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FAMILIENIEUWS 
 
 KWB’er Jempi (Jean-Pierre) Thomas,  

echtgenoot van Lydia De Nil 
broer van KWB’er Leo Thomas 
 
Adolf Van Den Borre  
echtgenoot van Eliane Matthys 
vader van KWB’er Koen Van Den Borre 

 

  
 
 

 
 
 

    In memoriam Jempi Thomas 

 
Veel te jong heeft KWB Jempi Thomas de strijd 
verloren tegen de kanker die zijn leven de 
laatste jaren enorm veranderde. Het was een 
zware strijd die hij dank zij de ondersteuning 
van zijn gezin en zijn vrienden op een moedige 
wijze wist een plaats te geven; 
We kennen Jempi als een op-en-top sportman 
die zich op zijn manier wist tot vriend te maken 
van iedereen. Een kaartspeler zonder weerga, 
hij was de kampioen van het spelen vooral van 
het pandoeren met dubbel spel. 
Gedurende jaren hield Jempi met zijn vrouw 
Lydia het café Bierboom open en dat was het 
stamcafé geworden van de KWB pingpongers 
en een pingpongspeler wil hiervan het 
volgende vertellen: 
  

‘Bij Jempi en Lydia was het voor de KWB pingpongers thuiskomen na het pingpongen op 
donderdagavond. Vele jaren genoten we in de Bierboom van een goeie pint. Regelmatig stonden er ook 
boterhammen klaar. Bij sommige gelegenheden stond hij er ook op om de frieten van de pingpongers te 
betalen. Op donderdagavond was Lydia van dienst achter de toog, maar Jempi verwelkomde ons altijd 
hartelijk. We voelden er ons steeds welkom. Altijd was er een tof kort gesprekje over hoe het was met 
de pingpong. Vele pingpongers kijken met nostalgie terug naar die mooie tijd bij Jempi en Lydia’’ 
 
Jempi was KWB-lid van 2001 en zijn wijkmeester Daniel had maandelijks een tof gesprek ten huize 
Thomas. Jempi, op jouw manier en met jouw talenten heb je in KWB een blijvende geschiedenis 
geschreven, waarvoor onze dank. 
 
 

 

 



KWB Gordelt  
 

Heb je zin om met je gezin een fijne zondag te beleven, dan is dit iets voor jullie!!!  

Het spreekt voor zich dat alle activiteiten gratis zijn. 

In de voormiddag:  

 Een mountainbike tocht. Er is keuze tussen 25 en 40 km.  

Vertrekken kan tussen 8.30 en 9.30uur.  

Bij vertrek kan je een broodje bestellen voor ’s middags, mogelijkheid tot douchen.  

In de namiddag: 

 Wandel- en fietstochten voor het gezin of de sportievelingen. Er is keuze tussen 2 

wandelingen (6 km of 12km) en 2 fietstochten (20km of 35km).  

De korte wandeling is geschikt voor buggy’s. 

Vertrekken kan tussen 13.30u. en 15.00u.  

 En heb je geen zin in een wandeling of fietstocht. Geen probleem!!  

Rustig terrassen terwijl de kinderen spelen. 

 Springkasteel, bakschieten, kubb, petanque, voetbal, ….…  

 Leg je liever een kaartje.. geen probleem …ook dat kan natuurlijk 

‘s Avonds: 

 Doorlopend barbecue van 17u tot 19u. Voor de BBQ dient men wel vooraf in te 

schrijven bij wouter.kemels@kwbmerchtem.be of 0473 820660.  

Inschrijven voor de BBQ kan tot en met maandag 25 juni 2018. 

o Kinderschotel:  

2 stukjes vlees (balletjesbrochette, BBQ worst)  

met groentjes en brood voor 5 euro 

o Volwassen schotel:  

3 stukjes vlees (balletjesbrochette, BBQ worst, varkensbrochette)  

met groentjes en brood voor 10 euro.  

Ben je vegetariër, laat iets weten. Dan zoeken we een alternatief. 

Ps: De barbecue gaat ook bij slecht weer door. 

Waar: Terreinen SK Langevelde, Bleukenweg te Merchtem 

Wanneer: zondag 1 juli 2018  

Nodig gerust je vrienden en familie uit, iedereen is welkom!  

We maken er samen een top KWB gezinsactiviteit van!! 

mailto:wouter.kemels@kwbmerchtem.be


Bezinnend…met Ad Goos 
 
God neemt foto’s 
Hij maakt er honderden van ons 
ontwikkelt ’s nachts. 
 
iemand poetst de schoenen 
iemand geeft drinken door 
iemand deelt een appel 
iemand dekt de tafel 
iemand leert anderen praten 
iemand geeft hoop 
iemand waakt bij een ander 
dag en nacht 
iemand slaapt, speelt, bidt 
 
’s morgens zijn de foto’s klaar 
elke foto is een verhaal 
God glimlacht 
 
de zon komt om zijn mond 

 
 

 

 
 

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. Maar we zien altijd dezelfde mensen horen we hen vertellen en dat is een spijtig. 
Wie graag mee wil dweilen, borstelen, stof afnemen, tuin onderhouden, ruiten poetsen, … 
enz, afspraak op maandag 18 juni om 9 u. En…eerlijk gezegd je merkt het wanneer er 
gepoetst geweest is. Heb je zin je wordt verwacht! 

 
 

 
 
FIETSGRAVEERACTIE TIJDENS ROMMELMARKT “EIFFEL ROMMELT”  
 
Het buurtcomité zone Eiffel organiseert op zondag 24 juni 2018 voor de 5

de
 

maal de rommelmarkt “Eiffel rommelt” op de parking van het kerkhof van 
Merchtem (Brusselsesteenweg 59 - 61). 
Je kan terecht bij de infostand van de politiezone AMOW voor preventietips 
en kom zeker ook met de fiets, want de politie graveert GRATIS je fiets 
tussen 10.00 en 16 uur! 
Het rijksregisternummer van de eigenaar wordt op de fiets aangebracht. 
Vergeet dus zeker je identiteitskaart niet mee te brengen! Via je 
rijksregisternummer kan je fiets, op het ogenblik dat hij teruggevonden wordt, 
gemakkelijk aan jou terugbezorgd worden.   



Nieuw lid 
 
Jos Willems is de laatste aanwinst van onze KWB-afdeling. Jos kent het bewegingsleven in onze 
parochie want vroeger, toen hij jong was natuurlijk, was Jos bij KAJ. We wensen Jos het allerbeste in 
onze KWB en nodigen hem van harte uit om deel te nemen aan onze activiteiten of om even binnen te 
springen in het KWB-lokaal op zondagvoormiddag. Francis zal hem maandelijks de Kleine Raak 
bezorgen 
 
 

 

Vaderdag 

 

De woorden van vader 

blijken op de duur 

duurzamer  

dan het duurste speelgoed. 

Maar dat ontdekt men  

meestal pas later, 

eenmaal men zelf al lang 

geen kind meer is. 

 
Kris Gelaude 

 
 

Op zondag 10 juni worden alle vaders, en vader is iedereen wel een beetje, 
verwend in het KWB-lokaal. 

 
 

 

 

Een aanrader! 
 
De groep welzijnszorg/broederlijk delen nodigt uit ten voordele van hun project in Haïti op een 
 

Ontbijtbuffet 
Zondag 10 juni 2018 

Zaal ’t Vijverdal van 8 u. tot 10 u. 
 
Volwassenen: € 12 en kinderen onder de 10 jaar € 6. 
 
Afhalen in de zaal of thuis bezorgen van het ontbijt is mogelijk 
 
Inschrijven voor 1 juni kan in een gesloten omslag in de brievenbus van de pastorie of mits 
overschrijving op de rekening van welzijnszorg BE08 8334 8358 8413. 

 



Schatjes van tomatjes 
 
Op zondag 6 mei werden de tomatenplanten afgehaald door vele leden. Vanaf deze dag 
hebben jullie 105 dagen om de plantjes liefdevol te verzorgen zodat er prachtige vruchten 
kunnen geteeld worden. Er bestaan vele soorten tomaten , de oorsprong is terug te vinden in 
het Andesgebergte van Peru waar ze door de Inca’s geteeld werden. Toen de planten naar 
Europa kwamen gaf men hem hier de naam “goudappel” . In Italië spreekt men nog altijd van 
pomodori , in Frankrijk pommes d’amour en in Duitsland over de liebesapfel. Dus dit jaar 
telen we met z’n allen een liefdevolle appel tot hij rood ziet. 
Om onze tomaat op een goede manier te kweken dienen we deze dus met veel liefde te 
behandelen. Dagelijks vredelievende verhalen vertellen aan de plant kan misschien wel 
kersttomaatjes opleveren, en verhalen die recht uit het hart komen leveren misschien “coeur 
de boeuf” tomaatjes op. Welk verhaaltje jullie verteld hebben aan je plant zullen we kunnen 
vaststellen op zondag 19 augustus, dan verwachten we jullie met de vrucht van jullie 
tomatenplant, of het een kleurrijk kerstverhaal  was of een hartig gesprek dat je met je plant 
gevoerd hebt??? 
 
Nog enkele tips: 
 

 Tomaten vragen veel voeding dus geef meteen een flinke schep extra compost. Veel 

telers gooien zelfs een schep oude koe- of paardenmest in het plantgat, maar een 

paar fijn-gesneden bananenschillen, een flinke schep koffiedik en wat fijngestampte 

eierschalen kan ook. 

 Een tomaat houdt zichzelf niet vast aan het klimrek maar heeft jouw hulp nodig. 

 Tomaten maken zijscheuten. Die worden 'dieven' genoemd en ze groeien in de 

oksels van het blad. Haal ze telkens weg want ze kosten de plant veel energie. 

 Geef bij droog weer elke dag een beetje water en haal onkruid meteen weg, net als 

geel of dor blad. 

 Let op: tomaatjes die (bijna) rijp zijn barsten snel als ze opeens meer water krijgen. 

Het is dus belangrijk dat je regelmatig en gelijkmatig water geeft! 

 Tomaatjes die al een beetje aan het verkleuren zijn kan men op een schaal leggen, 

samen met een rijpe banaan. Doe de schaal in een grote plastic (doorschijnende) zak 

en zet die op een zonnige vensterbank. Dan worden de tomaatje vaak toch nog mooi 

rood en rijp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wensen iedereen veel succes met zijn kweek en tot 
zondag met kermis!!!! Een liefdevolle jury zal prachtige 
prijzen geven voor de grootste kleinste roodste lekkerste 
zoetste tomaat 
‘Wist u dat?...’Een onrijpe tomaat is giftig en bevat 
tomatine verwant aan solanine, een glycoalkaloïde dat 
giftige stoffen bevat die nodig zijn voor het 
afweersysteem tegen diverse gewasziekten. De andere 
delen zoals de stengels en de bladeren zijn eveneens 
toxisch en kunnen hoofdpijn veroorzaken. Ze zouden 
zelfs muggen op afstand houden. 
 
 



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.  

 

 

Wijkmeestersvergadering 
 
Een heel beperkt aantal wijkmeesters kwam opdagen voor deze vergadering. Luc, onze voorzitter, 
verwelkomde iedereen en hij deelde meteen de agenda van de vergadering mee. Luc zorgde bovendien 
voor een bezinning over ‘de lente’.  
Bij het ledennieuws werden toffe en blijvende herinneringen verteld over KWB’er Roger Van de Voorde 
die vorige maand overleed. 
Steve en Wouter bespraken samen met ons de voorbije en komende activiteiten. Francis, onze kassier, 
voegde bij de voorbije initiatieven het financieel prijskaartje aan toe. 
Tijdens de pauze gaf Luc een ‘tournée générale’ voor zijn verjaardag. 
Nadien bespraken we het programma dat KWB tijdens de kermis in augustus voorziet. De bespreking 
verliep vlotjes. KWB kan nu zijn programma aan de gemeente doorgeven om op de kermisaffiche te 
laten vermelden. 
Aloïs, de plaatselijke voorzitter van beweging.net, mocht de vergadering afronden. Er wordt een 
bevraging gedaan onder de leden van beweging.net over het beleid van de gemeente en over een 
aantal aandachtspunten waar dringend werk moet van gemaakt worden. Deze bevraging wordt aan alle 
gemeentemandatarissen. bezorgd.  De belangrijkste onderwerpen zijn: huisvesting, veiligheid in het 
verkeer, de aanpassing en verbetering van de fietspaden en een verruiming van de opdracht van het 
OCMW.. 
De timing verliep perfect want om 22 u. werd deze vergadering afgesloten.  

Norbert 

mailto:wouter.kemels@kwbmerchtem.be


KWB wijnwandeling  
vrijdag 8 juni 2018  

 

We vertrekken voor onze wijnwandeling bij Hedwig 
Dours in Breestraeten 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 Breestraeten 89 te Merchtem (Hedwig 
Dours). Ons stalen ros kunnen we daar veilig stallen.  
 

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

820660 
 

    

mailto:wouter.kemels@kwbmerchtem.be


KWB-koken voor mannen: buiten koken 
 

Nee, “buiten koken” is geen bevel van 
moeder de vrouw  om vader uit de keuken te 
sturen om  buiten te koken, maar wel een 
andere omschrijving van BBQ. Zo’n 20 KWB-
ers tekenden present voor deze 5de en laatste 
kookavond van het seizoen, helemaal in het 
teken van wat op de BBQ  aan kookkunst kan 
worden “opgevoerd”. Wie zich verwachtte 
aan brochetten, saucissen, ribbetjes,…en 
aanverwanten, was er aan voor zijn moeite, 
want kok van dienst, Wouter Kemels, had 
een reeks van fijn uitgekiende recepten met 
dito ingrediënten klaargezet, waarvan de 
namen alleen al op deze zachte zomerse 26 
april avond, het water in de mond deden 
komen. Of wat dacht u van : halloumi ( = 
speciale kaas voorop de BBQ)  met 
kappertjes, chili, en koriander, of kruidig 
aspergebundeltje op de BBQ, camembert op 
de BBQ, bierbroodjes met brie, gegrilde 
Breydelspek met BBQ saus, zoete patat op 
de BBQ, ..en zo kunnen we nog wat 
doorgaan. Er werden een 10-tal gerechtjes 
uitgeprobeerd, en meestal goed bevonden. 
De deelnemers kregen de beschrijving  van 
een 20-tal bereidingen voor de BBQ mee 
naar huis,  zodat nadien alles nog eens kan 
worden overgedaan. 
Een goede BBQ begint met goede houtskool. 
Daar op besparen is uzelf het BBQ-leven 
onnodig moeilijk maken, en dus is het 
verkieslijk om houtskool van 
restaurantkwaliteit te gebruiken. Ook BBQ 
aansteekblokjes zijn uiterst nuttig. Zoals door 
iemand werd opgemerkt: “roef-roef” te werk 
gaan is geen optie. 
De deelnemers konden de aanpak, waarbij 
het werk werd verdeeld , “smaken”. Vanaf 21 
u werden de eerste hapjes “gekeurd” op de 
smaakpapillen, en dit liep uiteindelijk uit tot 
omstreeks 23.30 u. Ondergetekende was 
omstreeks 23 u reeds huiswaarts getrokken, 
waardoor afwas en opkuis aan “anderen”  te 
beurt viel….Waarvoor dank. 

 
 
 

 
 
 

 

De kookavonden van KWB kenden het voorbije jaar redelijk veel belangstelling, waarbij vooral voor 
iedereen haalbare recepten aan bod kwamen, en niet al te veel culinaire ervaring vereist is. 
Tot volgend “kookseizoen”. 

Gabriël Ysebaert 



Wistjes van de kookavond. 
 

 Dat Joke een beetje teveel citroen gedaan had bij de scampi maar dat ze lekker gesmaakt hebben. 
 Dat sommige dames, lees Clerenblock inwoonsters, last hadden van de ‘lookadem’ van hun man 

en dat ze de vensters van hun kamer hebben opengezet. Dat hun respectievelijke  mannen, Yves 
en Kim blijkbaar snel aanleren en al goed geïntegreerd zijn in onze KWB. Mogen we eerstdaags in 
deze nieuwe straat een barbecue verwachten?  Mannen ge gaat ons toch niet vergeten hé! 

 Dat chef-kok Herman VDS enorm verrast was over de creativiteit, de kwaliteit en de smaak van de 
gerechtjes op de barbecue en hij stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken; 

 Dat we met het nieuw lid Jacques blijkbaar een goede kok hebben bijgewonnen. In ieder geval hij 
viel op door zijn aanpak 

 Dat Philip een geboren afwasser is en daarmee in de voetsporen loopt van zijn buur Jules uit de 
Kattestraat. Tussen ons gezegd zo’n mannen betekenen een meerwaarde voor kookavonden. 

 Dat Evert en meester Luc de zoete aardappelen heel lekker vonden. 
 Dat het voor een leek een deugddoende, gezellige, leerrijke avond was. Bedankt Geert en Wouter. 

 

 
 

Komt het water je in de mond? 
Vis met spek 

Benodigdheden: Schelvis of andere vis, pancetta of ontbijtspek, pezo en viskruiden. 
Werkwijze: snij de vis in stukjes, zorg dat de graten er uit zijn. De vis kruiden. Wikkel ieder stukje vis 
in ontbijtspek of pancetta en bak op de barbecue. 

 

Kruidig aspergebundeltje op de BBQ 
Benodigdh.: gerookt spek, witte of groene asperges, takjes rozemarijn en tijm, oregano en pezo. 
Werkwijze: schil de asperges en verwijder het harde uiteinde. Kook de asperges 10 min. in licht 
gezouten water. Giet af en snij in 2. Wikkel 2 stukjes asperges, een takje rozemarijn en tijm en 
oregano in een sneetje gerookt spek. Strijk de aspergebundeltjes in met wat olijfolie en kruid met 
zwarte peper. Bak het aspergebundeltje ongeveer 4 min. aan elke kant op de rand van de hete BBQ. 

 

Camembert op de BBQ 
Neem de Camembert uit de verpakking en heel het etiketten/ papier van de verpakking. Dompel het 
houten doosje onder water zodat het niet verbrandt. Zet de Camembert terug in het doosje met 
Provence kruiden en zet het deksel erop. Op de BBC, draai regelmatig  
Snij ondertussen een stokbrood in schijfjes en gril ze eventueel kort; Snij de kaas open als hij goed 
lopend is. 



Wistjes! 
 

 Dat KWB’er Rudi Meersman (Stoofstraat) gevierd werd voor een zilveren, 25 jaar voorzitter van 
de Cristal-Boys. Dat we Rudi willen feliciteren voor al die jaren dienst en inzet in de voetbal. Hij 
heeft er een fantastische vriendengroep bijeengebracht die het ook sportief heel goed doen. 

 Dat de tomatenplantjes, en het zijn ‘coeur de boeuf’; goed van de hand gingen en maar hopen 
dat we met Merchtem kermis van al dat lekkers mogen smullen? 

 Dat we heel wat fiere KWB’ers zagen waarvan hun dochter of zoon haar/zijn eerste communie of 
vormsel deed. 

 Dat KWB met wijkmeester Marc Blyaert een veelzijdig kunstenaar in zijn rangen heeft. Marc 
schildert, hij speelt klassieke gitaar, daarbovenop tekent hij nog en als toemaatje schrijft hij.  

 Marc heeft een boek geschreven over het levensverhaal van Rik Wouters ’Rik en Nel’. Wie zich 
graag dit boek aanschaft kan zeker terecht bij Marc zelf maar is ook verkrijgbaar door storting van 
20 euro op rekening BE47 06036 4305 6380 van P.Blyaert met vermelding van naam en adres. 

 

 

Fietstocht voor KWB’ers 
Vrijdag 13 juli - start 19 u. KWB-lokaal 

 
De volgende ingrediënten worden je door KWB aangeboden 
 

- Gezelligheid troef 
- Zoveel mogelijk autoluwe wegen 
- Een gezapig tempo 
- Ongeveer 30 km krijg je voor de wielen 
- Volgwagen met reservefiets. 
- Gezelligheid troef! 
 
Wat breng je best zelf mee! 
 

- Je fiets met opgeblazen banden 
- Graag ook je fluo-hesje 
- Je goed humeur. 
- Onderweg is er een stop voorzien om de batterijen op te laden of de dorst te lessen. 
- Waar?  in ’t Vaatje, Grote Snijderstraat 97 9280 Lebbeke. 

 
 
 

 
 

JONG-KWB – ALLE INFO BIJ JONG-KWB 





Wipschieting op liggende wip! 
 

 
De opkomst was niet zo denderend maar de kwaliteit 
(!) was aanwezig. De Robin Hoods en de Willem Tell’s 
van KWB deden hun uiterste best om verschillende 
vogels (pluimpjes) af te schieten. 
We zagen groot werk van Hedwig Dours, David De 
Pauw en de zoon van Patrick Sieleghem. Ook Geert 
Ringoot slaagde erin een pluimpje naar beneden te 
halen. 
Het duo Luc Van Campenhout en Cis Wijns zorgden 
voor de organisatie om alles in goede banen te leiden. 

Norbert 

 

    
 

          
 

    



     België wordt wereldkampioen!
 

 

Als het van de supporters bij KWB 

voetbal worden. Net zoals vele andere wedstrijden van onze Rode Duivels zullen ook de 

wedstrijden van dit wereldkampioenschap bij KWB worden uitgezonden 

 

 

maandag 18 juni
tegen Panama in de 

 
zaterdag 23 juni om 14 u. 

tegen Tunesië in zaal 't Vijverdal.
 

donderdag 28 juni
tegen Engeland in de W

 

 

 

Ook de volgende wedstrijden 

finale kan je bij KWB Merchtem volgen in de Werkman:

kleine finale of finale: 14 of 15 juli

België wordt wereldkampioen! 

bij KWB zou afhangen zal België inderdaad wereldkampioen 

Net zoals vele andere wedstrijden van onze Rode Duivels zullen ook de 

wedstrijden van dit wereldkampioenschap bij KWB worden uitgezonden 

maandag 18 juni om 17 u. 
tegen Panama in de Werkman. 

3 juni om 14 u.  
tegen Tunesië in zaal 't Vijverdal. 

donderdag 28 juni om 20 u. 
tegen Engeland in de Werkman. 

Ook de volgende wedstrijden van de Rode Duivels tot en met de 

B Merchtem volgen in de Werkman:

achtste finale: 2 of 3 juli 

kwartfinale: 6 of 7 juli 

halve finale: 10 of 11 juli 

kleine finale of finale: 14 of 15 juli 

 

 

 

rdaad wereldkampioen 

Net zoals vele andere wedstrijden van onze Rode Duivels zullen ook de 

wedstrijden van dit wereldkampioenschap bij KWB worden uitgezonden op groot scherm.  

tot en met de 

B Merchtem volgen in de Werkman: 





    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli - augustus 2018 
 

 ZO 1 juli :  KWB gordelt 

 WO 4 juli :  wijkmeestersvergadering 

 VR 13 juli : fietstocht mannen 

 ZO 12 aug.: dagfietstocht  

 VR 17 aug.: corrida 

 ZO 19 – MA 20 – DI 21 : KWB-kermis 

 Iedere woensdagnamiddag : kaarten 

 Iedere donderdag : petanquen aan het KWB-lokaal 

Fietsweekend Bergen 

2 – 3 juni  

Wijnwandeling 

Vrijdag 8 juni 

Breestraeten 89 – 19.30 u. 

Stadsbezoek Gent 

Vrijdag 15 juni 

18.15 u. aan de kerk 

Vaderdag 

Zondag 10 juni KWB-lokaal 

Jong-KWB 
l 

Alle info bij Jong-KWB 

Voetbal op groot scherm 

Maandag 18 juni 17 u. – KWB-lokaal 

Zaterdag 14 juni 14 u. – Zaal ’t Vijverdal 

Donderdag 28 juni 20 u. – KWB-lokaal 

KWB gordelt 

Zondag 1 juli 
Zie programma elders in Kleine Raak 


