FAMILIENIEUWS


KWB-er Jozef Crombé, weduwnaar van Maria Joostens
vader van KWB-er Erik Crombé
nonkel van KWB-er Louis Joostens
Jeannette De Knop, weduwe van Edward Flies
moeder van KWB’er Pieter Flies

 In memoriam Jozef Crombé
Jozef werd geboren in 1925 en sloot aan bij onze
KWB in 1952 en hij was zo het oudste lid van onze
afdeling. Jozef was een volksfiguur, een
levensgenieter, een schalkse man die graag eens
lachte en altijd bereid was om een babbeltje. Hij
beleefde KWB een beetje vanop de zijlijn maar hij
wist perfect wat er allemaal gebeurde. Het jaarfeest
liet hij niet voorbijgaan want dansen kon hij als de
besten. Bij zijn viering van 50 jaar KWB’er nodigde hij
uit op een walske. Jozef was een vriendelijke, joviale
en contente man die graag gezien werd. Bij
wielerclub ‘De Sprinters’ was hij lange tijd één van de
dynamische leden..

In de tuin van het leven
leiden stapstenen
van dankbaarheid
altijd
naar een grotere
verbondenheid.

Wistjes!!!
Dat we bij KWB-Merchtem fantastische leden rondlopen, die spontaan ja zeggen om eens een karweitje
op te knappen of een helpende hand uit te steken.
 De mannen die de maandelijkse kuis van het KWB-lokaal doen en die ook al eens de hoekjes
proper maken die niet zo regelmatig worden gepoetst.
 Er zijn leden die aanbieden om mee te werken aan het gezinsweekend, aan KWB gordelt, aan de
heksentocht enzovoort. Proficiat mannen.
 De Flor is zo goed als de meester-tapper van onze afdeling. Zonder veel omhaal zet hij zich bij
verschillende activiteiten. Hij zorgt ervoor dat de frigo’s gevuld zijn en dat het lokaal klaar staat.
Flor had het druk de voorbije periode met al die voetbalmatchen van de Rode Duivels op groot
scherm. Met de kaartavonden, de startavond en het jaarfeest staat hij klaar met zijn ploeg. Prachtig
Flor, onze grootste waardering hiervoor.
 Dat Jolien, de dochter van KWB’er Jan De Mesmaeker en de kleindochter van Piet De Mesmaeker,
in het huwelijk trad met Wladimir Flieberg. We wensen het jonge paar het allerbeste toe en een
mooie toekomst.

Proficiat aan de opa’s
 KWB’er Marc Demeyer glundert wanneer hij spreekt over zijn pas geboren kleindochter Elise. Marc
kennende zal Elise best wel vertroeteld worden door haar opa.
 KWB’er Marcel Hermans werd ook opa van een flinke kleindochter. Robyn is haar naam. Marcel loopt er zo
fier als een gieter bij.
 KWB’er Johan Vanderwee kwam ons trots de geboorte melden van een schattige tweeling, Lewis en Lia.
Dikke proficiat opa.

 Dat KWB’er Herman Segers
geslaagd is in zijn opzet ‘binnen de
honderd dagen China bereiken
met zijn fiets.’
Een hele prestatie en een dikke
proficiat van KWB voor deze
avonturier.

Proficiat voor hun gouden jubileum begin oktober
KWB-er Paul en Marie-Josée Cornelis-Roosemont.

KWB gordelt!
Op zondag 1 juli werd de vakantie met
KWB ingezet op een schitterende wijze.
Het tweede jaar op rij scoort KWB
gordelt !! met heel veel nieuwe ideeën
en initiatieven. .De vroegere fietsrally,
jarenlang een zekerheid op de kalender,
is door deze nieuwe formule naar de
vergeethoek verwezen. Het schitterende
zomerweer heeft hier natuurlijk ook mee
te maken. Op de terreinen van
Langevelde, d’en één-eik werd er
ditmaal verzamelen geblazen. In de
voormiddag kregen de mountainbikers
de kans om zich in het zweet te fietsen.
Ze hadden de keuze ofwel 25 km ofwel
40 km.
In de namiddag kon er gekozen worden
voor wandelen of voor fietsen. Gezien
de hitte kreeg het fietsen het meeste
aantal deelnemers aan de start. Een
springkasteel
en
verschillende
volksspelen nodigden de kinderen zeker
uit om zich uit te leven.
De smakelijke barbecue en de
gezelligheid onder het tentzeil, om zich
te beschutten van de hevige
zonestralen, zorgden ervoor dat
iedereen ten volle kon genieten.
Wouter is er samen met het bestuur en
een heel team aan creatieve vrijwilligers
in geslaagd om van deze activiteit een
topper te maken. Met nog hier en daar
wat kleine aanpassingen zal dit zeker
lukken. Proficiat aan alle medewerkers.
Norbert

Fietstocht op vrijdag de 13de, dat beloofde.
Op vrijdag 13 juli stonden om 19u op het parochieplein 25 mannen klaar om de “fietstocht
voor mannen” aan te vangen, waarvan enkelen met een elektrische fiets.
Walter T werd zowaar met zijn fiets per busje afgeleverd want anders zou hij te laat geweest
zijn, of was het eerder om zich nog niet te vermoeien (vanuit het verre ‘Bosbeek’) ?
Na een inleidend woordje van Dirk M namens de organisatoren uit tapploeg 8 (Jurgen M,
Walter G en Dirk zelf), vertrok de bonte bende richting Opstal en Buggenhout, jawel, richting
want het zou een poosje duren alvorens er te geraken.
Voor Eddy R was het namelijk vrijdag de 13de want nog voor we aan het einde van Holbeek
waren liet zijn ketting hem in de steek : blokkage tussen tandwiel en het wiel.
Het zou KWB niet zijn mochten zich niet meteen spontaan enkele helpende handen
aanbieden. Hedwig D was de werkman met de vuilste handen, en met de droogte was niet
eens het gras in de berm vochtig genoeg om zijn ‘pollekes’ proper te krijgen. Na het
oponthoud van een klein kwartiertje trokken we dan toch richting Buggenhout om via, voor
velen onbekende wegjes, in Sint-Gillis Dendermonde te belanden. Zelfs voor koprijder
Jurgen was het even ‘het andere rechts’ (links dus ipv rechts).
“Is’t nog ver voor de pauze ?” werd hier en daar al geopperd want het warme weer zorgde
voor vele droge kelen.
“Het zal toch voorbij de helft zijn”, aldus Jurgen M, en effectief pas na 21 km konden we ons
stalen ros aan de kant zetten om even te verpozen op het terras van de boerderij aan de
Grote Snijdersstraat te Lebbeke waar de wijn-en biergilde ’t Vaatje ons opwachtte met hun
plaatselijke Kittelbuyck (naar verluidt Zuid-Afrikaans voor gitaar, leuk om weten), een blond
biertje van eigen brouwsel van 6,6°, en dit aan zeer democratische prijzen. Eerlijkheidshalve
dienen we te vermelden dat niet iedereen laaiend enthousiast was, maar de dorst was wel
gelest. Leuk dat de organistoren die locatie gevonden hebben want voor velen onder ons
was dit onbekend terrein.
Met reeds 2/3 van de tocht in de benen trokken we vervolgens via Heizijde en Opwijk naast
de spoorlijn richting huiswaarts, alhoewel, eerst nog even passeren bij KWB-er Jos Vrijdag
@ Café Reedijk waar we van het bestuur enkele broodjes aangeboden kregen én een pint
van de voorzitter. Walter T wou ook trakteren maar mocht niet wegens de sperperiode naar
aanleiding van de komende verkiezingen. Toch jammer, hé van die sperperiode. Volgend
jaar dan misschien ?

Hedwig D bedankte namens bestuur
en deelnemers het organiserend trio.
En we zagen dat het goed was.
Wie de tocht eens wenst over te doen
kan
dit
via
deze
link
op
Strava:https://www.strava.com/activities/1
700378509/shareable_images/map_base
d?hl=nl-NL&v=1531513083
(ook de

pauzeplaats vindt men er op terug,
met dank aan Walter G).
Na afloop heb je blijkbaar 363
calorieën verbruikt maar dan mag je
in Café Reedijk niet blijven plakken,
zoals ondergetekende.
WaTe

Een prachtige vakantiedag!
Zondag 12 augustus: de dagfietstocht
Als de zon schijnt wordt een dagfietstocht met 51 fietsers en 55 aan tafel ’s middags in ieder geval een
deugddoende belevenis. Willy, Louis en Daniel hadden, en het mag gezegd, een mooie tocht van bijna
60 km uitgestippeld. Het was wel opvallend dat het merendeel van de fietsers met elektrische
ondersteuning deelnam wat misschien wijst dat de leeftijd van de deelnemers niet meteen zo jong was.
Na een goede 20 km werd er in Denderbelle in ‘Den Tongenslijper’, vlakbij het geboortehuis van
KWB’er Robert Heuvinck, gestopt voor een eerste rust-, drink- en plaspauze; Via toch wel veel
onbekende wegen reden we naar het restaurant ‘Koeketine’ in Schoonaarde waar de kippenvleugels
en ribbekes ten volle gewaardeerd werden.
Geen pech, geen valpartij, niks te melden aan de technische ploeg Jean en Herman mochten rustig in
de volgauto meerijden. Alleen een loslopend schaap zorgde voor wat deining in het peloton maar
gelukkig liep het dier terug naar de weide zonder voor onheil te zorgen. Prachtig, en we kunnen hun niet
genoeg danken, zijn de wegkapiteins die de groep over de drukke wegen begeleidden.
In Nijverseel trakteerde KWB op een lekkere ijsje. Alle deelnemers spraken hun dankbaarheid uit aan
de organisatoren en aan de wegbegeleiders voor deze knappe en veilige tocht.
Norbert

Even afstappen voor de brug over de Dender in Schoonaarde

En of het ijsje smaakte!

FAMILIEWANDELING: ZONDAG 21 OKTOBER 2018
Op zondag 21 oktober 2018 om 14 uur verzamelen we voor een
gezellige familiewandeling
Vertrek: Vedderboom Schaapheuzel 7 1745 Mazenzele (je kan je parkeren op de
parking van het betonbedrijf Vandevelde). Indien je geen vervoer hebt, geef een
seintje: erika@pneumatica.be
We maken er een gezellige namiddag van en maken een wandeling van 5 km in
Mazenzele. Deze tocht is buggyvriendelijk .(klein stukje van 300 m niet)
Na de tocht worden we ontvangen in de Vedderboom en genieten er van lekkere
pannenkoeken en een drankje (5 euro)
We voorzien ook een klein familiekwisje. Wie zin heeft mag zich ook wagen aan de
volksspelen.
Inschrijven voor 15 oktober 2018 enkel door betaling op rek. BE 56799542723688
(Femma Merchtem).

Brouwerijbezoek
Vrijdag 28 september 2018 om 18.30u.
De naam “ Malheur “ is niet “ per ongeluk ” gekozen. Uit een marktonderzoek kwam
naar voren dat “ Malheur “ als een lekker dubbelzinnige naam, met plezierige
connotaties wordt ervaren, kortom een naam die ook lang blijft plakken.
Brouwerij Malheur is een onafhankelijke, familiale brouwerij.
Getuigen van het rijke verleden zijn de oude gewelfde kelder van de brouwerij en het
antieke koelschip, een ondiepe zinken bak waarin de wort werd gegoten om snel af
te koelen.
De blonde Malheur bieren worden gebrouwen volgens een oude en klassieke
methode, met gerst, hop en gist maar er worden wél hypermoderne installaties voor
gebruikt. De bruine Malheur bieren worden gebrouwen volgens een oude Vlaamse
methode met hop en kruiden.
Na een toffe rondleiding is het tijd voor het echte werk… het proeven!!
Malheur 6:
Dit speciale goudblonde doordrinkbier bevat 6% volume alcohol, met hergisting op
fles.
Door zijn subtiel karakter valt dit bier bijzonder in de smaak bij kenners die het milde,
kruidige en citrische Saaz-hoparoma weten te appreciëren
Malheur 10:
Malheur 10 wordt ook nog Malheur Millennium (MM) genoemd. MM staat als Latijnse
cijfer voor het jaar 2000. Dit bier werd namelijk in het jaar 2000 op de markt gebracht.
Bier connoisseur Michael Jackson omschrijft het aroma van de blonde Malheur 10
als "rozenachtig perzik met verwijzingen naar kruidige sinaasappel- en
citroenschillen.
Het bier heeft letterlijk een zonnegele kleur en een rijke honingtextuur, olieachtig ook,
met behoorlijk wat body en een bitterachtige, zure toets in de warme afdronk.
Malheur 12:
De Malheur 12, met zijn 11,5% volume alcohol en zijn diep roodbruine kleur, is het
kroonjuweel in de familie van de Malheur-kwaliteitsbieren. Dit roodbruine bier geeft
een prachtig boeket van kruiden en rijke hopbloemen vrij en heeft een ronde, volle
smaak. Neem rustig de tijd om dit overheerlijke degustatiebier, dat getuigt van
gedegen vakmanschap, te ontdekken.
Dit bezoek zal doorgaan bij brouwerij De Landtsheer, Mandekensstraat 179,
9255 Buggenhout.
De kostprijs: 3 euro PP (de avond zelf te betalen)
We verzamelen stipt om 18.30u aan het KWB lokaal.
Om praktische redenen vragen we om vooraf in te schrijven.
Wij zijn ook op zoek naar mensen die willen rijden met de wagen (laat dat gerust
weten bij je inschrijving, alsook het aantal personen die je kan meevoeren.)
Voor meer informatie en inschrijvingen:
wouter.kemels@KWBMerchtem.be, gsm: 0473 820660, tel 052 376433
Wees er snel bij…want er kunnen maximum 30 personen mee!!!

De corrida = TOPSPORT !
Als opener van de kermis kan dit initiatief van KWB wel tellen. Van einde en ver komen atleten van allerlei
kunnen hun krachten meten of zichzelf bewijzen.
Zenuwachtige ouders de grootouders die hun kampioentjes de laatste raadgevingen meegeven en al zwaaiend
hun nervositeit wegwurmen.
Ongeduldig staan de kleinsten klaar, ze wachten op organisator Geert die van overal bestookt wordt met vragen.
Telkenjare opnieuw weet Geert een grote groep vrijwilligers te verzamelen om dat sportief hoogtepunt te kunnen
verwezenlijken en hij slaagt hierin wonderwel. Proficiat mannen.
Willy,als man aan de micro, is onvervangbaar. Met schalkse uitspraken weet hij de massa lopers en
toeschouwers te bespelen.
Is de scanning nu gelukt of heeft het manuele systeem van noteren weer de uitslagen bepaald?
Prachtig hoe Lander Van Droogenbroeck de zege op de corrida behaalde. Nog toffer is dat er heel wat KWB’ers
deelnemen aan dit sportevenement en ze hebben prachtige prestaties geleverd.
De prijzentafel, een erezaak van Chantal, oogde mooi met talrijke prijzen.
Heel veel dank aan de gulle sponsors. Zij helpen mee om dit loopevenement te organiseren.
Dank aan Rudi Van Damme onze huisfotograaf. Dank aan iedereen die zijn steentje bijdroeg voor of achter de
schermen. De uitslagen en heel wat foto’s kan je op de website van KWB raadplegen.

Een fantastisch orgelconcert
Drie generaties, virtuozen op het orgel spelen hun mooiste
composities
 Edwin Sablon, de jongste van de drie orgelisten is student aan het
Lemmensconservatorium in Leuven. Hij is tevens de zoon van KWB’er Frans Sablon.
 Walter Callaert, ons allen bekend als de organist in onze kerk en KWB’er.
 Kamiel D’Hooghe, de senior van de drie is organist in de basiliek van Grimbergen.

Zondag 18 november 2018
15 u. in de kerk van Merchtem
Gratis
Nadien wordt een receptie aangeboden.

Met de medewerking van Femma en KWB-Merchtem

MERCHTEM
FAIR TRADE ONTBIJTBUFFET
Op zondag 30 september van 8 tot 10 uur kun je in de zaal ‘t Vijverdal in Merchtem genieten van een
(h)eerlijk fair trade ontbijtbuffet, met aandacht voor gezonde voeding. Naast een ruime keuze aan
broodjes en beleg, koffiekoek en cornflakes zijn er ook nog fruitsla, sausjes en pudding van noten en
fruit. Ook proevertjes gemaakt van wereldwinkelproducten.
Prijs: 12 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen van 4 tot 10 jaar.
Om praktische redenen vragen we voor 25 september in te schrijven en te betalen. Dit kan door naam
en adres + het gewenst aantal personen (volwassenen en kinderen) door te mailen naar
merchtem@oww.be. Te betalen via bankrekening van Wereldwinkel Merchtem
BE 15 0010 5839 9130, ofwel door alle gegevens en geld in een envelop in de bus van de Wereldwinkel
te deponeren, Kerkstraat 13 te Merchtem.

Op bedrijfsbezoek bij mouterij Albert in Ruisbroek
Mouterij Albert is een dochteronderneming van de Nederlandse bierbrouwerij HEINEKEN.
Deze mouterij is de grootste van het concern en tevens de referentie mouterij voor de hele
groep.
Hier wordt van gerst mout gemaakt voor Heineken Nederland, Alken Maes, Affligem en
Heineken brouwerijen overal ter wereld.
Tijdens de rondgang zal men het ganse proces kunnen zien vanaf het binnenkomen van de
gerst tot het verzenden van de mout naar de brouwerij.

Samenkomst aan de werkman
zaterdag 15/09/2018 om 9 uur
vertrek om 9.15 u.
We rijden met eigen vervoer en er zal hier en daar nog wel een plaatsje vrij zijn in een andere wagen.
Aankomst te Ruisbroek-Puurs om 10u. Het bezoek zal ongeveer 2 uur duren.
Omdat het aantal deelnemers beperkt is, graag vooraf inschrijven bij Geert Ringoot. 052 / 37 40 20 of
0476 / 428 427 of geert.ringoot@proximus.be
Ludo

Wistjes
 Dat Sam Verhavert de nadarhekkens bij het opruimen van de corrida in de camionette begon te
laden in plaats van op de voorziene aanhangwagen van de gemeente
 Dat er bij de loopwedstrijd voor de kinderen ‘voorlopers’ gevraagd worden om de kleinsten
rustig en niet onbezonnen te laten starten maar het wordt steeds moeilijker om daarvoor
mannen/vrouwen te vinden. Blijkbaar sukkelen veel KWB’ers met slechte knieën!
 Van knieën gesproken, dat we Aloïs De Smedt een spoedig herstel toewensen en terug rap
zien rondfietsen.
 Dat de pensen, de hamburger en de hotdogs heel lekker waren en bijgevolg goed van de hand
gingen. En ze waren goed gebakken en je kon rekenen op een vriendelijke bediening. Tof hé.
 Dat er in het KWB-lokaal eindelijk een kastje staat waarin de ‘Kleine Raken’ tentoongesteld
zullen worden en dat zijn er ondertussen 479. Bedankt Hugo.
 Dat er tijdens de kermisdagen toch heel wat bekertjes, frietzakken, papieren en allerhande vuil
op de straat terechtgekomen is. Spijtig! Zijn er te weinig vuilbakken voorzien of hebben we toch
wat er weinig aandacht voor de netheid van onze gemeente. Bedankt aan de mannen van de
opruimdienst van de gemeente om alles terug wat netjes te maken.

Een nieuw werkjaar, een nieuwe uitdaging!
Voor onze kinderen of kleinkinderen start in september een nieuw schooljaar met een andere juf of meester. Voor
de jeugd kondigt zich een grotere overgang aan naar een andere school, een nieuwe richting of wacht de
hogeschool of universiteit. Voor de afgestudeerden begint de zoektocht naar een baan.
Hoe gaat het er op ons werk aan toegaan. Blijft de goede sfeer? Wordt het onrustig?
Allemaal uitdagingen waar we met veel hoop naar uitkijken.
Voor KWB start een nieuw werkjaar met steeds dezelfde vragen, verwachtingen en met heel veel inzet van vele
vrijwilligers. Ook hier zijn de uitdagingen groot!










Hoe vergroten we de vriendschap onder de leden?
Op welke manier zorgen we ervoor dat iedereen aan bod komt?
Hoe kijken we naar de wereld? Is er plaats voor warme solidariteit?
Het verwelkomen van nieuwe leden is een blijvend aandachtspunt? Hebben we ook voldoende oog voor
nieuwkomers in onze gemeente?
Hebben we genoeg aandacht voor diegenen die in de hoek staan waar de klappen vallen?
Krijgt vorming naast ontspanning voldoende aandacht?
Sluiten er dit werkjaar bij onze afdeling mensen aan van een andere herkomst ?
Hoe en waar leggen we de accenten voor een fijn menselijker samenleving?
Hoe werken we aan een geïnspireerde vereniging en hoe proberen we de woorden van Mgr. Cardijn ‘zien,
oordelen, handelen’ waar te maken?

Vragen in overvloed maar echt in mijn binnenste geloof ik in de daadkracht van het bestuur en de wijkmeesters
en in hun gedrevenheid voor de zorg voor God en mens.
Norbert

Startavond
Vrijdag 5 oktober 2018
Zaal ’t Vijverdal 19.30u.
Er wordt in het bestuur nog druk nagedacht over de invulling van deze avond maar uit ervaring weten
we dat ze wel altijd op een creatieve manier en vol onverwachte initiatieven uit de hoek gaan komen.
Wat er zeker niet mag ontbreken is:
 een evaluatie van het voorbije werkjaar
 hoe zit het met het ledenbestand
 waar zijn de JKWB’ers mee bezig, hoe werken ze aan de KWB van morgen
 een verslag van Francis over inkomsten en onkosten en of er nog geld in het laadje zit.
 een ludieke voorstelling van de nieuwe kalender met een paar in het oog springende activiteiten
 een stukje animatie
 een bezinnende en inspirerende tekst of een duiding om eens over na te denken
 een hapje
 een pint
Voor de liefhebbers zijn er natuurlijk allerlei gezelschapsspelen en de kaarters komen zeker aan hun
trekken
Het wordt alvast een heel toffe en gezellige avond waarop je zeker verwacht wordt.

Vissen op vijver
De omgekeerde wereld: na het vissen op zee gaan we eens proberen op
stil water.
Een dagje genieten op de rand van de vijver met een natje en een
droogje…
De profs mogen hun eigen gerief meebrengen, voor de anderen zorgen
we voor de nodige vislijnen.
Wie na deze zware dagtaak niet meer naar huis wil rijden, kan een tentje
meebrengen en de volgende dag vertrekken.
We maken er dan nog een gezellige avond van.
Wanneer? zaterdag 22 september om 8 u. aan de Werkman.
Waar? daar waar de vissen bijten… (wordt nog meegedeeld).
Prijs? Te betalen bij vertrek
 10 euro voor de profs
 15 euro voor de amateurs
 10 euro voor het overnachten
Inschrijven?
Stuur een mailtje naar steve@kwbmerchtem.be of bel 0472/360169
Tot aan den haak!

Wie heeft de zwaarste, de
mooiste tomaat!

Luc en Frans zorgden nog voor een tof
spelleke. Een tomaat voortbewegen met een

Wat vinden ze het toch altijd uit. Alle KWB-leden
van onze afdeling kregen de mogelijkheid om
in het voorjaar 2 tomatenplanten af te halen:
Coeur de Boeuf. Het was de bedoeling om
tegen kermis de mooiste, de dikste,

de….tomaat te tonen. Alle vormen, grote, dikke,
rode, groene; heel kleine tomaten kregen hun
plaats in het rek waarin ze werden uitgestald. Er
waren deelnemers die heel creatief met hun
oogst omsprongen zoals Andre Junius.
Georges De Smit had zelfs tomaten shutney
klaargemaakt en in een bokaaltje als lekkernij
voor de winter of bij het varken voorzien of Ria
die met de tomaten van Wouter pesto had
klaargemaakt en alles op een schotel had
geschikt met de letters van KWB erop. Frans
kweekte de dikste tomaat, meer dan 1 kg
woog dit exemplaar.
Frans en Luc coördineerden dit geheel
gekleed
in
een
rood
pak
waar
tomatenketchup stond op afgedrukt. William
Tierens voelde poëzie en schreef zijn
hersenkronkels op papier.
‘Ode aan het rode goud!’
KWB vroeg me om te zaaien,
om met kermis naar de tomaatjes te kunnen
graaien
De tomaten waren veel te vlug klaar…
want de zon scheen oh zo veel dit jaar!
Heel wat van onze
mooie oogst ligt lekker
koud…
en in dit mandje liggen
nog
enkele
exemplaartjes van het
rode goud!
KWB liet me ook dit jaar
in mijnen hof heel wat
knoeien…
maar ook dankbaar
voor de mooie oogst dat
we hebben zien groeien!

Pinokkio neus op je reukorgaan en dan om ter
eerst de tomaat over de eindstreep neuzen.
Veel plezier en zo werd kermiszondag een toffe
bedoening.
Ondertussen
waren de mannen
van JKWB druk
doende om het
varken aan ’t spit
klaar te maken.
Vanaf 17 u. was
het smullen van
het varken en de
JKWB’ers zorgden
bovendien
voor
gebakken
aardappelen en
heerlijke groenten.
Einde verhaal: van
het varken bleef
alleen de kop over en we mogen spreken van
een groot succes.
Norbert

Maandag van KWB kermis!
Op de klokkentoren van onze kerk sloeg het
net 12 u. en er stond al een rij
enthousiastelingen klaar om zich in te schrijven

Dinsdag jaarmarkt

voor het kampioenschap petanque. Wat een
weelde met 90 deelnemers, vooral tussen de
30 en de 40 jaar, het oogt schitterend en
motiverend voor de toekomst van onze
afdeling. Wie won is niet zo belangrijk,
deelnemen, genieten en samen spelen is veel
belangrijker.

Bij darts met 12 deelnemers is de toon
gedempter. Niet veel lawaai want die mannen
moeten zich vooral concentreren.

Bij het dartsspel wonnen Glen Van Goethem en
Chris Buys het van Jeroen Van Hoeck en Nico
Van den Borre terwijl Bart De Mulder en Thierry
Peeters eervol derde werden.
Bij het kaarten haalde het wiezen het
ruimschoots van het pandoeren en de dames
speelden bij het kaarten zeker de hoofdrol. De
potjes pekelharing gingen vlotjes van de hand.
De echte kermissfeer kun je hier proeven, het
brengt mensen samen met vooral deugd en
gezelschap als waardemeter.

Heel veel volk de hele dag door. Hongerige
mensen die een boterham met kôt, rauwe
hesp of platte kaas kwamen eten bij een pintje
bier of een tas koffie.DJ Eddy amuseerde de

massa met vrolijke en bekende slagers.
De
muzikale
kindershow was echt
top, om van te
snoepen en de jonge
beentjes lieten zich
vlot bewegen voor
een dansje.
’s Avonds stond het
parochieplein
stampvol,
de
tapkranen konden de
nood aan drank niet
aan. De garçons deden hun uiterste best maar
het was soms vechten tegen de bierkaai.

knappe Cd’s weet hij de jeugd te boeien tot in
de vroege uurtjes.

Demi Sec opende om 20.30 u. met een
schitterend optreden al vonden sommigen dat
het een beetje te luid stond. Met DUK stond er

Woensdag: opkuis!

geen maat meer op. Iedereen gingen aan het
swingen en het meezingen. Schitterend
optreden al was Jeroen een beetje hees zo te
horen maar zijn stem is krachtig genoeg om dit
enthousiast publiek op zijn hand te krijgen. DJ
Jakke Smit is telkenjare de goede afsluiter. Met

Dat is andere kost want na een dergelijk
hectische week zijn de batterijen plat en is de
kracht wat weg. Maar toch vele handen
maken licht werk en tegen de middag stond
alles weer netjes en was er van het
kermisgedoe nog weinig te bespeuren.
DIKKE DANKJEWEL AAN ALLE HELPERS!
Heel veel dank aan alle leden en
sympathisanten die ons een bezoekje
brachten
Nu is het de beurt aan kassier Francis om de
centjes te tellen.
Norbert

Fietsweekend Roeselare
15-16 juni 2019
Na het succes van de weekends naar Brugge, Namen,
Doornik, Breda, Hasselt, Bergen op Zoom, en Bergen
trekken we in 2019 naar Roeselare.

Programma:
zaterdag:
- 's morgens verzamelen met bagage aan Werkman.
(we bekijken nog of we ons eerst laten afzetten met de auto, of dat
we alles met de fiets doen)

- Onderweg stoppen we in totaal 3 keer. 's Middags eten
we ons lunchpakket.
- Rond 16 u. aankomst in Roeselare. (+/- 105 km)
- Uitpakken, kans om te douchen.
- Avondmaal gevolgd door stadsbezoek.

zondag:
- ontbijt.
- Vervolgens inpakken en vertrek. (9 u.)
- Onderweg stoppen we 3 keer.
- Terug in Merchtem rond 18 u. (+/- 105 km)
We hebben dit jaar gekozen voor het Parkhotel in Roeselare. Kostprijs voor een
overnachting in een tweepersoonskamer met ontbijt bedraagt 48 euro.
Niet inbegrepen: dranken, middagmaal (1 picknick en 1 keer taverne) en avondmaal.
Hou er wel rekening mee dat we aan een gemiddelde van 20 km/u. zullen rijden…
Je kan meefietsen met een gewone fiets, mountainbike, koersfiets,…

Inschrijven:
Wij hebben gereserveerd voor 26 personen. Gelieve in te schrijven voor 30 september.
bij Hans Verbruggen (052 37 53 13 - hansv@kwbmerchtem.be) EN door 48 euro over te schrijven op
de rekening van KWB Merchtem (799-5500505-25)

Heksentocht 2018 – zaterdag 27 oktober
Net zoals vorige jaren werken we met inschrijvingen voor de heksentocht.
Er zullen opnieuw 12 groepen zijn van elk 50 deelnemers. Vorig jaren waren
alle plaatsjes vooraf volzet en kon er ter plaatse niet meer ingeschreven
worden.
Inschrijven voor leden kan vanaf 22 september. Niet leden kunnen inschrijven vanaf 6 oktober.
Hoe sneller je inschrijft, hoe sneller je de gewenste tocht kan kiezen!
kostprijs: € 3 voor leden van KWB Merchtem - € 6 voor niet-leden
Praktisch:
Vertreklocatie wordt bekendgemaakt aan wie is ingeschreven.
Inschrijven via www.kwbmerchtem.be/heksentocht of 052/375313

Pingpong: elke donderdag vanaf 13 september
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:
oefenmatch
op dinsdag 11 september spelen we een oefenmatch om 19 u. in de tuinbouwschool.
Iedereen welkom! Meer informatie bij Aloïs: 052/37 43 56 of voetbal@kwbmerchtem.be

zaalvoetbalcompetitie:
maandag 3 september om 21.45 u. tegen Zanzibar
donderdag 20 september om 19 u. tegen ZVC Trapsgewijs
donderdag 25 oktober om 19.45 u. tegen Milacvrienden 2

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

Darts
Op zaterdag 29 september spelen we opnieuw darts. We
beginnen om 20 u. Altijd een leuke avond voor mannen in het
KWB-lokaal de werkman.

Fablab
Fabrication Fabulous Laboratory
15 - 16 oktober 20 u.
3D-printing - lasersnijder
Fabwat zegt u? Fablab? Wat is dat?
Een Fablab is een kleine werkplaats met een aanbod aan
computergestuurde gereedschappen met het doel om creatieve
ideeën uit te werken.
In een fablab staan ondermeer computers, 3D-printers,
lasersnijder,...
Wij hebben het geluk om in Merchtem gebruik te kunnen maken
van de lokalen van GTSM waar o.a. computers, 3D-printers voor
kunststoffen en een lasersnijder staan.
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen om deel te nemen aan
deze activiteit. Daarom voorzien we 2 dagen. Je kan kiezen voor
één van deze 2 dagen.
Interesse om deel te nemen? Stuur dan een mailtje naar
hans.verbruggen@kwbmerchtem.be of bel naar 052 375313.

Hoe zou het nog zijn met 'de langste quiz'?
Op het jaarfeest van 2012 zijn we gestart met de langste quiz. Voor elk jaar hadden we
één vraag waarop met juist of fout moest worden geantwoord. De uitslag zullen we
kennen in 2025. Maar intussen kennen we de antwoorden op de eerste zeven vragen.
Tot nu toe was het antwoord altijd 'fout'.
Ook de antwoorden op de vragen van 2017 en 2018 blijken 'fout' te zijn.
Vraag 2017: De Vlaming koopt maandelijks gemiddeld voor meer dan 200 euro per
persoon aan via internet.
In België was het vorig jaar 10 miljard euro. Dat is een gemiddelde van 1000 euro per
Belg. Maar dus lang geen 200 euro per maand.

Vraag 2018: Eddie de Block is opnieuw herkozen als burgemeester van Merchtem.
Aangezien hij geen kandidaat meer is, kan hij moeilijk herkozen worden.
Momenteel zijn er nog steeds 9 KWB'ers die alles juist hebben.
We kijken uit naar de vraag van 2019: De “vertaal-app” voor een iPhone of gelijkaardig
toestel werkt voldoende waardoor het op meer dan 50% van deze toestellen is
geïnstalleerd.

Start pingpong
Donderdag 13 september
20.30 u. kleine zaal sporthal

Vissen op vijver
Zaterdag 22 september
Vertrek 8 u. KWB-lokaal

Bezoek mouterij
Zaterdag 15 september
Vertrek 9 u. KWB-lokaal

Bedrijfsbezoek brouwerij Malheur
Vrijdag 28 september
Vertrek 18.30 u. KW B - lokaal

Darts
Zaterdag 29 september
20 u. KWB-lokaal

KWB - startavond
Vrijdag 5 oktober
19.30 u. zaal ‘t Vijverdal

Oktober 2018









VR 5 okt.
startavond
VR 12 okt.
start kaartkampioenschap
MA en DI 15-16 okt. FABLAB
WO 24 okt.
EHBO reanimatie
ZA 27 okt.
heksentocht
WO 31 okt.
darts
Iedere woensdagnamiddag : kaarten
Iedere donderdag: pingpong in de sporthal

