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FAMILIENIEUWS


Lodewijk De Donder, weduwnaar van Christine Keirens
vader van KWB’er Jim De Donder
Clement Heremans, weduwnaar van Hermine Van Mulders
grootvader van KWB’er Pieter Vanderstraeten
Joseph Sileghem, echtgenoot van Christiane Ceuppens
vader van KWB’er Patrick Sileghem

Als alles in ons leven …
Als alles in ons leven
zo evident en normaal
is geworden
dan wordt het tijd
om te vasten
Vasten wordt dan een
loskomen uit dat alledaagse ritme en
terug gaan naar de hartslag van het leven
Vasten wordt dan een
loslaten van aangeprezen levenswijzen en
weer voelen waar het erop aan komt
Vasten wordt dan een
loswringen uit gedwongen contacten en
vriendschappen sluiten die het hart raken
Vasten wordt dan een
losmaken uit een God-vreemde wereld en
Hem zien in mensen om ons heen
40 dagen vasten
doet ons weer verrijzen
tot echt mens
Naar Antoon Vandeputte

Kaartkampioenschap Wiezen’

De 4e kaartavond van ons KWB-kampioenschap moest het met 32 deelnemers stellen.
De slechte weersomstandigheden, sneeuw en ijzig koude wind hadden hier wellicht
veel mee te maken.
In de lichtmismaand februari geldt nog altijd het gezegde : ‘geen vrouwtje zo arm, of ze
maakt op lichtmis haar pannetje warm’.
De mannen van de keuken zorgden inderdaad voor pannenkoeken met suiker of voor
de geïnteresseerden met advocaat.
Pol Thomas was de eindwinnaar met 85 punten. Volgende keer wordt het echt menens
want dan zetten zitten we aan de voorlaatste kaartavond.

Welkom op vrijdagen 9 maart en 20 april 2018.

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 2 maart om 20 u. in de werkman
Zaterdag 21 april om 20 u. in de werkman

EHBO
Help, mijn man is klusser!
Uit een onderzoek bleek dat vrouwen meestal
bepalen wat het eindresultaat moet zijn van een
klus, terwijl mannen de meeste arbeid voor hun
rekening nemen. Mannen klussen gemiddeld
tweemaal zoveel als vrouwen.
Mannen zijn dan ook drie keer vaker het slachtoffer van een klusongeval, zij belanden maar
liefst vijf keer vaker dan vrouwen op de Spoedeisende Hulp. Doe-het-zelven is deze
maanden populair. Maar heel wat ongevallen die thuis gebeuren zijn te wijten aan onveilig
werken. Deze ongevallen kunnen makkelijk vermeden worden indien je een aantal algemene
vuistregels in acht neemt.










Neem voldoende tijd om een klus op te knappen.
Begin niet aan een klus waarvan je niet zeker weet dat je ze aankan.
Veilig gereedschap is het halve werk. Controleer steeds voor je begint je
gereedschap.
Volg steeds de veiligheidsvoorschriften zoals ze geformuleerd staan op de
gebruiksaanwijzing.
Bescherm jezelf.
Werk in een voldoende verlichte en verluchte ruimte.
Hou kinderen en huisdieren zo veel mogelijk uit de buurt.
Zorg dat er een EHBO-doos in de buurt staat.
Berg je werkgerief buiten het bereik van kinderen op zodra het werk beëindigd is.

xxx avond
Met een groep van een 26 tal mannen en vrouwen
trokken we op vervroegde valentijnstocht op
zaterdag 10 februari. De tocht vertrok aan ons lokaal
en ging langs Merchtemse, Boskantse en
Buggenhoutse wegen. Halverwege de tocht stonden
niet de drie koningen maar de drie cupido’s, nl.
Seger, Françis en den Bies ons op te wachten, niet
met pijl en boog maar met een drankje, want van de aangename babbeltjes onderweg waren
onze keeltjes droog. Er waaide een fris windje die avond maar gelukkig konden we ons kapje
opzetten en konden we onze tocht verder zetten langs het donkere bos tot aan de groene
wandeling. Daar konden we genieten van een hapje en drankje. Tegen sluitingstijd werd
iedereen naar zijn liefdevol stulpje teruggebracht met de voorziene taxi’s

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
vanaf 2016
2012 tem 2015
2006 tem 2011
2001 tem 2005
tem 2000

PRIJS PP
gratis
45 euro
55 euro
65 euro
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

Koken met en door KWB-mannen
25 januari : als een vis in het water
16 KWB’ers waren present op donderdag 25 januari voor deze eerste kookavond van 2018. Bij een
glaasje (of twee) parelend aperitief werden de laatste nieuwjaarswensen uitgewisseld. Iedereen stond
scherp om er aan te beginnen, alhoewel ook te horen was “deze keer ben ik gekomen om te kijken (en
te eten)”. Het menu was om u tegen te zeggen:
š Vispannetje en croûte
š Zeebaars, crème van pompoen met pommes duchesse
š Sabayon van kriekbier
Chef-koks van dienst Geert en Jonas leidden een en ander in goede caserollen. Het vispannetje werd
afgewerkt met emmentalkaas in plaats van een croûte met bladerdeeg. Culinaire vrijheid zo ge wilt.
De zeebaars werd begeleid met gesmoord witloof, crême van pompoen en pommes duchesse. De
culinaire wereld heeft zo zijn jargon, waaronder “ Ge moet de zak warm houden”. Dat bleek van belang
bij het spuiten van de pommes duchesse op de bakplaat.
Het dessert met kriekbier van Boon vraagt om vaardige handen om “op te kloppen”, “tot dat hij stijf is”,
de sabayonne.
Ook de zelf afgebakken broodjes uit diepvries bleken in de smaak te vallen. Alles werd “begeleid” met
een glas witte wijn.
Blijkbaar ligt het in de bedoeling om het koken voor mannen in 2018 in het teken te plaatsen van vader
en zoon die hun kookkunsten samen mogen tentoon spreiden.
Gabriël Ysebaert

MENU kookavond 15 februari
 Voorgerecht : gerookte zal met dille-mosterdsaus (zie recept volgende pagina)
 Hoofdschotel : varkenshaasje met pepersaus
 Dessert : tiramisu met bosvruchten

… en ’t was lekker!

Gerookte zalm met dille-mosterd-saus
Benodigdheden (15 pers)
8 zalmmoten (+/- 1 per 2 personen)
4 lepels Suiker
4 lepels Graanmosterd
2dl Zure room
2 lepels azijn
2dl zonnebloemolie
dille
rookschilfers (appel)
rookoven
blender

Bereiding
leg de zalmmoten in de rookoven (bvb in een alu schaaltje).
Steek de rookoven aan, waarbij de temperatuur tot +/- 80° komt. Reken een goed handvol
houtschilfers. Deze mogen wat vochtig gemaakt worden, maar hoeft niet.
Voorzie ongeveer 40 tot 60 min. tot de zalm gaar is. Mag nog altijd wat glazig zijn vanbinnen.
Laat de oven branden tot de houtschilfers volledig opgebrand zijn.
Meng voor de saus de mosterd met de suiker, room en azijn in de blender. Giet de olie er in een dun
straaltje bij, terwijl de blender draait. Doe de saus in een kom en breng op smaak met peper en zout.

Volgende afspraak
Koken met en door mannen

DINSDAG 20 MAART 2018

Kerkeboomgaard 19 u.

Wokmenu
Chef-koks van dienst Tom en Pieter heten je van harte welkom.

Tweede ra(a)ke vrijdag
Aanpassingen en vernieuwingen aan het verkeersreglement.
Wouter mocht 36 deelnemers welkom heten en
hij stelde meteen de inleider voor. Geert.
Geert een rustige man en dat was wel nodig op
zo’ avond waarop iedereen wel zijn zegje of zijn
mening heeft. Het werd een boeiend gebeuren in
de vorm van een quiz met meerkeuzevragen. Wie
op voorhand dacht aan een soort examen kwam
dus bedrogen uit.
Via een powerpointversie kregen we een
verkeersprobleem voorgesteld en we mochten bij
handopsteking oordelen welke van de 3
antwoorden het juiste was. Geert gaf nadien de
nodige uitleg en verklaring aan de verschillende
situaties en vooral de aanpassingen en
vernieuwingen die het verkeersreglement
voorziet.
25 vragen werden op deze manier bekeken en
besproken. Sommige verkeerssituaties lokten
nogal wat commentaar uit onder de deelnemers
maar einde goed alles goed. Belangrijk om weten
is dat er bij KWB heel wat verkeersdeskundigen
zijn!!!
Wat hebben we weer van alles geleerd en als we dit allemaal gaan toepassen wanneer we achter ons
stuur kruipen dan is deze avond super geslaagd.

DE PASSIE
Op zaterdag 24 maart 2018 vindt in Lier de derde editie plaats van De Passie; start
om 20 u. op de Grote Markt. Het is een staand evenement en de toegang is GRATIS.
Vooraf is er om 17u. een palmviering in de Sint-Gummaruskerk, voorgegaan door
Mgr Bonny.
Vanuit Merchtem zal er een autocar ingelegd worden die om 13.30u. aan de kerk in
Merchtem centrum vertrekt. De prijs per persoon bedraagt 12 euro. Voor een plaats
op de autocar kan je inschrijven in het secretariaat van de pastorale zone. Het
secretariaat is alle werkdagen geopend van 9 u. tot 12 u. Er zijn ook een beperkt
aantal (60) tribuneplaatsen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen via het
secretariaat kaarten aankopen tegen 25 euro p.p. Voor een plaats op de autocar én
een tribuneplaats betaal je 37 euro p.p. Iedereen is hartelijk uitgenodigd om de
Lierse editie van De Passie live mee te maken.

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

WIST-JE?!
Een mooie echo van Kodiel …
Jullie hebben een enorm bedrag voor Kodiel ingezameld, waarvoor we iedereen die
zich hiervoor inzette nogmaals willen bedanken.
Hiermee is het hooi, het stro en de bieten voor onze paarden en ezels voor heel de
winter betaald. Het was waarschijnlijk jullie bedoeling om ons hiermee te verrassen,
en dat vinden we ook wel fijn. Andersom waren we zeker aanwezig geweest hadden
we vooraf weet gehad van jullie actie. We vernamen het achteraf via Music for life.

OPROEP!
Aan alle KWB’ers die dit jaar een eerste communicant of een vormeling mogen vieren
vragen we om de naam van hun dochter of zoon door te mailen naar
norbert.kemels@skynet.be. Zeker voor de leden die buiten Merchtem wonen is dat van
belang. Graag ook de datum van de communie bij vermelden.

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 !!!

W at 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 om ons geliefd
KWB-lokaal maandelijks een poetsbeurt te geven en dat is nodig want het lokaal
wordt heel veel gebruikt.
Wie graag mee wil dweilen, borstelen, stof afnemen, tuin onderhouden, ruiten
poetsen, … enz, afspraak op maandag 19 maart om 9 u. En…eerlijk gezegd je
merkt het wanneer er gepoetst geweest is.
Mister proper verwacht je!

Oep gank in Diest
Op zaterdag 14 april trekken we met onze KWB’ers (partners mogen ook mee!) naar
de Vlaams-Brabantse stad Diest. We maken er een boeiende tocht door de eeuwen,
en volgen het verhaal van oorlogszuchtige heren, devote dames en Nederlandse
prinsen. De citadel en fort Leopold geven ons een idee van de 19e eeuwse
krijgsbouwkunde. Door een wandeling in het begijnhof – stadje in de stad – volgen
we het verhaal van 800 jaar geschiedenis.
Praktisch:
8.30 u.: Vertrek aan de Onze-LieveVrouw-ter Noodtkerk
9. 45 u.: Aankomst in Diest en
verkenning Citadel, bezoek aan de
Allerheiligenkerk, Grote Markt en
omgeving
12 u.: middageten
14 u. bezoek aan de gotische SintSulpitiuskerk (met tentoonstelling)
15 u.: Vrij shopping doorheen de
Albertstraat, Hasseltstraat en
Leuvenstraat
16.30 u.: Verzamelen aan het
Warandepark en korte wandeling naar
het begijnhof (met gids)
17.30 u.: broodjesmaaltijd in De Kapel,
in het begijnhof

Kostprijs : 50 euro p.p.

18.30 u.: Verzamelen aan de autocar
voor de terugreis
20 u.: Aankomst in Merchtem

……………………………………………….. schrijft zich in voor de dagreis
naar Diest en betaalt …… x 55 € of …………….. € contant aan Luc Van
Schuerbeeck of Francis Wijns, of stort deze som op BE79 8335 3470
9433 van KWB Merchtem

Derde ra(a)ke vrijdag
Goede Vrijdag
Op vrijdag 30 maart, net op Goede Vrijdag, worden alle wijkmeesters en leden
uitgenodigd en verwacht in het KWB-lokaal om 20 u.
Het wordt een gespreksavond waar we onder meer samen van gedachte wisselen
over
 Wat betekent Goede Vrijdag en het paasgebeuren voor jou?
 Hoe leggen we dit gebeuren op ons leven van vandaag?
Na de pauze omstreeks 21 u. kans voor bijbabbelen, kaarten of darts!

Wistjes KWB-lokaal
 Dat we enorm dankbaar zijn voor alle vrijwilligers die iedere zondag ons KWBlokaal openhouden en ons een pintje, frisdrank, tas koffie of cava-tje
bedienen.
 Ze zorgen er tevens voor dat alles netjes klaar staat om ons te verwelkomen
en nadien ruimen ze alles op.
 Op zaterdag 2 februari werden alle tapploegen, acht in totaal, uitgenodigd op
een jaarlijkse, gezellige bijeenkomst.
 Een nieuwe tapploeg, mannen van zone Eifel, boden zich eveneens aan om in
de beurtrol te stappen. Knap hé!
 De ploeg van Flor Verhasselt kreeg extra versterking bij met een nieuwe
helper namelijk Rudi Meersman. Proficiat
 Op zondagvoormiddag kan het best wel druk zijn in ons lokaal, maar dat
betekent dat velen zich er thuis voelen en het als een gezellige
ontmoetingsplaats beschouwen.
 Sinds kort noteren we dat de processie van de kerk naar het KWB-lokaal een
kwartierke later op gang komt.
 Tapploegen dankjewel in naam van zovelen die er op zondag komen
vertoeven en compagnie (gezelschap) vinden bij elkaar.
 Het uurwerk in het KWB-lokaal was stilgevallen omdat het batterijke plat was
en dat was ook meteen de reden waarom sommigen te laat thuis kwamen
voor te eten …

Gespot
In een woonkamer zagen we bordjes hangen met volgende spreuken.
 Mannen moeten zijn als koffie : goed, sterk en warm.
 Uit gouden korenaren schiep God de Merchtemnaren, uit het restant de
overigen van het land …

composteren
vrijdag 23 maart om 20 u.
in de werkman

.
.

Begint het bij jou ook te kriebelen om in de tuin aan de
slag te gaan bij de eerste zonnestralen? Wist je dat
compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en
bomen in je tuin? En dat je compost zelf kunt
produceren door uw groente,- fruit- en tuinafval thuis te
composteren? Je tuin krijgt niet enkel een vitaminekuur
maar je bespaart er zelfs geld en afval mee. En
bovendien houd je de duurzame kringloop in stand.
Weet je niet hoe je eraan begint? Wat wel en niet te
composteren? Of welk systeem je best gebruikt? Mis
dan zeker de infoavond over composteren niet.

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.
OPGELET: geen pingpong op donderdag 29 maart wegens
seniorenfeest in de sporthal.

Zaalvoetbal:
Merchtemse zaalvoetbalcompetitie:
maandag 12 maart om 21.45 u. tegen Socca Lova
donderdag 19 april om 20.30 u. tegen Scouts Juventa
donderdag 3 mei om 19.00 u. tegen Ifiginea 1

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

Kaartkampioenschap
Vrijdag 9 maart
20 u. KWB-lokaal

KWB op avontuur
Zaterdag 17 maart
11 u. KWB-lokaal

Kookavond
Dinsdag 20 maart
19 u. Kerkeboomgaard

Doe-avond
Vrijdag 23 maart
20 u. KWB-lokaal

Ra(a)ke vrijdag
Vrijdag 30 maart
20 u. KWB-lokaal

Sterren op de dansvloer
Dinsdag 6 maart
Zaal ‘t Vijverdal
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ZA 7 april
JKWB – Vissen op zee
ZA 14 april
Daguitstap Diest
VR 20 april
Finale kaartkampioenschap
ZA 21 april
Darts
DO 26 april
Kookavond
VR 27 april
Wijkmeesters
Iedere woensdagnamiddag : kaarten
Iedere donderdag : ping-pong

