkracht en goed advies werd ons meegedeeld. Bedankt Yannick, je bewees je 
als een aangenaam onderwijzer. Moesten ooit al die soorten olie jouw oren uitkomen, 
ligt er misschien een carrière als praktijkleerkracht in de mogelijkheden. Als mooie 
afsluiter kregen we nog een goodie bag en gingen we allemaal net ietsje slimmer naar 
huis. 
 

 
 
Jong KWB heeft dus niet stilgezeten. Nog eens bedankt aan de KWB dat we zo 
veel mogen organiseren en gesteund worden. 



Gezinsweekend 25 tot 27 mei 2018 
 

 

gaat naar 

Geraardsbergen 

 

Jeugdherberg ‘t Schipke ligt aan het provinciaal domein de Gavers: 
www.jeugdherbergen.be/nl/geraardsbergen 
 

Dit kan je al verwachten: 
- alle activiteiten gaan door in het domein 
- we hebben een eigen kookploeg mee 
- keuze tussen eigen of gedeelde kamers 
- eigen springkasteel 
- en zoveel meer… 
 

LEEFTIJD PRIJS PP 

vanaf 2016 gratis 
 2012 tem 2015 45 euro 
 2006 tem 2011 55 euro 
 2001 tem 2005 65 euro 
 tem 2000 85 euro 
  

Inschrijven kan door: 

 Het volledige bedrag te storten op rekening BE70 7995 5005 0525 van KWB 
Merchtem met vermelding “gezinsweekend 2018 + het aantal personen” 

 Onderstaande gegevens in te vullen en samen met een gezinsfoto door te sturen 
naar gezinsweekend@kwbmerchtem.be  

 Als je nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet te bellen naar Steve: 
0472/36 01 69 

. 

VOORNAAM NAAM GEBOORTEDATUM BEDRAG  

1     

2     

3     

4     

5     

6    TOTAAL 
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One hundred and eeeeiiightyyy 
 
Wie droomt daar niet van… In al die jaren is het in de Werkman op 1 hand te tellen. 
En laten we eerlijk zijn, in elke man zit er wat winnaarsdrang, maar dat is bij ons zeker 
niet het belangrijkste! 
Een lach, een pijltje, een pintje, en als je bij de plakkers hoort kan er nog een 
durummeke bij ook… 
Ook eens zin in een gezellige mannenavond, kom dan zeker langs op 
 

Vrijdag 16 februari en vrijdag 2 maart 
om 20 u. in de werkman 

 
 

 
 

Schaatsen in Wilrijk 
 

Schuif je dat’jes… 
 

 We op 27 december (vorig jaar) met 52 op de bus zaten. 

 Er nog 6 mensen bijkwamen met de auto. 

 Een 25 kleine kinderen en 25 grote kinderen op het ijs gingen. 

 We je niet moeten vertellen waar de rest zat… 

 Je gezonder wordt op het ijs na misselijk worden op de bus. 

 Veel kinderen in groep schaatsen, jong en ouder bij elkaar en de ouders niet meer 
kunnen volgen. 

 Kinderen ook gelukkig zijn met ijs onder hun voeten dan aan hun mond… 
 

  



Koken met en door mannen 
 

  Donderdag 15 Februari 2018    
 

 

Kerkeboomgaard 19 u. 
 

 Ter plekke gerookte zalm 

 Varkenshaasje met groentepuree en pepersaus 

 Tiramisu met bosvruchten 

 

Chef-koks van dienst Pauwel en Marc heten je van harte welkom. 
 
 

 
 
 
 

Zeker de moeite waard!! 
 
De koepel van de werknemersbeweging; beweging.net bestaat uit het ACV, Femma, KWB, Pasar, 
OKRA, Samana, de Christelijke Mutualiteit, Wereldsolidariteit, Familiehulp, KAJ, Internationaal Comité. 
Geassocieerde partners zijn: Welzijnszorg, Groep INTRO, ARKTOS  en Pax Christi   
 
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt Beweging.net u allen uit op een trefmoment. 
 

Afspraak op donderdag 22 februari 2018 om 19.30 u. 
Ons Parochiehuis’ in Peizegem 

 
Welkom met een drankje 
We laten mensen aan het woord onder de slogan: Iedereen Burgemeester’. 
We luisteren graag naar wat jullie belangrijk vinden in dit verkiezingsjaar. 
 

 



Eerste ra(a)ke vrijdag 

 
Op het nieuwe initiatief van het bestuur namelijk de organisatie van ra(a)ke vrijdag waarop zowel de 
wijkmeesters als de leden worden uitgenodigd kwamen een 30 tal deelnemers opdagen. Het is de 
bedoeling om op deze vrijdagen een onderwerp aan te bieden dat de ledengroep kan interesseren. In 
januari wordt er trouwens over het steeds vernieuwende of aangepaste verkeersreglement gesproken. 
 
Luc, onze KWB voorzitter, las zijn nieuwjaarsbrief voor waarin hij dankbaar terugblikte op het voorbije 
werkjaar en vooral de vele hulp die er geboden werd om onze activiteiten zo goed mogelijk te verzorgen. 
Vele helpende handen maakten het werk lichter. Hij wenste iedereen een voorspoedig, gezond en 
vreugdevol 2018 voor al de mensen van ons hart. Heel veel vriendschap en plezier aan de initiatieven van 
JKWB en KWB 
Hedwig las de bezinning voor die vorige maand in kleine raak stond en warempel dat ging ook over 
handen waarmee we van alles kunnen doen, strelen, met de handen in ons haar zitten, op tafel slaan, 
troosten, een traan wegpinken enz. 
Steve vertelde ons het nieuws over de raken die nu per post worden verzonden. Hopelijk stak jouw raak in 
de brievenbus anders scheelt er wat met je adres en dan neem je best contact met Norbert 
(kemels.nerinckx@skynet.be) Wat de kleine raak betreft blijft het voorlopig bij het oude systeem en het is 
de wijkmeester die het bij de leden brengt. 
Omdat de communicatie bij de jongeren anders verloopt, is er het voorstel om voor de leden (JKWB) die 
het wensen de kleine raak te verzenden via WhatsApp of één of ander email adres waarop ze alle 
informatie over de werking en de kleine raak kunnen lezen. Sommige wijkmeesters drukten hun 
bezorgdheid hierover uit omdat het ledenbezoek toch wel één van de essentiële en een belangrijk element 
is om het contact met de ledengroep levendig te houden.  
 
Na de pauze waarin voorzitter Luc een pint trakteerde kwam Francis onze kassier aan de beurt. 
De uitgaven van het voorbij feestjaar, 2016 waarin we met onze afdeling 75 jaar vierden werd apart 
behandeld omdat dit toch wel een heel speciale aangelegenheid was met de maandelijkse activiteiten die in 
de kijker werden gezet en met als toppers het weekend in Houffalize en het feestweekend met de 
tienkamp van JKWB en met de grote receptie met panelgesprek. 
Prachtig hoe Francis dat allemaal in goede orde weet te zetten en hij slaagt er steeds weer in om een 
positief resultaat voor te leggen. Een daverend applaus voor al dat werk kreeg Francis van de groep en 
heel veel lof voor zijn inzet. Flor en het bestuur ondertekenden het financieel verslag dat hierdoor werd 
goedgekeurd en Francis werd ontlast van alle mogelijke kritiek.  
Met het vertonen van foto’s uit de oude doos, wat versnaperingen en een pint werd deze vergadering 
afgesloten.  

Norbert 
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Lourdes   2018 

iets  voor u ? 

Misschien wil je ook wel eens kennismaken met Lourdes 
 
In 2018 geeft Femma-KWB Vlaams-Brabant ons weer de kans om naar Lourdes 
op bedevaart te gaan. In het thema “ dankbaar & hoopvol” willen wij op tocht 

gaan naar Lourdes. Vanuit onze parochiegemeenschappen in de zone Asse willen wij u graag de kans 
bieden om aan deze bedevaart deel te nemen in groep begeleid door diaken Karel. 
 

De bedevaart zal doorgaan van 20 tot 25 juli 2018 en we reizen met de TGV vanuit Tourcoing 
Prijzen: 
 Volwassenen: 724 euro 
 Toeslag single: 120 euro 
 Kinderen tot 2 jaar gratis 
 Kinderen: van 2 tot 14 jaar halve prijs 
 Leden van Femma en KWB krijgen een korting van 25 euro 

Bustransfer naar Tourcoing en terug is in de prijs inbegrepen. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven! 
Voor verdere inlichtingen en eventuele inschrijving kan u steeds terecht bij : 
Diaken Karel Janssens, Kerkstraat 5 - 1730 Asse 
Gsm 0475 29 58 82 Tel 02 452 80 23; e-mail : diakenkarel@skynet.be  

 

 

Pastorale zone ‘De Bron’: oproep tot meezingen 
 
De pastorale zone de bron start met een nieuw uitvaartkoor voor het opluisteren van uitvaarten in de kerk 
van OLV ter Noodt. 
De bedoeling is, onder leiding van Katelijne Van Overwalle, een nieuw repertorium bij elkaar te oefenen op 
4 woensdagavonden in februari en maart 2018. Wij denken aan Taizé liederen, liederen van Huub 
Oosterhuis, eigentijdse liederen en ook klassieke vierstemmige koormuziek. Maar de definitieve keuze van 
liederen zal afhangen van wat de groep zangers aan kan.  
Bij uitvaarten zingen we met wie zich kan vrij maken, geen probleem dus als dit maar heel af en toe jou zou 
kunnen lukken. De repetities zijn vastgelegd op woensdag, 7, 14 en 28 februari om 20 u. in de kerk van 
OLV ter Noodt 
Interesse? Contacteer Katelijne per mail katelijnevanoverwalle@yahoo.com of op haar GSM nummer 0478 
65 21 65..of kom gewoon langs. Als je iemand kent die hiervoor zou kunnen geïnteresseerd zijn deel dit 
bericht. Als je iemand kent die hiervoor zou kunnen geïnteresseerd zijn: deel dit bericht aub. 
              
 

Pastorale zone ‘De Bron’: Bijbelse leesavond over de apostel Judas Iskariot 
Maandag 19 februari 2018 om 19.30 u. in de weekkapel van de Kerkeboomgaard .door bijbelkenner Luc 
Devisscher  

mailto:diakenkarel@skynet.be
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Met de nieuwjaarsreceptie in het KWB-lokaal werd 2018 feestelijk ingezet 
 
Ambiance, lekkere hapjes à volonté, plezier muziek en dans tot in de late namiddag, jong en 

minder jong genoten van de sfeer en de gemoedelijkheid. 
Dank aan de werkers ! 

 

    
 
 

   
 
 

 



Kwb op avontuur -  zaterdag 17 maart 
 

KWB express ’ala pekingexpress’ !! 

 
 
Zin in een uitdaging, alleen of met vrienden?  
heb jij ook iets competitief in jou?  
ben je een winnaarstype? 
sta je sterk in u schoenen?  
heb je durf en lef? 
 
  dan is deze uitdaging iets voor jou !!! 
 

Wat staat je te wachten ?: 
 

racen tegen elkaar: lopen, liften, met de trein, de bus en eventueel zelfs met de boot en met de bedoeling 
alle opdrachten binnen de juiste tijd en op de juiste plaats af te werken 
Winners krijgen een mooie prijs. 
Deelnameprijs KWB- lid 10 euro, niet-leden betalen 15 euro.  
We starten om 11 u. aan het KWB- lokaal, minimum aantal deelnemers 10, we vertrekken in groepjes van 2 
of 3 man.  
Inschrijven is verplicht met betaling vooraf op rekening van KWB BE79 8335 3470 9433 met vermelding 
van je naam en KWB op avontuur. 
Vermoedelijk einde 20 u. als je niet de mist ingaat!!! 
Wat heb je zelf nodig: durf en lef, -smartphone  -facebook -lunchpakket of geld – WhatsApp.  
Geef ook bij voorkeur je inschrijving door aan Seger.van.gucht@telenet.be 
 
 
 

 
 
 

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 19 februari 
om 9 u. 
Mister proper verwacht je! 
 
 

 

mailto:Seger.van.gucht@telenet.be


KWB- XXX avond  

 Op zaterdag 10 februari 2018 gaan we op winterwandeling  

De wandeling gaat langs rustige landwegen - ongeveer 6 km -
richting “de Groene Wandeling in Buggenhout”, waar we 

worden verwacht rond 21 u.  

Halverwege is er een kleine tussenstop voorzien. 

In Buggenhout worden we door auto’s opgehaald welke ons 
rond 23u terug naar het KWB lokaal brengen Het zal een 

gezellige en warme avond worden waarbij we als koppel een 
romantisch avondje beleven in deze nog koude wintermaand 

rond Valentijn. 

 

 

 

We starten om 19 u aan het KWB lokaal 



Bier met streken 
 

 

 

 

 

Kris Verbelen uit Grimbergen werd door Wouter voorgesteld als bierkenner en onze gids doorheen 

‘bierland’. Kris begon met de geschiedenis van het bier te vertellen. Het belangrijkste volgens mij! 

 9000 jaar geleden werd het eerste gerstenat geproefd in Mesopotamië 

 De Egyptenaren beschouwden het later zelfs als een geschenk van de goden 

 In 1846 werd het eerste pilsbier in Pilzen in Tsjechië gebrouwen 

 Brouwerij Wielemans bracht het eerste bier op de markt 

54 proevers en 5 obers mochten we begroeten op deze proefavond. 

 

De bieren werden geselecteerd door Kris 

1. Dubbele witte 7 % van een brouwerij in Erpe Mere 

2. Deugniet goud blond 7,5 % brouwerij in Pumode 

3. Antigoon 7 % brouwerij ‘The Musketeers’ in Ursel 

4. Cochone 8;5 % 

5. Ploegsteert 9 % uit de gelijknamige gemeente  

6. Plat water ‘Spa’ 0 % 

7. Arend tripel 8 % Herzele 

8. Grimbergen Hop 8 % 

9. Sint Bernardus 8 % Watou 

10. Kastaar kregen we als toemaatje  
 

Wistjes 

 We kregen hapjes als toemaatje bij onze bierproeverij 

 Dat er 6 mannen met de naam ‘De Meuter’ aanwezig waren 

 Dat Adi stiekem het glas ‘ploegsteert van zijn zoon Jeroen uitdronk 

 Dat Wouter de Sint Bernardus nogal flauw vond, maar men had een kluts water bij zijn bier 

toegevoegd. 

 

 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maart 2018 
 

� VR 2 maart  Darts 

� VR 9 maart.  Kaartkampioenschap 

� ZA 17 maart  KWB op avontuur 

� DI 20 maart.  Kookavond 

� VR 23 maart.  Doe-avond 

� VR 30 maart.  Ra(a)ke vrijdag 

� DI 6 maart  Afsluiter sterren op de dansvloer 

� Iedere woensdagnamiddag : kaarten 

� Iedere donderdag : ping-pong 

Kaartkampioenschap 
Vrijdag 9 februari 
20 u. KWB-lokaal 

XXX - avond 
Zaterdag 10 februari 

19u. KWB-lokaal 

Kookavond 
Donderdag 15 februari 
19 u. Kerkeboomgaard 

Beweging.net 
Donderdag 22 februari 

19.30 u. Ons Parochiehuis 
Peizegem 

Kleuren mixen 
Woensdag 28 februari 
19.30 u. KWB-lokaal 

Mannen en vrouwen welkom 

Darts 
Zaterdag 16 februari 

20 u. KWB-lokaal 

Sterren op de dansvloer 
Dinsdagen 6-13-20-27 febr. 

Zaal ‘t Vijverdal 


