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FAMILIENIEUWS


José Van Lierde, weduwe van Marcel Van de Pontseele
moeder van KWB’er Dirk Van de Pontseele
grootmoeder van Giel en Ruben Van de Pontseele
KWB’er Walter Robberechts, echtgenoot van Clarisse Marivoet
vader van KWB’er Nicolas Robberechts
schoonvader van KWB’er Hans Vandenberghen
neef van verschillende KWB’ers
Jef Willocx, weduwnaar van Maria Willems
schoonvader van KWB’er Staf Geeroms
familielid van meerdere KWB’ers
Albert Van Hoeymissen, weduwnaar van Maria Geeroms
Schoonvader van KWB’er ons Heyvaert

 In memoriam Walter Robberechts
Totaal onverwachts en veel te jong is
KWB’er Walter Robberechts overleden.
Vorig jaar werd Walter door zijn familie
en vrienden nog gevierd voor zijn
pensionering. Walter werkte jarenlang
als mekanieker aan de vrachtwagens
van Delhaize.
Walter was sedert 1979 trouw KWB-lid.
Het kaartkampioenschap, de doeavonden en alles wat met techniek en
mechaniek te maken had interesseerde
hem. Ook bij de stadsbezoeken was hij
regelmatig aanwezig.
Hij was een joviale, vriendelijke en
goedlachse man die op een rustige
manier zijn mening gaf.
Marcel, de wijkmeester van Walter, ging er graag op ledenbezoek;
Walter had ook een passie voor vogels, zelfs het kweken met speciale vogels
interesseerde hem en was zijn hobby.
Walter met heel veel spijt maar vooral dankbaar, om wie je was, nemen we afscheid
van jou. We wensen de familie veel sterkte toe.

Wistjes!!!
Uit de oude doos









Dat KWB-Merchtem in 1981 begon met de organisatie van een weekend voor gezinnen. Dat
Langdorp onze eerste weekendplaats was.
Dat KWB een cursus inrichtte om het ‘ROKEN’ af te leren in 1983. Dat we met een 90 tal
deelnemers, vrouwen en mannen van start gingen in de eetzaal van Ter Dreef. Na een volle week
intense begeleiding we zeker met 60 mensen definitief gestopt zijn met roken. En ….daar mogen
we wel fier over zijn.
Dat over beide initiatieven nog regelmatig leuke herinneringen worden verteld.
Dat het gebouw van de Ginder-ale, waar we zovele jaren ons KWB jaarfeest hielden onder de
sloophamer valt. Het doet je toch wat hé!
Waar is de tijd dat Jeansken crème en zijn vrouw Rosalie frietjes bakten op het gelijkvloers en we
de frietjes via de lift naar de zaal op de vierde verdieping brachten.
Dat chef-kok Jozef Abbeloos alle soorten ovens en kookvuren liet aanrukken uit de reserve van
Louis Maervoet en we al die vuren en fornuizen eerst moesten uitschuren voor de officiële kook
kon beginnen.
Dat we ons daar fantastisch geamuseerd hebben

Vaderdag in het lokaal
 Dat Vaderdag in ons KWB-lokaal al jaren verzorgd wordt door
dames van Femma, waarvoor oprechte dank.
 Dat het merkbaar is dat mannen toch wel graag verwelkomd
worden door kussende dames, die je bovendien nog een jeton
aanbieden voor een pintje en een samen plooibaar rugzakje
 Dat de pintjes en de koffie ook door dames werd bediend en
dat heeft toch ook zijn charme. Met wat potjes chips op de
tafels oogt alles wel gezelliger.
 Het lokaal zat overvol, zelfs op het terras waren alle stoelen bezet dus als besluit het mag al eens
meer Vaderdag zijn.

Wijkmeestersvergadering
Iedereen, dus alle leden, werden uitgenodigd voor de laatste ra(a)ke vrijdag van het werkjaar maar het
was geen succes. Met een bepekte groep gingen we op stap. Aan de grot voor het rusthuis Ter Stelten
hield Marc een prachtige bezinning. Hij vertelde over de broosheid van het leven. Wat vandaag is kan er
morgen niet meer zijn. Belangrijk is dat we ons als mens blijven inzetten voor een verdraagzame
samenleving waar we rekening houden met onze naaste en niet te vlug vervallen in negativisme of zich
verongelijkt voelen.
Een eindje verder bij de plukboerderij van Luc Robberechts kregen we een zeer degelijke uitleg over de
teelt van tomaten. Luc gaf uitleg over verschillende variëteiten en hoe je best je tomaatjes verzorgt.
De aanwezigen luisterden aandachtig want iedereen wil schitteren op kermiszondag met zijn zelf
geoogste tomaatjes. Het wordt wellicht een kwestie van wie heeft de grootste, de mooiste tomaat.
Met al die gekregen kennis kunnen we weer aan de slag, want wie weet zijn we ook bij de winnaars…
Bij een pintje en een hapje bleven we nog een tijdje napraten
Norbert

OPROEP aan alle deelnemers en sympathisanten van de CORRIDA

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2018
KWB organiseert voor de 24ste maal DE CORRIDA
Kinderjogging :18u – 500 m.
Jogging 18u30 : 3 – 6 km
Corrida 19u30 : 12 km
Graag willen we een warme oproep doen aan alle leden
van KWB die wat minder sportief aangelegd zijn, want
we hebben nog veel helpende handen nodig voor :
 seingevers, waterdragers
 hulp bij aankomst
 hamburgers bakken ,drankverkoop
 inschrijvingen
 mensen voor de opkuis (vanaf 23u.)
Het spreekwoord zegt: “vele handen maken licht werk”.
Wie nog wil sponsoren of nog een prijsje heeft kan dit
melden bij:
Geert Ringoot 0476/428.427 –
geert.ringoot@kwbmerchtem.be

Onze
winnaars
van 2017

Deelnemers Corrida van de laatste jaren:
corrida
kinderen -6 jaar
kinderen 6 -7 jaar
kinderen -8 jaar
kinderen +8 jaar
3km jogging
6km jogging
Corrida (12km)
Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

95
46
89
178
217
625

108
49
110
157
253
677

137
59
113
177
254
740

164
51
125
222
249
811

153
52
138
246
311
900

2014
68
61

2015
65
61

2016
82
66

2017
86
84

57
139
206
277
808

46
129
252
316
869

55
185
229
329
946

60
157
269
370
1006

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.

Schatjes van tomatjes
Zondag 19 augustus kermistomatenwedstijd
Op kermiszondag 19 augustus om 13 uur zullen we het
weten! Wordt het Amerikaanse record van 3,5 kg voor 1
tomaat gebroken? Wie teelt de roodste, rondste,
robuustste, kleinste, meest vormgevende, meest
smaakvolle, meest Merchtemse, origineelste, lekkerste
…. tomaat in 2018.
Schitterende prijzen in de verschillende categorieën
zullen worden uitgedeeld. We voorzien animatie, drank
en plezier die zondag. Je kan ook gerust gewoon een
pintje komen drinken en genieten .
Tips: Als je lekkerdere tomaten wil kweken, moet je ze minder water geven, of zout
toevoegen aan dat water. "Dan zitten er namelijk meer suikers in de vrucht". Om de smaak te
behouden bewaar je tomaten liefst niet in de koelkast, beste temperatuur is rond 12 graden,
Leg tomaten ook nooit samen met aubergines, courgettes of komkommers.
Tot dan
Mister Ketchup

Ademhalen
Vakantie is ook
op afstand kijken.
Even opzij,
onder een kleurrijke luifel
gewoon maar aanwezig zijn.
De trein van de haast
ver weg horen rijden.
Hier blijven.
Liever langs paadjes
en oude kerkwegels,
een ommekeer maken
en terugkomen,
door de tuin van het leven,
op een bank, bij jezelf.
Diep adem kunnen halen.
De zon drinken
uit een glas helder water.
Een heerlijke duik nemen
in de zee van de tijd.
Geestdriftig toeschouwer worden
van mooie, eenvoudige dingen,
Op het terras
van een onverwacht ogenblik.
Vakantie
Is dat wat je nodig hebt
om als een kind te zijn
dat alles kan verliezen
in het spel.
En zijn verlangen prijs durft te geven
als een ballon in de wind,
aan een draad,
zonder einde.
Kris Gelaude uit Levenslang ‘woorden voor grote en kleine momenten’.

KWB wenst je een prettige en deugddoende vakantie toe, geniet ervan.

Wijnwandeling
Bij Hedwig op Breestraeten mocht Wouter, de organisator van de wijnwandeling, 36 deelnemers
welkom heten.
Een wandeling van ongeveer 5 km, 4 stopplaatsen om een wijntje te proeven, wat versnaperingen
en een verhaal dat je beroert, dit zijn de ingrediënten van deze wijnwandeling.
Dimitri vertelde bij iedere wijn op een amusante en ludieke wijze het verhaal van wat er in de fles zat.
Dit jaar was Spanje en Portugal aan de beurt.
Op plaats 1: kennismakingsspel door Wouter. Wie staat er rechts van jou en wat weet je over hem?
Op plaats 2: Hedwig vertelde het verhaal van de ‘verloren zoon’ op een actuele wijze, met een aantal
stellingen die je op je eigen leven kon toepassen:
Was jij al eens de vergevingsgezinde vader of de jongste zoon die al zijn geld verkwiste, of voelde je al
eens de oudste zoon in jou opkomen. Bezinnend en een aangrijpend verhaal dat je doet nadenken.
Op plaats 3: Herman ontleedde samen met ons het volgende gedicht van Isabelle Vloeberghs:

zij dekt de tafel
hij leest de krant
de schok
van harde stilte
doet glazen
rinkelen
Wat zie, hoor, voel jij in dit gedicht? Is er ruzie in de relatie van vrouw en man?
Wat betekent: die harde stilte’ en ‘doet glazen rinkelen’. Vele uiteenlopende reacties van de
deelnemers. Tof gesprek!
Stand 4: Joke vertelt het verhaal van de lachende Boeddha, die zijn leer al lachend aan man/vrouw
bracht. Iedereen lachte mee. In groepjes mochten we een straf verhaal of een mop vertellen. Lachen
was de boodschap.
Zeer gemoedelijke vergadering, rijk aan inhoud en misschien ook mede door de wijn werden de tongen
op het einde wat losser. Dit is misschien wel de hedendaagse vorm van bezinning waar het ernstige
gekoppeld wordt aan het plezante.
Heel veel dank aan Luc en Danny voor het verzorgen van drank en hapjes en Jan en zijn vrouw voor
het gebruik van hun binnenkoer.
Nk

Bezoek aan het waterzuiveringsstation in Merchtem
30 mei verzamelden we met 40 KWB’ers om 20 u. in de Werkman voor een bedrijfsbezoek aan Aquafin,
het waterzuiveringsstation in Merchtem. Teamcoördinator Nico Van den Borre (KWB) bracht ons zijn
collega coördinator Jonathan Phariseau mee.
Alvorens we met de fiets vertrokken kregen we een korte slideshow gepresenteerd. Hierin werd het
bedrijf Aquafin voorgesteld.
Wist je dat Aquafin water zuivert tot het weer de natuur in kan. Geen drinkwater voor de mens, maar wel
voor de vissen, vogels en amfibieën. Aquafin bouwt en beheert de infrastructuur voor de zuivering van
rioolwater volgens de 11 rivierbekkens die Vlaanderen telt.
We bezochten het voedende pompstation Langevelde waar we de grote pompen te zien kregen. Nadien
reden we naar de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) van Merchtem, gelegen in de industriezone
Doren (Preenakker). Dit station werd in 2008 gebouwd en zuivert het afvalwater van 16431
Merchtemnaren en zuivert 2500m³/dag. Het is een klassieke zuivering met een indikker en 2 nabezinktanks. Het afvalwater naar dit station is afkomstig van de 12 pompstations die het
zuiveringsgebied Merchtem telt. In de werkman hangt nog steeds een kaart aan het prikbord
Nico

Wistjes:
 Dat Merchtem het enige waterzuiveringsstation in België heeft waar het afvalwater omhoog
gepompt wordt van Langevelde naar de Preenakker.
 Dat er daarvoor 3 grote pompen geïnstalleerd staan, waarvan er constant 2 in werking zijn en het
3de dient wanneer er één van de twee pompen in panne valt.
 Dat er enkele jaren terug protest kwam op Terlinden omdat men vreesde voor de overlast van de
vrachtwagens die het slib moesten wegbrengen; Amper één vrachtwagen per dag wordt er
weggebracht. Zo zie je maar
 Dat als je de na- bezinktanks bekijkt dan lijkt dit wel op een grote passe-vitte die op een heel
rustig tempo ronddraait en zo het water uit de smurrie duwt.
 Dat we alleen ‘stank’ waarnamen waar het afvalwater in het zuiveringsstation toekomt.
 Dat de begeleiders Nico en Jonathan een zeer duidelijke uitleg gaven over de werking. Dat ze
geen enkele vraag van de KWB’ers uit de weg gingen. Bedankt mannen en onze felicitaties.
 Dat we toch wel een paar mannen stiekem in de struiken een plasje zagen maken en dan maar
spreken over waterzuivering.

KWB op bezoek bij de stroppendragers in Gent op vrijdag 15 juni 2018
Keizer Karel, geboren in 1500 in Gent, zou zijn ogen opentrekken, als hij zou zien hoe schoon zijn geboortestad
is geworden: autoluw in het historisch centrum, fietswegen die de stad doorkruisen, de nieuwe bibliotheek (“De
Krook”), de binnenwateren, de cafées en restaurants, de Bijloke, het Gravensteen, het Vleeshuis, de Gras- en
Korenlei, de Vooruit, de Handelsbeurs, de Boekentoren gebouwd door art nouveau architect Henri Van De Velde,
en, last but not least “Bij Sint-Jacobs”, iconische plek, waar zowat 50 jaar geleden de bijna ter ziele gegane
Gentse Feesten nieuw leven werd ingeblazen door wijlen Walter De Buck. Logisch dus dat de wandeling van een
50-tal KWB-ers uit Merchtem, verdeeld over 2 groepen, startte op het “Walter De Buck”-plein. Twee gidsen,
waaronder uitgeweken Opwijkenaar Walter Van De Velde, namen ons op sleeptouw, om al dat moois dat Gent te
bieden heeft, te verkennen. Naast de historische Middeleeuwse kern met de Graslei, de Korenlei, de 3 torens
(Belfort, St Baafs, Sint-Niklaaskerk), is er de interessante vooral 19de eeuwse gordel met de toen opkomende
textielindustrie. Talrijke gebouwen getuigen nog van die industriële opbloei, maar ook de nog her en der
bestaande beluiken, getuigen van de toen verpauperde arbeidersklasse. Enkele van deze beluiken zijn nu
meestal leuke woningen, voorzien van het nodige comfort.
Vanaf Sint-Jacobs, waar op zondag een druk bezochte brocante markt doorgaat, ging het naar het Baudelopark
en via de Portus Ganda, waar Gent zou zijn ontstaan aan de samenvloeiing van Leie en Schelde, naar de
ruïnes van de St-Baafs Abdij. Portus Ganda is een binnenhaventje voor plezierboten, met verderop ook
aanmeerplaatsen voor mooie woonboten.
Een ommetje om een glimp op te vangen van het “gloazen stroatse” mocht niet ontbreken. Onze gids wist te
vertellen dat de Sint-Annakerk, met Moorse invloeden, te koop staat. U kan een bod doen –indien interesse.
Onze volgende halte was het Klein Begijnhof van O.L. V. –ter-Hooie, , een oase van rust midden in de stad. Gent
telt 3 begijnhoven: er is ook nog het Groot Begijnhof, op grondgebied van St-Amandsberg, en het Oud Begijnhof
(of St-Elisabetbegijnhof, dat meer geïntegreerd werd in het stadsweefsel. We kwamen te weten dat begijnhoven
blijkbaar hun oorsprong vonden in een “overschot” aan vrouwen.
De Capitole , nu een evenementenzaal, is een relict van de pre-Kinepolis periode, toen verspreid over de stad, er
een 20-tal filmzalen waren.

Het gebouw op het einde van het Zuidpark, gebouwd in de jaren 50, als propagandacentrum en administratief
complex voor gas, water en elektriciteit, door de Gentse architect Geo Bontinck, werd gedurende een paar
decennia gebruik als stadsbibliotheek, die sinds een paar jaar is verhuisd naar de Krook. De nieuwe
stadsbibliotheek is een multifunctioneel media centrum: boeken, films, workshops, lezingen, kleinere concerten,
tentoonstellingen, cafetaria. Het kan er allemaal, waardoor deze plek, vlakbij de universiteit van Gent, om en bij
de zevenduizend bezoekers per dag trekt, een record in bib-bezoek in Vlaanderen, zo blijkt.
In de Bagattenstraat konden we verpozen bij een drankje (meestal schuimend) in de cafetaria van rusthuis
“Privilige”, gerund door onze gids van dienst.
Langs het water, waar we nog een glimp opvingen van het vroegere wintercircus, een enorm betonnen complex
dat momenteel geherwaardeerd wordt voor kantoren enz, ging het naar het oude gerechtshof, en via de ajuinlei,
en de Vrijdagsmarkt, terug naar het vertrekpunt.

Dat Gent een stad is die leeft, konden we op die aangenaam warme avond ten volle beleven: de terrassen zaten
vol, en zowel de goedkopere brasseries, als de meer klasse restaurants, maar ook de frituren, draaiden op volle
toeren. Terloops werd opgemerkt dat het in Brugge “ook wel schoon is”, maar er niet de ambiance heerst die in
Gent te vinden is. Is dat soms de reden waarom blijkbaar meer en meer West-Vlamingen “blijven plakken” in
Gent ?
De tijd was vlug om, maar we hadden er toch een mooie “tour de Gand” opzitten. De luxe-autocar waarmee we
gekomen waren, bracht ons veilig en wel terug naar feestgemeente Merchtem.

--------------------------------------------

Gabriël Ysebaert

Soms mag je een beetje zagen om een verslagje te maken van een KWB activiteit en deze keer kregen we
op de redactie 2 verslagen van het stadsbezoek naar Gent. Mooi dat iedere schrijver het een beetje
anders zag. Resultaat we geven ze jullie beiden, want ze hebben alle twee een goede pen.

BEZOEK AAN DE STAD VAN DE STROPPENDRAGERS
Zoals de foto’s op facebook de dag erna al bewezen, was het stadsbezoek aan Gent op vrijdagavond 15 juni een
voltreffer. Zelfs al waren er – allicht door de match Spanje-Portugal op het WK – minder deelnemers dan
gewoonlijk. Maar dat liet niemand aan zijn hart komen.
Meteen na het vertrek aan de kerk, reed de bus richting Wolvertem: om aan het rond punt den Dooren te nemen
naar het volgende rond punt. Waar hij rechts afsloeg naar de Brusselsesteenweg om op het einde van de
Stoofstraat rechts richting gemeentehuis te rijden en daar naar links. Al meteen een aardig stukje sightseeing van
de ring rond het centrum!
Vervolgens toerde hij met ons langs de Klei naar Moorsel en Aalst waar we tenslotte de E40 opreden.
Aangekomen in het centrum van Gent hielden we halt aan het Walter De Buckplein: waar de groep zich in
tweeën splitste en elk apart met een gids de stad introk. Een wandeling langs het water, het gerechtsgebouw, de
oude en de nieuwe bibliotheek De Krook met het reeds beschadigde beeld van Borremans ervoor, door een
grafittistraatje nabij de rosse buurt en het glazen straatje, het Zuid, De Vooruit, vele kerken en vooral veel
stenen.
Dat alles echter bij prachtig lenteweer. Ideaal om de uitgelaten, vroegweekendlijke sfeer op te snuiven van de
studentenstad waar voetganger en fietser regeert. Maar waar je ook altijd moet opletten voor de aanstormende
bussen en trams.
Toen de avond zo zachte viel, iets voor 23 uur, werd tenslotte nog gauw een glaasje geleegd en een plasje
gepleegd. Dan terug de bus op richting Brussel, afrit Ternat.
Men had nog dagen kunnen ronddwalen door Gent met deze gidsen, maar toch bleek elkeen blij rond
middernacht terug in de vetrouwde omgeving toe te komen. En de belangrijkste levensles die men had gedeeld,
was: “Het is niet omdat men op dieet is, dat men niet naar de menukaart mag kijken!”

Pieter

Hé, fiets je mee!?
KWB – Dagfietstocht - + 50 km.
Zondag 12 augustus 2018
Vertrek 9 u. stipt
KWB-lokaal

Inschrijving is verplicht (verzekering, middagmaal).
Leden KWB of FEMMA : 25 euro per persoon. Niet leden 28 euro per persoon.
Inschrijven tot zondag 6 augustus 2018 mits betaling van je bijdrage op rekening
van KWB Merchtem - IBAN BE70 7995 5005 0525, met vermelding 12/08/2018 en
keuze hoofdgerecht .
Er wordt gefietst tegen een gezapig tempo van 15 km/u. langs gekende, ongekende
en autoluwe wegen. Onderweg voorzien we een paar WC-stops.
Eerste stopplaats na + 20 km : aperitief in café “Den Tongenslijper” in Denderbelle.
Middagmaal in “restaurant Koeketine” in Schoonaarde.
Maaltijd bestaande uit:
Soep
Hoofdgerecht: ribbetjes of kippenvleugeltjes met frietjes of pellepatat en slaatje
Dessert: koffie met versnapering
Bij slecht (rot) weer rijden wij met auto’s naar de plaats waar het middagmaal wordt
geserveerd. Afspraak 11.30 u. aan het KWB-lokaal.

Proficiat aan de gouden paren
In onze KWB-afdeling vieren volgende koppels hun gouden jubileum, 50 jaar samen onderweg dat
betekent heel wat. We wensen hen het allerbeste toe de komende jaren: deugd in al wat ze samen
doen, vreugde in wat ze alle dagen mogen beleven en bovenal een goede gezondheid.
Juli
KWB’er Robert en Paulette Heuvinck – Stevens
KWB’er Willy en José Amerijckx Gillis
Augustus
KWB’er Louis en Rita Wijns - Daelman

Gezinsweekend Geraadsbergen
Deze editie zal nog lang in het geheugen blijven hangen. We hadden dan ook al de
ingrediënten om er een fantastisch weekend van te maken.
Vrijdagavond kwam iedereen met mondjesmaat toe en ze konden direct spaghetti
eten, à la minute klaargemaakt door het kookteam.
Het bed-verhaaltje werd door Trix en Anne verteld onder de bomen op het grasveld
voordat de kleintjes gingen slapen. Bert schotelde ons een stevig quizje voor vol
doordenkertjes. Nog wat bijpraten en de eerste avond zat er op.
Enkele sportievelingen konden gaan lopen om 7 u. ‘s ochtends terwijl de anderen
werden gewekt door de 2 mensen die de dag voordien gingen slapen met de
sombrero op hun hoofd… Jawel, de Mexicaanse hoed was er ook. Deze diende voor
het rode draadspel door het hele weekend. Wie ‘ja’ zei op een vraag van de
persoon met de hoed kon hem opzetten. Op bepaalde tijdstippen werden dan
opdrachten gegeven aan de mensen met de hoed op.
Na het stevige ontbijt gingen we op wandel onder een stralende zon op het domein
van de Gavers. Op de wandelwegen langs het water kregen we toffe opdrachtjes van
Joke. Een half uurtje op terras terwijl de kinderen hun konden uitleven in de
speeltuin, genieten was dat.
Tijdens de middag stonden Geert, Chantal, Jonas en Ruth ons op te wachten op de
pic-nic-weide met smoskes en soep, genieten.
Het was de voorbode van een geweldige namiddag: van bootje varen, muurklimmen
en minigolf tot een uurtje afkoeling zoeken in het water, genieten.
Toen we terug toe kwamen naar ‘t Schipken stond er een heuse bbq klaar , weer
genieten. Na ’t bed-verhaaltje deden Nico en Jack ons opdrachtjes uitvoeren
“Binnen de minuut”. Spanning ten top.
Na zo een actief gevulde dag werd zondag wat rustiger opgestart. Op’ t gemak de
kamers leegmaken. Een bezinnend moment waar de kinderen hun ouders mochten
verwennen. Werkmanstijd en afsluiten met lekkere stoofvlees friet.
Opkuisen en nagenieten van een geweldig weekend!

Wist je dat…











Het was een vruchtbaar jaar
geweest bij KWB want er
waren 5 baby’s mee op
weekend.
Dat vele moeders minstens
even graag chips eten als
hun kinderen.
Er vaders zichzelf aanboden
om het gezinsweekend mee
te ondersteunen.
Joke zichzelf in zijn nakie
gezet heeft door het spel met
de hoed
Je van spaghettisaus soep
kan maken.
Het binnen 2 edities het 40e
gezinsweekend is.
Een dikke proficiat aan al
diegenen die zich hebben
ingezet om er een geslaagd
weekend van te maken.
En dank aan de fotograaf.

Petanque-spelers worden verwend!
Op donderdag12 juli 2018 worden de spelers die petanque spelen achter het KWB-lokaal
extra verwend.. Een goede ziel legt rond half time ‘kippenvleugels’ op de verwarmde plaat, dit
om bijkomende energie op te doen voor de tweede helft.
Welkom aan iedereen die graag met de ballen gooit naar het ‘varkentje’. Elke donderdagavond
rond 19.30 u. kan je er altijd KWB’ers vinden om een partijtje te spelen.

Petanque op donderdag
Tot begin september hebben 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!

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

Kermis bij KWB
Uiteraard vieren we opnieuw kermis
bij KWB!
Samen met deze kleine raak
ontvangt elke KWB'er de
kermisaffiche. We zouden het fijn
vinden om deze affiche zo veel
mogelijk te zien verschijnen in het
straatbeeld. Ook al passeert er
niet veel volk, dit is ALTIJD zinvol.
Alvast bedankt.

Helpende handen
We hebben ook altijd veel
helpende handen nodig tijdens
onze kermis. Wie graag wil
helpen...
- Corrida
- klaarzetten op zaterdag
- helpen op zondag, maandag
of dinsdag?
- alles opruimen op woensdag?
Stuur gerust een berichtje naar hansv@kwbmerchtem.be of 052375313.

Fietsweekend Bergen
Zaterdag 2 juni, 8u45, kerkplein Merchtem en de eerste renners van het DVV promoteam sijpelden
binnen. Dit om onze sponsor van vorig jaar te eren voor het ter beschikking stellen van de truitjes.
Onderweg was er nog een sponsering maar daarover later meer.
Met iets meer dan 20 dapperen waren we niet de grootste groep van de laatste jaren maar dat
kon de pret zeker niet bederven
want leute hebben we zeker
gehad.
Na de traditionele groepsfoto bij
de start sprongen we op onze
stalen ros om koers te zetten
richting Bergen.
In Asse was er al een eerste
oponthoud van onze voorzitter
die blijkbaar zijn materiaalkoffer niet vast genoeg gezet had want bij de eerste kassei lag die al op
de grond, tot zelfs tweemaal!
Hierdoor geraakte hij achterop en was bij de volgende splitsing al verkeerd omdat - volgens zijn
zeggen - de volgwagen verkeerde instructies gegeven had. Wie zal het zeggen…
Onze volgwagen werd dit jaar bemand door de vaste waarde Geert Ringoot en een nieuwkomer
Ludwig Wijns. Twee super begeleiders die steeds klaar stonden waar nodig en die de sfeer er in
hielden tijdens de pauzes met leuke kwinkslagen en grapjes.
Onze begeleider, de alom gekende Hans, had uiteraard weer voor een schitterende route gezorgd
want reeds vlug reden we langs waterwegen die we een hele tijd hebben kunnen volgen.
In Zandbergen was onze eerste stopplaats en de gebruikelijke warme en andere, meer gerstrijke,
dranken werden aangerukt. Voor sommigen was het nog
volop aanpassen want regelmatig fietsen is blijkbaar niet
voor iedereen van de groep een gewoonte. Sommige
fietsen moesten zelfs een laagje roest verliezen, nog maar
om te zeggen dat het fietsweekend zeker voor iedereen
met een dappere inborst weggelegd is ☺
Na een korte vervolgrit arriveerden we in Lessines waar we,
in tegenstelling tot andere jaren, konden genieten van een
picknick op een rustig plaatsje met eettafels, wederom
prachtig uitgekozen door Hans.
Tot hiertoe waren we gespaard gebleven van enige
incidenten maar dat hadden we ook vooral te danken aan de, met radioverbinding gewapende,
begeleiders. Een infrastructuur die elk jaar ter beschikking wordt gesteld door Seger Van Gucht, de
Seeg voor de vrienden ☺
Via Chièvres vervolgden we onze weg naar Jurbise waar Gina ons reeds stond op te wachten. De
naam alleen al deed verschillenden reeds dromen van een stopplaats om nooit meer te vergeten
maar de ontgoocheling was groot toen we aankwamen en dat stond al op de gezichten van
Geert en Ludwig te lezen die op voorpost waren. De dochter werd nog boven gehaald om de pil te
verzachten maar tevergeefs… De dromen vervaagden als sneeuw voor de zon…
Maar niet lang getreurd, ons doel lag in zicht. Goed op tijd kwamen we in Bergen aan en via de
Grote Markt, die heel uitnodigend was,
kwamen we vermoeid maar voldaan in
een mooi hotelletje aan.
De kamers werden verdeeld, de
douches gretig gebruikt en er werd
verzameld voor de stadsverkenning, een
hoogtepunt van elk jaar dankzij onze
ervaren gids Kries Teugels.
We waren, zoals elk jaar, verbijsterd door
de uitgebreide kennis van hem. Hij

vertelde ons over het kleinste huisje in een straat, Google avant-la-lettre dat in Bergen aanwezig is
en liet ons kennis maken met een studentenlied dat hij uit volle borst meezong, een wazige
herinnering uit zijn studentenleven.
Als klap op de vuurpijl
had hij niemand
minder
dan
de
burgervader
van
Bergen ingeschakeld
want
bij
het
voorbijgaan van zijn
ambtswoning
ging
Elio Di Rupo gezwind
mee op de foto. Daar
werd
zelfs
snel
duidelijk dat onze
voorzitter contacten
heeft in het milieu van Elio. In het welke liet Luc niet vallen maar tijdens het zingen, een paar
minuten geleden, was het wel duidelijk dat het niet het studentenmilieu van Di Rupo was ☺
Na onze lekkere 3-gangenmenu in een voortreffelijk uitgezocht restaurant (met zicht op
spiegelende vrouwen) werd de groep opgedeeld voor het verdere verloop van de avond. De
opdeling had voornamelijk te maken met geïnteresseerden en niet-geïnteresseerden voor de
vriendschappelijke match van de rode duivels. Over het feit dat het een slappe match was waren
de meesten het erover eens en de opdeling van de groep ging verder maar dat had dan weer
eerder te maken met de vroegtijdige slapers en de avonduilen.
Deze laatste groep kwam zelfs in aanraking met de geuren van softdrugs maar dat was
verwaarloosbaar door het gebruik van een andere drug in de vorm van Gin-Tonic.
De laatste jaren zijn we eigenlijk wat verwend met kwaliteitshotels aan schappelijke prijzen en dat
kan ook gezegd worden van het ontbijt want de volgende ochtend stond ons een lekker
ontbijtbuffet op te wachten.
De terugtocht werd aangevat en dat zal
Stefaan Robberechts geweten hebben want
tussen Seneffe en Halle werd hij geplaagd met
3 lekke banden. Verschillende manieren
werden uitgeprobeerd om de opeenvolgende
oponthoudjes een halt toe te roepen maar
niets hielp. Toen de emmer der wanhoop
overliep besloot Stefaan beroep te doen op
de volgwagen die uiteraard paraat stond.
Het gevolg van dit gebakkelei was wel (en nu
komt het vervolgverhaal van de sponsering)
dat we door Stefaan getrakteerd werden op een consummatie op de laatste tussenstop in
Schepdaal.
Ondertussen hadden we smakelijk gegeten in Halle en had Stefaan de fiets van Alois in ruil
aangezien Alois Geert verving als begeleider in de volgwagen. Geert was vroegtijdig naar
Merchtem teruggekeerd voor de ommegang.
Thuis aangekomen konden we weer rekenen op een hartelijk ontvangstcomité en een laatste
dorstlesser.
Bedankt Hans voor het uitstippelen van de route, het uitkiezen van hotel, cafeetjes en restaurants en
om ons veilig thuis te loodsen! Bedankt Geert, Ludwig en Alois voor de ondersteuning onderweg en
bedankt begeleiders met radioverbinding om ons attent te maken op de gevaren onderweg!
Maar vooral ook bedankt aan iedereen die mee was om er weer een tof fietsweekend van te
maken!
Tot volgend jaar!!!
Jim
Fietsweekend volgend jaar: 15 en 16 juni 2019
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Vakantie
Vrijdag 13 juli
Mannenfietstocht - Vertrek KWB-lokaal 19 u.

Zondag 12 augustus
Dagfietstocht - Vertrek KWB-lokaal 9 u.

Corrida
Vrijdag 17 augustus
Kermis bij KWB
19 – 20 en 21 augustus
Elke donderdagavond om 19.30 u.
Petanquen aan het KWB-lokaal
September 2018
 VR 31 aug.
 DO 6 sept.
 DO 13 sept.
 ZA 15 sept.
 ZA 22 sept.
 VR 28 sept.
 ZA 29 sept.
 VR 5 okt. .

Wijkmeestersvergadering
Afsluiten petaquen
Start ping-pong
Bedrijfsbezoek mouterij
Vissen op een vijver
Bedrijfsbezoek?
Darts
Startavond

