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FAMILIENIEUWS


Lieve Teugels, echtgenote van KWB’er Louis Van Lier
zus van KWB’ers Kries en André Teugels

Maria Van Cauwenbergh, weduwe van Frans Armand Van Schuerbeeck
moeder van KWB’ers Luc en Marc Van Schuerbeeck
grootmoeder van KWB’ers Kurt Van Assche en Dannie Van Campenhout

Voor moeder
Moeder zijn
is geen job,
geen opdracht voor even,
geen status of privilege.
Maar gewoonweg
een onophoudende taak
van waakzame zorg en nabijheid
altijd, overal
en voor het hele leven.
Er is veel
waarin moeders
meesterlijk zijn.
En zij blijven zich
oefenen.
het meest en het langst
in het koesteren
van hoop.
(Kris Gelaude)

Op zondag 13 mei vieren we moederdag in het KWB lokaal. Iedere vrouw is altijd een beetje
moeder. Alle moeders/vrouwen zullen tussen 10 u. en 13 u. gevierd worden.

Kaartkampioenschap Wiezen’
Spanning tot en met want het puntenverschil, zo vertelden ons de
organisatoren, was miniem. 36 kaarters kwamen opdagen voor de finaleavond.
Overwinnaar van deze avond werd Eric Van Eeckhoudt met 103 punten.
Kaartkampioen 2017-2018 werd Paul Thomas met een totaal van 248 punten. Paul werd op de voet
gevolgd door Eddy Geeroms met 237 punten. Als derde mocht Norbert Kemels mee op het podium met
203 punten.
Hoe raar het ook mag klinken maar over de 6 kaartavonden heen kreeg Luc Raeymakers 0 punten
achter zijn naam. Dominiek kreeg blijkbaar de minst goede kaarten in zijn handen want hij eindigde met
een score van -128 punten. Uiteindelijk hebben er aan deze editie 46 kaarters deelgenomen maar niet
iedereen heeft zich vier maal kunnen vrijmaken om te komen kaartspelen.
Iedereen kreeg een prijs mee naar huis. Chantal zorgde voor een fameuze prijzentafel.
De tap- en de kookploeg hadden voor deze finaleavond hun beste beentje voorgezet. De portie frietjes
met ‘heel’ lekker stoofvlees en groentegarnituur smaakten overheerlijk. Francis kweet zich goed van zijn
opdracht om het eindklassement op te stellen.
Op naar de volgende editie en laten we terug streven naar een gemiddelde van 40 deelnemers (= 10
tafels) was de mening van medeorganisator Geert. In zijn bedanking loofde voorzitter Luc de
deelnemers voor hun sportiviteit en hij hoopte dat iedereen deugd en plezier beleefd heeft aan dit
kaartkampioenschap.

Welkom Sep in deze grote wereld. Sep is het
zoontje van KWB’er Stef Ricou en zijn vrouwtje
Maaike De Block. Proficiat

Fiere opa’s
Roger De Sutter werd voor de eerste keer opa en hij loopt zo fier rond als een gieter
en toch wil hij het niet aan de grote klok hangen maar met deze is het gebeurd.
Roger zal zijn kleindochter Iske met de grootste zorg omringen. Proficiat!
Jean De Block was enorm blij met de geboorte van zijn kleinzoon Sep. Jean zal er
wellicht voor ijveren dat Sep n’en echte sportman wordt.

Vormeling
Ere wie ere toekomt. Gitte Van Gucht, Heizijdestraat 28, 9280 Lebbeke doet
eveneens haar plechtige communie in Lebbeke. We wensen Gitte en haar ouders
een fantastische dag toe.

Mei
Roerloos, boom en blad
en jij en ik mijn schat
hier in dit landschap
waar alleen de vogels praten
hier staan we midden in de mei
ik kan er met m’n pet niet bij
dat er nog mensen zijn
die and’re mensen haten
Toon Hermans

Afhalen plantjes Kermistomatenwedstrijd
op zondag 6 mei in ons lokaal De Werkman
Wie een plantje besteld heeft om deel te nemen aan onze KWB kermistomatenwedstrijd kan
zijn plantje komen afhalen in de werkman op zondag 6 mei vanaf 10.30 tot 13 uur. Wie een
plantje besteld heeft maar dit deze dag niet kan komen afhalen kan dit later nog wel.
Je mag je plantjes vanaf half mei, na de ijsheiligen, in openlucht zetten. Wens je ze in een
serre of kas te planten dan kan dit vanaf begin mei al. Tomaten die in openlucht groeien
bescherm je tegen regen door er een afdakje overheen te zetten. Verwerk meteen ook een
flinke portie compost in de grond, dat maakt de bodem luchtig en zorgt ervoor dat water en
voedingsstoffen langer worden vastgehouden. De weersomstandigheden zullen een grote
rol spelen in het succes van je plant maar ook een goede verzorging en veel vocht is heel de
zomer lang nodig.
Tot in de werkman

Tip
Dieven van tomaten is simpelweg het
verwijderen van alle uitgelopen okselknoppen.
Zouden we de okselknoppen laten groeien, dan
zou dat ten koste gaan van de kracht van de
hoofdtak, en zouden we kleinere en zwakkere
trossen tomaten krijgen.

POETSEN KWB-LOKAAL

Een groepje dynamische pensioengerechtigde KWB’ers zijn bereid om ons geliefd KWBlokaal 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 14 mei om 9 u. En…eerlijk gezegd je merkt het wanneer er
gepoetst geweest is. Mister proper verwacht je!

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!

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
Deze maand mogen we onze valiezen klaarmaken. We worden verwacht in
Jeugdherberg ‘t Schipke nabij het provinciaal domein de Gavers in
Geraardsbergen. www.jeugdherbergen.be/nl/geraardsbergen

Doe- avond: composteren
Gie Beyens, een man uit Herent en lesgever bij Vlaco, de Vlaamse Compostorganisatie, vertelde vanuit
een buikgevoel over zijn hobby composteren. Het was een leerrijke avond, vol met knappe tips die zeer
bruikbaar waren om je grond voor zowel groenten, bloemperken als vaste planten zo goed mogelijk te
verzorgen en er geniet van te hebben. Niks moet alles mag was de boodschap van onze spreker.
18 KWB’ers vonden de weg naar het KWB-lokaal. Hans heette iedereen welkom en onze lesgever
begon met wat historiek over de vereniging Vlaco. De hoofdzaak van zijn verhaal had te maken met het
aanmaken van compost en wat er allemaal in de compostbak mag en niet mag.
We citeren uit een brochure van Vlaco
Compost is een donkerbruin tot zwart, kruimelig product dat bestaat uit plantaardige
resten (selectief ingezamelde groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren, snoeihout, …)
die door micro-organismen bijna tot humus zijn afgebroken. U kunt het vergelijken met
wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes en dode planten zich omvormen
tot de donkerbruine bosgrond. Compost ruikt ook enigszins naar bosgrond. Het is het
resultaat van het composteringsproces. Het is een humusproduct dat levende organismen
bevat en gemineraliseerde elementen die voedsel zijn voor planten. Compost is 100 %
natuurlijk.
Wat is composteerbaar?
Aardappelschillen (ongepoederd), bladeren, doppen van noten, eierschalen, ·grasmaaisel in kleine
laagjes, groenteresten, haagscheersel, keukenrolpapier, koffiedik met filter, mest van geen vleesetende
huisdieren, onkruid, resten van de groente- en siertuin, schillen van citrus- of andere vruchten,
theezakjes en theebladeren, versnipperd snoeihout, verwelkte bloemen en kamerplanten, zaagmeel en
schaafkrullen van onbehandeld hout.
NIET composteerbaar
Aarde, as uit de kachel of open haard, beenderen en dierlijk afval, blik, broodresten, hondenpoep,
houtskool, kattenbakvulling, kolenresten, kranten, kunststof, metalen, mosselschelpen, olie, plastic,
sauzen, stof uit stofzuiger, timmerhout en grof ongesnipperd snoeihout, vet, visgraten, wegwerpluiers.
Alle informatie over composteren kan je terugvinden op de website van Vlaco.
Norbert

Gie Beyens van Vlaco

Ra(a)ke Vrijdag
Het was wellicht toevallig dat het bestuur deze ra(a)ke vrijdag net voorzien had op Goede Vrijdag. Toch
hebben we met de aanwezigen een deugddoende en waardevolle gespreksavond beleefd. Voorzitter
Luc mocht 20 deelnemers begroeten op zijn ludieke manier. Hij vertelde over een gesprek met zijn
kinderen over de goede week. Welke betekenis er zij wisten aan te geven en hoe ze het beleefden.
Hedwig en Norbert hadden samen een gespreksavond voorbereid over Goede Vrijdag en de tocht die
de kristenen elk jaar opnieuw maken naar het verrijzenisfeest van Pasen.
In een eerste deel werd het lijden van het kruis van Jezus aan de tegenslagen, de miserie van
ons eigen leven verbonden.
Vroeg of laat stoot je met je hoofd tegen die ellendige dwarsbalk die je leven tot een kruis maakt;
Je wordt ziek, je hebt een ongeval; iemand die je zeer genegen is sterft, je wordt ontslagen op je
werk….. Er zijn veel gebeurtenissen die een indringende invloed hebben op je leven en de kwaliteit
ervan. Niemand wordt hiervan gespaard. Het kruis in je leven was of is het kruis in het leven van
Jezus, Zijn kruis en ons kruis, we zullen het samen moeten dragen.
De in groepjes verdeelde aanwezigen kregen de vraag:
Wat heeft op/in mijn leven een zwaar impakt gehad. Waar heb ik slecht van geslapen?
In een tweede gedeelte kregen we een verhaal van veerkracht.
Er is geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Dikwijls moeten we door onze tegenslag door om tot het
besef te komen dat we als mens veel van elkaar mogen/kunnen verwachten om terug de
veerkracht, de moed te vinden om opnieuw het leven ten volle aan te kunnen.
Vraagstelling voor de groepjes:
Waar en wanneer heb ik veerkracht mogen krijgen van iemand. Hoe probeer ik veerkracht aan te
reiken aan vrienden, familie die dit nodig hebben?
In een derde en laatste deel werd er gesproken over de onverschilligheid.
De verschillende media, krant, radio en TV berichten ons dagelijks over honger, lijden, miserie
overal in de wereld zodanig dat het gevoel van onverschilligheid zou kunnen optreden. Paus
Franciscus heeft het niet voor niets de ‘globalisering van de onverschilligheid één van de grootste
uitdagingen van onze tijd genoemd.
Bond zonder naam hield het bij een knappe uitspraak ‘verander de wereld begin bij jezelf’. .
Vraagstelling voor de groepjes:
Zie jij ook positieve dingen gebeuren, wat spreekt je aan? wat geeft jou moed?
De avond werd besloten met een tekst rond Goede Vrijdag en met de boodschap dat het straks
opnieuw Pasen kan worden, het feest van het licht voor wie het wat moeilijker heeft.
Deugddoende avond de bevestiging hiervan, werd door de aanwezigen verwoord en met een warm
applaus afgesloten.
Jos Dours en Aloïs De Smedt die beiden grootvader waren geworden gaven een pintje op hun
kleinkind.
Nadien werd er in de verschillende groepjes nog verder gebabbeld over het thema ‘Goede Vrijdag’.
Norbert

KWB wijnwandeling
vrijdag 8 juni 2018
We vertrekken voor onze wijnwandeling bij Hedwig
Dours in Breestraten 89 te Merchtem om 19.30u.
We wandelen rond Breestraten voor een inspirerend tochtje van 5
km langs mooie autoluwe en landelijke wegen.
Het concept is intussen gekend.
Onderweg genieten we van de natuur, gekruid met een toffe,
deugddoende babbel in fijn gezelschap.
Op onze stopplaatsen proeven we van een glaasje wijn vergezeld van
een bijpassend hapje en een mooi tekstje, dat we daarna samen kunnen
bespreken. Deze tekstjes geven ons inspiratie, stof tot nadenken,....
gedurende de wandeling.
En lust je geen wijn….. geen probleem,
ook jij bent van harte welkom
Vooraf inschrijven is niet nodig.
De deelnameprijs bedraagt € 6.
Vertrek om 19.30 u. op Breestraten 89 te Merchtem (Hedwig Dours).
Ons stalen ros kunnen we daar veilig stallen.

Meer info: wouter.kemels@kwbmerchtem.be of 052 376433, 0473
820660

Dagelijks verbruikt de gemiddelde Vlaming thuis zo'n 120 liter water. Via de afvoer
stroomt het naar de gemeentelijke riolering. Daarna wordt het via de verzamelriolen
van Aquafin naar één van onze zuiveringsinstallaties gevoerd. Wil je zelf zien hoe
vuil water weer schoon wordt? Kom dan op woensdag 30 april 20u naar het KWB
lokaal.
Na een korte presentatie in het lokaal vertrekken we met de fiets richting een
pompstation en de RWZI (rioolwaterzuivering) in Merchtem.

Aquafin werkt elke dag aan propere waterlopen voor de volgende generaties en een
leefomgeving in harmonie met water

Jong-KWB activiteiten.
Alle info bij Jong-KWB

Dagreis: oep gank in Diest
We hadden de weergoden mee, het werd een prachtige dag vol zon en zonecrème was geen overbodige luxe.
Tot we bijna in Merchtem terug waren en dan viel de regen met pakken uit de lucht.
Schitterende dagreis, zeer goed georganiseerd door de schoonbroers van de familie Biesemans.
Het samenhorigheidsgevoel was al meteen merkbaar op de bus, de sfeer zat er in.
KWB Merchtem kent Diest nu van binnen en buiten dank zij de degelijke informatie die men over deze stad wist
te vertellen. De Citadel en de verschillende kerken kennen voor ons geen geheimen meer. Zelfs in het begijnhof
en het Warandepark werden we door een gids op een heel aangename manier begeleid. Het middagmaal, een
Italiaans gerecht werd door bijna iedereen gesmaakt, alleen onze voorzitter dacht dat we ‘rode kool’ gingen eten,
zijn vertrouwd zaterdagmenu.
Wie Diest zegt denkt wellicht ook aan de heilige Jan Berchmans. We kregen zelfs een toemaatje van
medereiziger Frans: ‘om heilig verklaard te worden moet je ten eerste dood zijn en je moet bij minstens 2
personen een mirakel gedaan hebben dat erkend wordt door de kerk’.
Een sfeerbeeld met foto’s met dank aan Eddy toont Diest op zijn best. Voor meer foto’s verwijzen we graag naar
de website en face-book van KWB.

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!

KWB in Merchtemse zaalvoetbalcompetitie
Donderdag 3 mei om 21 u. spelen we tegen Ifiginea 1 onze laatste wedstrijd van het
seizoen.

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

Voetbalwedstrijd Marollen-KWB
Iedere KWB-er, zonen of kleinzonen van KWB-ers die graag
eens tegen een bal stampen op een groot veld, worden
verwacht op vrijdag 18 mei (Pinksterenweekend ) om 19.45 u.
op het terrein van de Cristal-boys.
Gelieve uw naam door te mailen naar
aloisdesmedt53@gmail.com - of tel. 052/374356.
Speel je zelf geen voetbal, dan bent je welkom als supporter.
Er is ook nog een after-zangparty

fietsweekend 2 en 3 juni
Begin juni vertrekken we op fietsweekend naar Bergen. We overnachten
in het hotel Lido in Bergen. Inschrijven hiervoor kon tot oktober 2017.
Met welke fiets je wenst deel te nemen maakt niet echt uit, maar hou er
wel rekening mee dat we aan een gemiddelde van 20 km/u. zullen
rijden…
De ingeschrevenen krijgen een week voor het fietsweekend nog een
berichtje met de laatste informatie.

Boogschieten op liggende wip
Vrijdag 4 mei – 20 u.
Zaal ‘t Vijverdal
Zondag 13 mei
Moederdag in het
KWB-lokaal

Voetbal KWB-Marollen
Vrijdag 18 mei – 19.45 u.
Terrein Cristal-Boys

Woensdag 30 mei
Bezoek Aquafin
KWB-lokaal 20 u.
Met de fiets

25 – 26 – 27 mei
Gezinsweekend
Geraardsbergen

Jong-KWB
l
Alle info bij Jong-KWB
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VR 1 juni
Ra(a)ke vrijdag
2 – 3 juni
Fietsweekend Bergen
VR 8 juni
Wijnwandeling
ZO 10 juni
Vaderdag in ’t KWB-lokaal
WO 13 juni
Jong-KWB KUBB
VR 15 juni
Stadsbezoek Gent
Iedere woensdagnamiddag : kaarten
Iedere donderdag : petanquen aan het KWB-lokaal

