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Zondag in Grimbergen. 
zondag 29 april (en niet op 6 mei zoals op de kalender staat) 

 
Ongeveer een jaar geleden werden we door Pater Karel ingelicht dat hij 
niet langer pastoor ging zijn in Merchtem. Heel snel hebben we toen 
gevraagd of het mogelijk was om hem, een jaar later eens op te zoeken.  
En kijk... deze maand is het zover. 
 
Het programma voor het bezoek aan Grimbergen ziet er als volgt uit: 
- 08.00 u.: Vertrek te voet naar Grimbergen (12,5 km) met één tussenstop. 
- 10.30 u.: Vertrek met de fiets naar Grimbergen. 
- 11.30 u.: Eucharistie met Pater Karel in de abdijkerk van Grimbergen. 
- 12.30 u.: "Werkman" in het gastenkwartier of bij mooi weer in de tuin. 
- 13.15 u.: Barbecue "à la parochiedag" - € 10. 
- 14.30 u.: rondleiding in de abdij. 
- 15.15 u.: terug naar Merchtem. 
 
Inschrijven! Wie wenst deel te nemen aan deze 
"zondag in Grimbergen" - gelieve in te schrijven 
via onze website www.kwbmerchtem.be of elke 
zondagvoormiddag bij Norbert in het 
KWB-lokaal "De Werkman". 

 

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 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. 

Petanque op donderdag 
Van donderdag 3 mei tot begin september beginnen we weer aan onze wekelijkse 
petanquebijeenkomst op donderdag. We starten telkens om 19.30 u.  
Heb je geen petanqueballen? Geen probleem, KWB heeft wel enkele setjes op reserve.  
Iedereen welkom!  

 



FAMILIENIEUWS 
 

V Christiana De Vos, weduwe van Jean Wauters, 
schoonmoeder van KWB’er Rudi De Block 
 
Magda Gillis, echtgenote van Jos Rens 
schoonmoeder van KWB’er Marc Meskens 
 
KWB’er Roger Van de Voorde, 
schoonbroer van KWB’ers Daniel Schaekels en Michel De Jaeger 
oom van KWB’er Walter Notredame 

 

 
 

 
 

� In memoriam Roger Van de Voorde 
 
Het was schrikken, want plots, totaal onverwachts en 
zo jong nog, is Roger overleden. 
In 1984 schreef Roger zich in bij KWB, voordien had 
hij zijn jeugd doorgebracht met de mannen van de 
KAJ. Roger kennen we als een minzaam en rustig 
man die graag zijn babbeltje deed. Vele zondagen 
hield hij samen met zijn ploeg, Flor, Patrick en nadien 
Henk het KWB lokaal De Werkman open. Met de 
kermisactiviteiten op het kerkplein en op het jaarfeest 
was Roger steeds op post. Hij tapte biertjes zoals de 
besten steeds met een kwinkslag. Met Roger verliest 
KWB een trouw lid en een man op wie je kon rekenen 
door dik en dun. Roger speelde als doelman nog mee 
met de minivoetbalploeg van KWB. 
De laatste jaren sukkelde Roger met zijn gezondheid 
en hij verkoos hoe langer hoe meer rustig in zijn huis 
in de Galgestraat te blijven.  
Hij was enorm dankbaar met de zorgende 
aanwezigheid van zijn familie.  
De regelmatige bezoekjes van zijn wijkmeester Frans 
en van zijn vrienden deden hem veel plezier. 
  

We zullen ons Roger blijven herinneren als die kleine vriendelijke ietwat gebogen figuur die als tuinman zijn 
boterham verdiende in de tuin van de koning. 
 

 
 
 

‘Als je van iemand houdt 
en je bent door de dood van elkaar gescheiden, 

dan is er op de wereld niets en niemand, 
die de leegte van de afwezigheid kan vullen. 

Bonhoeffer 

 



 

 
Kaartkampioenschap Wiezen’  

 
Op de voorlaatste speeldag van het kaartkampioenschap 
daagden 37 spelers op. Het wordt stilletjes aan spannend en je voelt dat wanneer de kaarters in de 
werkman komen wordt er al eens naar de punten gekeken. 
Persoonlijk beleefde ik een fijne avond met aan tafel Kamiel, Dominiek en Ludo en met 61 punten, het is 
weliswaar niet veel, werd ik als winnaar van de avond uitgeroepen met een lekkere fles Cornet als 
beloning. Na 46 jaar is het uiteindelijk gelukt om de prinsen van het kaartspelen te verslaan. Het doet je 
wat om Pol, Gunnar, Walter, Lisette, Luc, Eddy, de familie Buys, De Blokskes en de vele anderen het 
nakijken te geven.  
De kookploeg van de avond zorgde voor een lekkere croque-monsieur met groentjes, jam jam. Dank 
aan wie die klaarmaakte, de tappers zorgden voor het nodige vocht. 

Op vrijdag 20 april wordt de finaleavond van dit kampioenschap gespeeld en 
kennen we de kaartkampioen van 2017-2018. Gewoontegetrouw zullen er mooie 
prijzen kunnen gekozen worden. 

 
Finale vrijdag 20 april 

20 u. KWB lokaal 
 

 

BULLSEYE in de Werkman 
 

 

 
 

Darts: 
 

volgende afspraak 
zaterdag 21 april vanaf 

20 u. 
Welkom!!! 

 
Terugblik darts van vrijdag 2 maart 
 
Wist je dat… 
- Er om 21u nog geen mens te bespeuren was 
- Ze dan toch met 10 man door de sneeuw kwamen 
- Bart De Mulder zijn drie pijlen in de roos smeet. 
- Geen uurtje later Thierry Peeters hetzelfde deed. 
- Dit geluk of talent is, wie zal het weten… 



De Peking express 

 
Seger, de organisator van dit avontuurlijk initiatief melde ons dat deze activiteit werd geannuleerd omdat 
er te weinig inschrijvingen waren. 
 
Wat hebben jullie gemist! 
 
Het was de bedoeling de deelnemers te verdelen in teams van 2 of 3 man. Bij elke proef konden de 
ploegen  punten verdienen. Ze kregen een envelop mee met de nodige informatie, een treinkaartje naar 
Mechelen enkele rit en een kaartje voor de lijnbus.  De groep zou samen naar het station van Merchtem 
wandelen. 
Onderweg, op de trein zouden ze een foto doorgestuurd krijgen via whatsapp vanuit Mechelen met een 
uitzicht op een locatie en dat zou meteen de start zijn: zoek deze plaats. Hier zouden de teams meteen 
hun  opdrachten krijgen. 
Eerste opdracht koop in Delhaize Mechelen iets, op het kassa ticket en bewijs van aankoop,  tot 
maximum 0,50 €  en niks meer 
Tweede opdracht:  zoek het Opsinjoorke en maak er een foto van met jezelf en je teamgenoten  en 
stuur door via Facebook . 
Derde opdracht: maak een groepsfoto van 15 man en met je teamgenoten erbij met de Sint-Rombouts 
kathedraal op de achtergrond en stuur deze foto via whatsapp door. Vervolgens loop zo snel mogelijk 
naar Brouwerij Het Anker waar we samen een Gouden Carolus zouden drinken.,  
Hier zouden we een nieuwe opdracht krijgen:  haast je zo vlug mogelijk naar Klein Willebroek. Neem 
een foto met whatsapp aan de tank naast de Rupel.  Neem de overzet naar Boom maak een foto van je 
team op het water en stuur door met Facebook. 
Een foto die ons via facebook zou verstuurd worden van het oorlogsmonument in Boom  zou ons bij de 
volgende opdracht brengen. Door aan het monument naar 4 uur te kijken kan je de locatie vinden waar 
we zouden verzamelen voor de einduitslag. Voor de winnaars was een mooie bierkorf voorzien. We 
zouden deze prachtige dag afgesloten hebben met een pintje in het KWB-lokaal 
Dit hebben we gemist, met dank aan Seger voor de voorbereiding van deze Peking express en 
misschien hebben we er de nodige goesting mee gekregen oor een  volgende editie  
Wie wil mee doen aan de volgende editie mag dit gerust laten weten en als blijkt dat er genoeg 
interesse is kan het zijn dat ik het nog zal proberen om het laten doorgaan op latere data  
Seger.van.gucht@telenet.be  
 

Met dank aan medewerking  Luc en Francis  
Seger  
 
 

 
 

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 16 april 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-Lieve-

Vrouw-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 Sint-

Sulpitiuskerk (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 

18.30 u.: Verzamelen aan de autocar 
voor de terugreis 

20 u.: Aankomst in Merchtem 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kostprijs : 50 euro p.p. 
 
 

 
 

 
……………………………………………….. schrijft zich in voor de dagreis 

naar Diest en betaalt …… x 50 € of …………….. € contant aan Luc Van 

Schuerbeeck of Francis Wijns, of stort deze som op BE79 8335 3470 

9433 van KWB Merchtem  



 
 

Florence 
dochter van KWB’er Tom en Anneleen  
Gillis-Moeyersoons 
 
Eben 
zoon van KWB’er Jan en Siri 
Dours-Baeyens 
 

 

 
 

Fiere opa’s – vijf op een rij 
 

1. Wat is KWB’er Walter Gillis blij met de geboorte van zijn kleindochter 
Florence. Hij zal haar vertroetelen zoals het een echte opa past en met haar 
in de lente toffe wandelingen maken. Proficiat Walter. 

 
2. Zo fier als een gieter loopt KWB’er Jos Dours erbij na de geboorte van zijn 

kleinzoon Eben. Eben zal rap de mooie wandelpaden leren kennen met zijn 
grootvader want wandelen is één van de hobby’s van Jos 

 
3. Ook KWB’er Aloïs De Smedt werd opa van een kleinzoon met de naam 

Lance. Aloïs zal als grootvader wel op een rustige manier aan Lance vertellen 
waar de fietswegen in Merchtem te vinden zijn. Proficiat Aloïs en veel toffe 
momenten met je kleinzoon. 

 
4. KWB’er Dirk Moens werd voor de eerste keer grootvader en dat doet een 

mens wel wat. Een breed lachende Dirk kon het niet verbergen hoe gelukkig 
hij was met de geboorte van zijn kleindochter Nora 
 

5. En het gaat maar door want ook KWB’er Josky De Vleminck geniet met volle 
teugen van de geboorte van zijn kleindochter Ella. En ..dat Josky fier is daar 
moet je niet aan twijfelen. 

 
 

 
 
 

 

Wat is er mooier dan twee mensen die elkaar graag zien en 
dat willen bevestigen in een huwelijk. 
Proficiat aan KWB’er Stijn Ringoot en Eline van de Velde 
die elkaar deze maand hun ja-woord gaven. We wensen het 
jonge paar voorspoed en veel geluk samen. 
 

 



Wijkmeestersvergadering 
 
Op de wijkmeestersvergadering van vrijdag 23 februari mocht Luc, onze voorzitter, 26 deelnemers 
verwelkomen en hij stelde meteen het agenda voor van de vergadering. Hedwig sprak in zijn bezinning 
over de vasten, de periode voor Pasen waar velen toch op één of andere manier aan deelnemen en hij 
had aan Frans gevraagd om deze periode te verduidelijken met de vraag ‘ van waar komt de vasten 
historisch?’. 
 

Frans, vertelde dat 40 dagen komen van het gebeuren dat Jezus 40 dagen in de woestijn 
verbleef. Ook Mozes trok met zijn volk gedurende 40 jaar door de woestijn om naar het beloofde 
land te trekken. De 40 dagen zijn in feite 46 dagen omdat de zondagen van de vasten niet 
worden meegeteld. Pasen valt altijd de 1ste zondag na de eerste volle maan van de lente. Pasen 
kan ten vroegste vallen op 22 maart en ten laatste op 25 april. Die uiterste data zijn slechts van 
toepassing om de 205 jaar. 
Frans vermeldde ook dat Pasen altijd op een zondag valt.  
De vasten heeft ook iets te maken met carni – carnaval. In de kerkgeschiedenis werd er in de 
beginjaren voorzien dat de mensen zich onthielden van vlees en dat er slechts 1 volle maaltijd 
per dag werd gegeten. Paus Gregorius voegde daar zelfs aan toe dat de christenen zelfs geen 
eieren mochten eten van daar wellicht dat er met Pasen eieren worden verstopt.  
Nu vandaag zullen christenen nog altijd vlees derven op Aswoensdag en op Goede Vrijdag. 
Vasten is meer geëvolueerd naar een tijd van inkeer en bezinning en van betere omgang met 
jezelf en met de medemens. Het is ook een tijd om stil te staan bij zaken die je niet alle dagen 
doet. Bovendien wordt er ook geijverd om meer aandacht te hebben voor het milieu en voor de 
gehele wereld; vooral onder impuls van o.a. Broederlijk Delen worden schrijnende en 
mensonwaardige toestanden in de hele wereld aangeklaagd en worden we gevraagd solidair te 
zijn.. 
Het uiteindelijke van de bedoeling van de vasten is het mysterie om ‘tot God te komen’. Frans 
sloot dit gedeelte af met een tekst uit de vastenkalender. Frans kreeg een warm applaus van de 
aanwezigen. 

 
Wouter en Steve daagden de aanwezigen uit om een tussentijdse evaluatie te maken van de voorbije 
activiteiten met de bedoeling nieuwe ideeën te vergaren voor het volgende werkjaar. Zo kwamen de 
kaartavonden, het jaarfeest, de kookavonden, de bierproefavond, bezoek aan …fabriek of brouwerij. 
aan de orde  Bij het behalen van een rijbewijs moet in de toekomst de begeleider van de leerling een 
cursus volgen. De vraag is: kan KWB dat niet organiseren? Voor de wijkmeesters kan dat zeker op de 
kalender volgend jaar. De doe- en infoavonden werden besproken en nieuwe ideeën gevraagd. Voor de 
gezinsinitiatieven met de bowling, schaatsen en de XXX avond werden al fijne ideetjes gelanceerd.  
Francis, onze kassier, gaf bij iedere bespreking de financiële invloed op onze KWB kas.. 
Tijdens de pauze gaf Jean een tournée op zijn verjaardag.  
Een zeer goede vergadering met heel wat inbreng van de wijkmeesters, het smaakt naar meer! 
 

Wist je! 
 

· Dat de JKWB’ers enorm opgetogen waren over de uitleg van Yannick over het onderhoud van 
de auto. Er werd zelfs gezegd dat Yannick zijn roeping gemist heeft en lesgever moest 
geworden zijn i.p.v. garagist. 

· Steve repliceerde hierop en zei al lachend, natuurlijk: ‘goed maar mijn zoon mag niet in die zijn 
klas zitten!!! 

Norbert 



MIXEN MET KLEUREN 
(of waarom  sommige mannen niet houden van de paarse kleur) 

 
Een 20-tal KWBers, maar ook 4 vrouwen, tekenden present op woensdag 28 februari 2018 
voor wat een zeer leerrijke avond is geworden over het belang en gebruik van kleur in het 
interieur. De afwezigen hadden ongelijk  maar mogelijks dat de vrieskou tot min 8°C  er voor 
iets tussen zat. De presentatie, op basis van een goed gedocumenteerde powerpoint, werd 
gegeven door binnenhuisarchitecte Fabienne Vanbrabant. Ze runt  een  Interieur- en 
Kleuradviesbureau (IKAB), is lesgeefster aan interieur-stylisten, en  freelance adviseur voor 
AkzoNobel. Het is dan niet overdreven om te zeggen dat ze een rijke staat van dienst kan 
voorleggen van interieuradviezen, zowel voor privé als voor de overheid. 
Op welke plaatsen in het interieur met welke kleur wordt gewerkt, bepaalt in belangrijke mate 
de sfeer, het feel-good op de plek waar wordt gewoond of gewerkt.  Ongeveer 85 % van 
onze oordelen en beslissingen worden “geregeld” door het onbewuste, en daarbij speelt 
kleur een belangrijke rol. Kleur als communicatiemiddel, is zo oud als de mensheid: de 
verkeerslichten zijn zowat het best gekende hedendaagse voorbeeld. 
Een goed interieur ontwerpen is als het componeren van een muziekstuk, waarbij je 5 noten 
ter beschikking hebt:  

· Kleur: de magische sfeerbrenger in uw interieur. 

· Vorm: het silhouet van ieder object of meubelstuk , dat kan worden geaccentueerd 

met een spel van licht en kleur 

· Lijn: horizontaal, verticaal, bogen,…. 

· Massa: de ruimte die ingenomen wordt door een object  in de kamer  

· Textuur: de “aaibaarheidsfactor” van een materiaal: van harde tot streelzachte 

materialen. De tendens is nu om bv. minder satijnverf te gebruiken, en meer matte 

verf, die warmer aanvoelt. 

Verder zijn er “handvaten” die best worden toegepast: 

· Kies per kamer één focuspunt dat gij belangrijk vindt: een rood kussen in de zetel, of 

een rode vaas, de open haard, een plant, een deur in een andere kleur 

· Schaal en proportie: gaat om de verhouding tussen delen en het geheel: bv. geen 

grote zetel in een kleine ruimte 

· Harmonie en eenheid 

· Contrast: zwart-wit, gebruik van complementaire kleuren 

· Variatie: niet te veel, ook niet te weinig kleurvariatie 

De “zaal” waar het muziekstuk wordt gespeeld: het type woning: klassiek (met bv hoge 
plafonds), modern (bv “scandinavisch” met natuurlijke materialen), landelijk (bv met stoffen 
zetels). 
De luisteraars: behoefte-analyse van de klant: 

· Welke ruimte aankleden: groot of klein, rond of hoekig 

· Welk licht valt in de ruimte: aan de noordzijde (versterkend met warmere kleur 

werken), zuidelijker gericht (versterkend met koudere kleur) 

· Functie van de ruimte: badkamer, slaapkamer, living 

· Welke sfeer creëren: rustig, dynamisch 

· Welke kleuren en materialen 

· Welke kleur wilt u NIET ?  Hier het antwoord op de vraag uit de titel: dikwijls houden -

vooral mannen- niet van de clubkleur van de tegenstander in het voetbal. 

Primaire  kleuren  zijn kleuren die ge niet zelf kunt maken: geel-blauw-rood. Secundaire 
kleuren ontstaan door mengen van primaire kleuren.: Oranje  (= geel + rood).   Groen (= 
blauw + geel). Paars (= blauw + rood). Mengen we secundaire kleuren, dan ontstaan tertiaire 
kleuren:    



Verder is er ook sprake van koude en warme kleuren, complementaire kleuren, analoge 
kleuren, dégradé.  Ook magneetverf en schoolbordverf  bieden mogelijkheden. Tip: ga eens 
“googlen” en u wordt heel wat kleuren ”wijzer”. 
Wat “vertellen” kleuren ? 
Rood = dynamisch, vitaal rustgevend, evenwicht, gezond, milieu 
Blauw = betrouwbaar, professioneel, rationeel 
Groen  = rustgevend, evenwicht, milieu, gezond 
Geel= opvallend, levendig, zon, schittering, irriteert het oog 
Zwart = kan chique overkomen, luxe, creatief, bedreigend, “einde”. Combineerbaar met elke 
andere kleur 
Wit= zuiver, steriel, vormloos,… 
En zo kunnen we nog doorgaan. 
Trends evolueren doorheen de tijd. Daarom is de wooninrichting van tien jaar geleden niet 
meer van deze tijd. Vandaag de dag gebruiken we andere combinaties van kleuren, 
materialen en vormen. Wat eerst “trendy” is (= apart, voor een bepaalde klasse), wordt 
daarna mode (voor de grote massa). 
Wie een trendy interieur wil, kiest best zorgvuldig een kleurenpalet uit. Naar jaarlijkse 
gewoonte kiezen de kleurspecialisten van het Global Aesthetic Centre, een initiatief van 
verfspecialist Levis, de kleur van het jaar. Voor 2018 is dat Heart Wood.( = roodpaars), Het is 
een zachtroze tint (zie op internet). die heel warm oogt, en is ideaal om je batterijen opnieuw 
op te laden. Volgens de specialisten  is Heart Wood tevens een kleur die rust brengt en goed 
combineert met houten meubelen, maar ook met andere ingetogen tinten. Kies bijvoorbeeld 
voor pastelgroen of neutrale aardetinten. Of ook kan gekozen worden voor 
appelblauwzeegroen, is minder duidelijk. 
De aanwezigen kunnen alvast, met deze “kennis” op zak, en met de 
gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, “kleur bekennen”.  
 
Gabriël Ysebaert 
 
 

 
 



Als het aan ons ligt krijgt Merchtem 
 

vanaf augustus kleur  
 

Welke kleur? Dat zal de zon, de voeding en het 

plantje bepalen. Inderdaad, wij kijken al uit naar 

zondag 19 augustus, dan is er de jaarlijkse 

kermiswedstrijd van KWB Merchtem. 

Dit jaar gaan we voor een groente of is het toch fruit waarvoor we kiezen?….. 

officieel is het een groente: in 1893 besliste het Amerikaanse Hooggerechtshof 

immers dat de vrucht van de tomaat wettelijk als groente (en niet als fruit) moet 

worden beschouwd. Maar alles moet niet bij wet geregeld worden tijdens onze KWB 

wedstrijd, wij hebben hiervoor steeds een deskundige jury!  

Voor wie aan deze kleurrijke kermistomatenwedstrijd wil deelnemen, kan als lid een 

tomatenplantje krijgen. Geef je naam en mailadres op aan Frans Robberechts via: 

frans.robberechts@skynet.be of gewoon naam + mailadres melden in het KWB 

lokaal de werkman waar een lijstje achter de toog zal liggen. Wanneer je je plantje 

zal kunnen afhalen in de werkman zal je vernemen via mail of via de kleine raak. 

 

 
 

Een uitdaging… 
 

Kies en/of maak zelf een activiteit! 
 

Elk werkjaar komt er een nieuwe kalender uit vol met activiteiten. Maar die kalender 
komt er niet zomaar. Het neemt heel wat uren en avonden in beslag om deze te 
kunnen samenstellen. De inspiratie wordt elke keer wat zwaarder op de proef 
gesteld. Zeker als je denkt in termen dat iedereen in de KWB aan zijn trekken mag 
en kan komen. Voor elk wat wils is al gedurende vele jaren de intentie van de 
wijkmeesters en het bestuur bij het samenstellen van ons jaarprogramma. 
 

We zijn op zoek naar nieuwe ideeën, het mogen er zelfs uit de oude doos zijn. 
Heb je iets in gedachten dat je graag eens zou doen samen met anderen, laat het 
ons maar weten: een hobby, een fabrieksbezoek, een sport, … Het maakt niet uit. 
Wie voelt zich hiervoor geroepen???  
 

Gewoon een mailtje sturen naar steve@kwbmerchtem.be en misschien staat je idee 
in onze volgende kalender… 
 

Steek je graag eens zelf een activiteit in elkaar of kom je graag eens helpen, dan 
mag je dat ook laten weten. 
Laat de creativiteit in je hoofd maar los! 



STERREN OP DE DANSVLOER 
 

 

21 danskoppels namen 
deel aan deze cursus. 
 

Het was een leuke 
samenwerking van  
KVLV en LG met 
FEMMA en KWB  
 

Ondanks onze 
verwittigingen heeft 
onze lerares Lucienne 
haar pols gebroken 
tijdens haar skiverlof. 
We wensen haar 
spoedig herstel. 
 

Tijdens onze lesvrije week waren de deelnemers zo gemotiveerd dat ze toch wilden 
oefenen en Kris en Kristel namen ons op sleeptouw; 
Voor de meeste deelnemers smaakt het naar nog. We zien wel volgend  werkjaar. 

 
 

 
 

WIPSCHIETEN 
 
Handboogschieten op de liggende wip is een sport waarbij 
zowel de lichaamsbeheersing als het geestelijk vermogen 
op de proef worden gesteld. 
 De wip is een (horizontale) metalen constructie met een 
reeks pinnen waarop de vogels worden vastgezet: één 
hoofdvogel, twee zijvogels (of kallen) en dertig kleine 
vogels. Vogels zijn plastieken blokjes met een diameter 
van 11 à 17 mm, waaraan kleurige pluimen bevestigd zijn.  
  

Voor de wedstrijd wordt aan elke vogel een bepaalde waarde toegekend. De schutters nemen om beurt 
plaats op zeventien meter (voor miniemen twaalf meter) van de wip en proberen door het afschieten van 
de vogels zo veel mogelijk punten te behalen. 
 

Vrijdag 4 mei 2018 in het vijverdal. 
We starten om 20 uur. 

 
PS: tijdens het wachten op je beurt worden er anders spelletjes aangeboden, vogelpik, bakschieten , 
meetschieten. Dit alles is voor jong en oud 

Luc 



KWB Stadsbezoek GENT 

Vrijdag 15 juni 2018 om 18.15u.  
 

Mannen, zin om mee op stap te gaan naar de STAD VAN DE STROPPENDRAGERS? 

We vertrekken met de bus aan de Kerk van Merchtem. 

Wat is er aangenamer dan een stad te voet te ontdekken?  

Tijdens deze historische wandeling vertelt een stadsgids anekdotes over de 

eeuwenoude gebouwen, standbeelden en bezienswaardigheden en gekende 

Gentenaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk is er na deze wandeling meer dan voldoende tijd om de inwendige 

mens te versterken. 

Kostprijs: 6 euro (inbegrepen: bus en 2 gidsen).  

Je kan dit de avond zelf betalen, neem best gepast geld mee.  

 

Inschrijven bij wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 of 052 376433.  

 

 

Gezinsweekend 25 tot 27 mei 2018 
 

 

Geraardsbergen 

 

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

Vlug Inschrijven kan door: 

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

· Vragen of opmerkingen, aarzel dan niet te bellen naar Steve: 0472/36 01 69. 

· Alle info kan je nog vinden in kleine raak van vorige maand 



Zalig Pasen 

 
Duisternis, onrecht, lijden en pijn, 

Verder weg en heel dichtbij 

Verweesd, verdwaasd 

Stilte als enige antwoord 

En toch … 

blijven geloven 

na elke Goede Vrijdag wordt het -doorheen Stille Zaterdag - 

steeds opnieuw weer Pasen. 

Uit de stilte 

zullen woorden oprijzen 

Licht 

zal de duisternis verdrijven 

Leven 

sterker blijven dan de dood. 

 

 

 

 

Een aanrader ! 

  nodigt uit 

 

‘Hoe gelovig omgaan met ….’ 

Geloof in/en politiek 
 

Herman Van Rompuy 
 

President Emeritus Europees Parlement – Minister van Staat  

President European Policy Center 

 

Woensdag 18 april 2018 -  19.30 u.  - Kerk Merchtem 



OKRA nodigt uit op ‘LEKKER ACTIEF’ 
 

In april 2018 start Okra-sport Merchtem met het project “ Lekker-Actief”, voor 55+ers. Dit project omvat 3 pijlers: 
 
PIJLER 1: ZET JEZELF IN BEWEGING ( bewegingsdriehoek ).Bewegen heeft een positieve invloed op je 
lichaam. Met het wandelprogramma: elke stap telt wil okra+sport iedereen aan het wandelen zetten.  
 
PIJLER 2: DOORBREKEN VAN ONS ZITGEDRAG ( Bewegingsdriehoek ).Het is belangrijk om lang stilzitten te 
doorbreken door regelmatig even recht te staan en wat te bewegen.  
 
PIJLER 3: GEZOND ETEN? DAT SMAAKT! ( Voedingsdriehoek ). Wie gezond wil leven, kan niet om zijn 
voedingspatroon heen, daarom heeft OKRA een voedseldeskundige uitgenodigd die zal ons wegwijs maken in 
het lezen en interpreteren van etiketten en die ons  met een winkeloefening de nieuwe voedseldriehoek zal 
uitleggen  
 
VOOR WIE IS DIT PROJECT BESTEMD? Voor alle 55+ers, dames en heren, er zijn 12 niveaus om te starten. 
Het project loopt over 10 weken. De bedoeling is zoveel mogelijk senioren actief en actiever te krijgen, het project 
staat open voor iedereen, zowel voor leden als niet-leden,. met zijn allen aan de slag.  
 
Deelnameprijs: 15 euro ( incl. materiaal ), elke deelnemer ontvangt: ° Stappenteller °beweegwekker ° 
pillendoosje * bewegingsdriehoekmagneet * voedingsdriehoekmagneet *doosje elke stap telt * doosje met een 
krachttrainingsprogramma * een pak extra gezondheid  
 
Startdatum: 18 april 2018 (14 u.) Voedseldeskundige en toelichting project  
Op 19 april (14 u.) start project en dan elke donderdag tot eind juni. 
Locatie: Vijverdal Kerkplein 12 - 1785 Merchtem  
 
Voor deelname aan dit project kan je inschrijven via het secretariaat van  
Okra Merchtem, rek.nr. BE 55 77959605 6344:  
 

J juliennespolspoel@hotmail.com 052 358770  
J edgard.meskens@gmail.com , 0475 271376 
J willy.verspecht2@skynet.be  0478 505824 

 
Voor meer informatie: www.okra-sport + doorklikken naar “ lekker actief “ 
DOE JE OOK MEE? 
 
 
 

 
 
 

Samana (ziekenzorg) Merchtem 
nodigt uit op hun lentewandeling 
zondag 8 april 2018 om 15 u. 
zaal ’t Vijverdal, parochieplein Merchtem 
 
Heel wat zieken of mensen die slecht te been zijn of die wat vlugger vermoeid raken worden zo graag geduwd of 
geholpen door een vrijwilliger. Het zou tof zijn mochten een aantal KWB’ers zich hiervoor kunnen vrijmaken. 
Als afsluiter word je nog beloond met een lekkere tas koffie of een pintje. 
 
Doen!!! 

 





    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2018 
 

 VR 27 april  Wijkmeesters 

 VR 4 mei  Boogschieten liggende wip 

 ZO 13 mei  Moederdag KWB-lokaal 

 WO 16 mei  Jong-KWB ijshockey 

 VR 18 mei  Voetbal KWB – Marollen 

 25 – 26 – 27 mei Gezinsweekend Geraardsbergen 

 Iedere woensdagnamiddag : kaarten 

 Iedere donderdag : petanquen aan het KWB-lokaal 

Kaartkampioenschap - finale 

Vrijdag 20 april 

20 u. KWB-lokaal 

Oep gank in Diest 

Zaterdag 14 april 

Vertrek 8.30 u. kerk Kookavond 

Donderdag  26 april 

19 u. Kerkeboomgaard 

Jong-KWB 

Vissen op zee – zaterdag 7 april 

Buitenactiviteit – woensdag 25 april 

Alle info bij Jong-KWB 

Darts 

Zaterdag 21 april 

20 u. KWB-lokaal 

 

Boogschieten op liggende wip 

Vrijdag 4 mei – 20 u. 

Zaal ‘t Vijverdal 

Abdijbezoek Grimbergen 

Zondag 29 april 

Te voet, met de fiets 

of per auto 


