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FAMILIENIEUWS


Louis Verbruggen, echtgenoot van Celine Van Aken
vader van KWB’er Hans Verbruggen
Armand Van Weymbergh,
schoonbroer van KWB’er Jozef Vanden Borre
oom van KWB’ers Nico Vanden Borre en Sandy Harzé
Jos Michiels, weduwnaar van Diane Speeckaert
schoonvader van KWB’er Hannes Robberechts

Zinvol werk
We doen ons werk, dat is normaal.
Maar dat we het goed doen,
dat we het met bezieling en gedrevenheid doen,
dat is buitengewoon.
De gedrevenheid waarmee we werken is niet te meten.
Wanneer dit gewaardeerd wordt,
dan betekent dat heel veel voor ons hart en onze verdere inzet.
We werken samen met anderen, dat is normaal.
Maar dat we het doen in diep respect
en waardering voor onze collega’s,
dat is niet altijd zo vanzelfsprekend.
Maar het doet deugd.
Een gemeende collegialiteit is onbetaalbaar.
Het geeft zin aan ons werk en zet aan tot inzet.
We werken voor concrete mensen, dat is normaal.
Maar dat we het doen uit bekommernis voor die concrete mensen,
dat is buitengewoon.
Want zorgvuldig werken, genoeg tijd geven aan mensen,
geduldig luisteren en duidelijk zijn in het antwoorden,
je inleven in wat deze mens nodig heeft,
dat wordt door de leden zeer geapprecieerd,
ook als ze het niet altijd zeggen.
Ons werk heeft te maken met de zin van ons leven, dat is normaal,
als je ziet hoeveel tijd we op ons werk doorbrengen.
Maar het dringt pas tot ons door
wanneer we geen werk hebben of werk dat ons niet ligt.
Goed en degelijk werk maakt ons leven zinvol.
Werken, zich inzetten voor anderen,
het is onze bijdrage om ons samenleven een beetje menselijker,
een beetje goddelijker te maken en is dus onmisbaar.

Onze woning renoveren ….
Is het een eigen keuze of is het van moeten?
Misschien zijn er onder jullie die overwegen om hun woning te renoveren voor een beter comfort, voor
een energiebesparing of uit milieuoverwegingen zoals de klimaatopwarming. Dat zijn drie goede
redenen om een renovatie te overwegen. Naast deze persoonlijke overwegingen, heeft ook onze
overheid een agenda over de kwaliteit van onze woningen. Door het laatste klimaatakkoord in Parijs
engageerde ons land zich om de CO² (en ander broeikasgassen) uitstoot sterk te verminderen. Op
Europees niveau werd er afgesproken om sterk in te zetten op uitstoot van broeikasgassen, energie
efficiëntie en hernieuwbare energie. Om als samenleving ervoor te zorgen dat we deze afspraken halen
en om onze planeet leefbaar te houden voor volgende generaties, zullen ook onze woningen moeten
aangepakt worden. De overheid zal ons dan ook aanmoedigen en op termijn misschien zelfs
verplichten, om de energie-efficiëntie van onze woning te verbeteren.
Op 13 november organiseren we daarom een infoavond over “de energie efficiëntie van een
gerenoveerde woning die klaar is voor de toekomst”. Bij deze avond staan volgende drie thema’s
centraal:
 Een woning renoveren uit belang van de bewoner maar ook uit maatschappelijk belang
 Aan welke eisen moet onze woning voldoen om klaar te zijn voor de toekomst?
 Wat kunnen we doen om onze woning klaar te maken voor de toekomst?
De focus van deze infoavond ligt daarbij vooral op het beperken van de energie vraag van onze
woning. De energievraag is de eerste prioriteit bij het uitgangspunt van de Trias energetica die als
algemeen uitganspunt zal worden gehanteerd.

Tot slot nog een definitie van ‘Duurzame ontwikkeling” als doordenker en misschien als motief om
aanwezig te zijn op deze infoavond:
“Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen
van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien.“
Brundland-rapport van de Verenigde Naties in 1987
Hartelijk welkom op de infoavond: “de energie efficiëntie van een gerenoveerde woning die klaar is
voor de toekomt”

Dinsdag 13 november 2018 om 19.30 u. – KWB-lokaal

Wie wordt kaartkampioen ‘wiezen’ 2018 – 2019?
Paul Thomas won het vorige kaartkampioenschap, wie zijn opvolger wordt dat weten we pas na de
reeks kaartavonden die de volgende maanden worden georganiseerd. Met velen staan we klaar om op
het hoogste kaartpodium te staan maar er valt veel voor te doen dus …trainen maar. Je geheugen
oefenen om de kaarten en vooral de troeven te blijven tellen.
Maar het gezelschap is ook belangrijk want meedoen, blijft bij KWB belangrijker dan winnen. Hierbij de
data van de zes avonden. Je vier beste klasseringen (punten) tellen mee voor de eindrangschikking.
Noteer alvast de volgende vrijdagavonden in je agenda!

12 oktober
9 november
11 januari
8 februari
8 maart
12 april finale

Wistjes!!!
 Platen en Cd-beurs: KWB-er Swaiken Van Campenhout nodigt uit op zondag 21 oktober
tussen 10 u. en 17 u.in de Cafetaria Sporthal Merchtem aan de Dendermondestraat 25.
 Spijtig driemaal spijtig maar het orgelconcert dat we vorige Kleine Raak aankondigden voor
zondag 18 november in onze parochiekerk gaat niet door wegens onverwachte belemmering
van één van de drie orgelisten. We verschuiven dit concert naar een latere datum.
 Mouterij Albert in Ruisbroek: dit bedrijfsbezoek kwam wellicht te vroeg op de kalender want
veel te weinig KWB’ers waren op de hoogte van dit bezoek. Bovendien stonden er die
voormiddag nog andere activiteiten voor vele KWB’ers. Deze activiteit wordt op een latere
datum opnieuw in het jaarprogramma ingeschreven
 Vissen op vijver: het werd een hele heksentoer om een geschikte plaats te vinden om deze
activiteit te laten doorgaan. Na lang zoeken wist Nico een toffe plaats te vinden in Nederland
die zou voldoen aan de verwachtingen van de initiatiefnemers.
 Het werd een fantastische beleving wisten de deelnemers aan ‘vissen op vijver’ te vertellen.
Bleef de vangst miniem de verhalen waren des te groter.
 Parochiaal eetmaal: heel veel dank aan de vele KWB’ers die hun mouwen hebben
opgestroopt om dit eetmaal te helpen slagen. De JKWB’ers stonden zelfs aan de kookpotten.
We hoorden vele positieve reacties en dat zal wel deugd gedaan hebben.

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).

WIE? JONG KWB
WAT? ARCHERY TAG
{een kruising tussen trefbal en
paintball, maar dan met pijl en boog!}

WANNEER?
DI 10 OKTOBER VANAF 19U
WAAR?
VOETBALPLEIN VAN F.C.
CRISTAL BOYS
PRIJS?
5 EURO
MEER INFO:
sanderfranken13@gmail.com

Bezoek aan brouwerij ‘Malheur’
score 9/10
Het KWB-bestuur verkoos gelukkig voor
het vervoer naar de brouwerij in
Buggenhout voor een autobus en dat was
een ‘heel’ goede beslissing want de
veiligheid primeert.
Met 44 KWB’ers werden we in de
brouwerij Malheur welkom geheten door
een dame die ons meteen door de
geschiedenis van het bier begeleidde en
die bovendien een uitstekende rondleiding
deed in de eerder kleine brouwerij.
Malheur koos voor kleinschaligheid en
voor ‘zwaar’ bier.
Bier vraagt een uitstekende zorg voor
onder meer het spoelen van de glazen en
het uitschenken van dit hemels vocht. De
kastelein deed ons dat met een
fantastisch gevoel voor humor maar
evenzeer met veel vakbekwaamheid voor.
Enkele deelnemers kregen de kans om
het spoelen en het tappen te oefenen en
warempel bij de meesten lukte het
buitengewoon: tot aan het streepte zei de
kastelein en dan krijg je een pint met een
heerlijke schuimlaag.
We genoten van verschillende bieren: de
blonde 6 en 10 graden, het blonde bier
van 8 graden is bestemd voor de uitvoer
naar Frankrijk. Het donker bier van 12
graden is ‘zware toebak’. Bij de flessen
champagnebier werden er telkens 5
KWB’ers als testers gevraagd en er waren
kandidaten genoeg om dit te proeven.
Iedereen uitte bij de terugreis zijn
tevredenheid over dit bezoek. We
beleefden een topavond!
Weetjes:
 Om een fles cava, champagnebier
of bieren met een kurk en met
ijzeren netje te ontkurken geef je
6 halve draaien aan het draadje.
 Het ijzeren netje is 65 cm lang
 Om de fles te ontkurken met de
fles draaien en niet met de kurk
Norbert

Wijkmeestersvergadering van 7 september 2018
Op de eerste wijkmeestersvergadring van het nieuwe werkjaar daagden 21 wijkmeesters op. Voorzitter
Luc opende de vergadering. Hij verwelkomde iedereen hartelijk en was uitermate dankbaar voor het
geleverde werk en de goede sfeer tijdens de kermisactiviteiten.
Wouter koos als de bezinning de tekst die in de Kleine Raak stond over ‘opnieuw starten’ en nodigde
de aanwezigen uit tot een gesprek.
Waar moeten/kunnen we met KWB de nodige aandacht besteden in de nabije en in de verre toekomst?
Enkele aandachtspunten die de wijkmeesters inbrachten waar we best rekening mee houden:
 Zorg en eventueel met een ludieke actie ondernemen naar de nieuwe inwoners zodat ze weten
wat KWB doet en waarvoor het staat. Vooral grote wijken krijgen best voldoende aandacht.
 Voor de mensen die zich alleen voelen ook onder veel volk
 Zorgen dat mensen met iets minder talenten vol aan de bak kunnen komen in onze afdeling
Geert en Hugo overliepen de voorbije activiteiten waar een paar kleppers zoals de corrida en de kermis
serieus werden besproken en geëvalueerd.
Tijdens de pauze betaalde Marcel een pintje op de geboorte van zijn kleinkind. Jan gaf een tournée op
de trouw van zijn dochter en Marcel gaf ‘zomaar’ een pintje.
Hedwig gaf uitleg over de komende initiatieven. Hij gaf meteen de bemerking dat we best de Kleine
Raken met de uitnodigingen zo snel mogelijk bij de leden zouden brengen want er staat al snel heelwat
op de kalender. Wouter gaat met een paar nieuwsberichten al de aandacht op deze activiteiten trekken.
Bij het ledennieuws werd het overlijden van ons oudste lid Jozef Crombé besproken. Enkele toffe
anekdoten uit het leven van Jef gaven ons een uitstekend beeld van wie hij was ‘een vriendelijke en
toffe man’. Twee mannen toonden interesse voor onze beweging en vroegen om lid te worden.
Eerstdaags worden ze door een wijkmeester bezocht en ze kunnen vanaf 2019 op onze ledenlijst staan.
Hedwig besloot de vergadering met ‘speakers corner’ waarin iedereen uitgenodigd wordt om zijn
gedacht te zeggen, prettig, droevig, ernstig of iets leuks alles kan. Schoorvoetend lukte het maar we
moeten aan deze uitdaging nog wat werken.
Geert en Hugo vonden nog een paar pizza’s in de voorraadkast en die werden gesmaakt.
Norbert

Wist je dat!
Pater Karel vierde in Grimbergen zijn 25 jarig priesterjubileum en hij had onze zone ‘De Bron’
uitgenodigd voor een dankmis en op een receptie achteraf. Vele trouwe bezoekers van ons KWB-lokaal
op zondagvoormiddag gingen naar Grimbergen. De ploeg ‘Eiffel’ die de werkman openhield die zondag
was quasi werkloos. Dus …






De eerste in de werkman, Marcel was om
10.45 u.
Er op een moment een garçon per klant
was.
De lichten en frigo’s afgezet zijn om toch
wat winst te hebben...
Francis voor het eerst meer werk heeft met
de startkas te tellen dan de winst.
Dat die mannen van de groep Eiffel het niet
aan hun hart lieten komen!

KWB blijft verbazen! Stem voor KWB.
Hernieuwing van het KWB lidgeld 30 euro via je wijkmeester of
meteen op rek. Kwb IBAN BE70 7995 5005 0525 met vermelding
van je naam en lidgeld.
5 goede redenen om dit meteen te doen
 KWB biedt je een fantastisch jaarprogramma met activiteiten naar ieders gading
 KWB geeft je de mogelijkheid om vrienden te ontmoeten en heel veel samen te beleven
 KWB brengt je met Kleine Raak nieuws over de voorbije en de komende activiteiten en je
wijkmeester brengt je een bezoekje voor een fijn gesprek.
 KWB zorgt voor ontspanning, vorming van allerlei aard, sport, kooklessen, bedrijfsbezoeken,
babbels over actuele thema’s,
 KWB geeft je via je lidkaart korting bij vele handelszaken en je bent verzekerd voor alle initiatieven
Wij duimen ervoor en hopen tevens dat je een KWB’er blijft in hart en nieren en dat je dit mag uitstralen
en zeggen waar je ook bent.
Norbert

Werkgroep welzijnszorg/broederlijk delen nodigt uit op hun
Kaas- en wijnavond - vrijdag 9 november
zaal t Vijverdal van 18 tot 21 uur
Deelnameprijs is 15 euro, om praktische redenen is vooraf inschrijven uiterlijk 31/10 noodzakelijk.
Inschrijven kan via rekening wzz BE 08 8334 8358 8413 met vermelding van aantal personen en
keuze kaas- of vleesschotel of door ingevuld strookje (achteraan in de kerk) en het bedrag in gesloten
omslag te deponeren in de brievenbus van de pastorie te Merchtem.
De opbrengst zal worden besteed aan de samenstelling van kerstpakketten voor mensen die het
minder goed hebben, de verdeling van de pakketten wordt verzorgd door het OCMW.

Samana Merchtem nodigt uit op de film ‘Pauline en Paulette,
een ontmoetingsavond voor mantelzorgers en sympathisanten.
Donderdag 11 oktober om 19.30 u. in zaal ’t Vijverdal.
Na de film is er gelegenheid tot napraten bij een drankje.

Vooraf inschrijven kan bij Jean en Rozette De Block – Biesemans – tel. 052/37 35 36.

EHBO

Mannen, vrouwen…
Willen jullie graag meer weten over
reanimatie.
Wil je zelf aan de slag gaan op een
oefenpop?

Reanimatie is het
kunstmatig overnemen van
de ademhaling en de
bloedsomloop wanneer er
sprake is van zowel een
circulatiestilstand als een
ademhalingsstilstand.
Reanimeren bestaat uit
het geven van beademing
en borstcompressie
(hartmassage).
Hoe werkt een AED
toestel?

Iedereen welkom op woensdag 24 oktober om 20 uur
in de werkman.

Welkom aan de nieuwe KWB-leden
Kevin Sneppe kreeg de smaak te pakken tijdens de kermisweek. Zijn wijkmeester en tevens
werkmakker Davy zal Kevin maandelijks bezoeken met de Kleine Raak.
Wim Van Den Bossche, wordt ook lid van onze KWB. Maandelijks mag hij Marc verwachten met alle
nieuws van onze beweging.
We hopen ze beiden weldra te mogen ontmoeten op één van onze initiatieven en dat ze zich vlug thuis
mogen voelen bij KWB-Merchtem en nieuwe vrienden leren kennen. Vanaf januari 2019 wordt hen de
Raak vanuit KWB-Nationaal toegestuurd.

Vissen aan de vijver
Met 10 mannen vertrokken we zaterdagochtend naar Nederland om een lijntje uit te gooien
aan een vijver met kampeerplaatsen aan de rand.
Na de goede ontvangst, tentjes opzetten, ja ja, we bleven slapen, lijntjes en “beet” in orde
brengen, plaatske zoeken, maar:
Wist je dat?
- Yannick de eerste 2 vissen vangt
- Iljo een knecht mee had, de papa moest luisteren
- Nico veel bomen maar geen vis vangt
- Kurt de grootste vis heeft gevangen, Luc is zijn naam
- We ‘s avonds bosforel uitvonden
- Geert vroeger in bed kruipt om geen varkens te horen
- Vader en zoon die samen in een tentje slapen, een foto waard is
- Iljo van de vijver in zijn bed kruipt en terug aan de vijver zit om 6u, t is n’en echte
- Je met een Jupiler 2 vissen kan afluizen van een Hollander
- Yannick ook de laatste vis vangt.

Darts - woensdag 31 oktober
Zet je bril maar op! Concentratie tot en met!
Droom en zie je dartspijl in het gewenste vakje
terechtkomen!
Maar misschien is je tegenstrever nog straffer!
Het darts spelen is in opmars bij KWB-Merchtem.
Op maandag met kermis kwamen verschillende
deelnemers opdagen.
Waag ook je kans!
Woensdag 31 oktober - 20 u. KWB-lokaal
Hou alvast zaterdag 17 november en vrijdag 14 december vrij.

Zesdaagse Gent
vrijdag 16 november
Op vrijdag 16 november gaan we naar de
zesdaagse van Gent. We hebben hiervoor nog
enkele tickets. Wie heeft er zin om mee te gaan?
Inschrijven kan via 052 375313 of
hans.verbruggen@kwbmerchtem.be

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.
Inschrijven voor leden kon vanaf 22 september.
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
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:
zaalvoetbalcompetitie:
donderdag 25 oktober om 19.45 u. tegen Milacvrienden 2
maandag 12 november om 21 u. tegen Jimi Boys
maandag 26 november om 21 u. tegen VK IFI B

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

Start kaartkampioenschap wiezen
Vrijdag 12 oktober
20 u. KWB-lokaal

FABLAB
Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober
GTSM – lokalen 20 u.

EHBO - reanimatie
Woensdag 24 oktober
KWB – lokaal – 20 u.

Darts
Woensdag 31 oktober
20 u. KWB-lokaal

KWB - heksentocht
Zaterdag 27 oktober
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VR 2 nov.
wijkmeesters
VR 9 nov.
kaartkampioenschap
DI 13 nov.
renoveren
VR 16 nov.
6-daagse Gent
ZA 17 nov.
darts
DI 20 nov.
kookavond
VR 23 nov.
safety-first en Femma-etentje
VR 30 nov.
ra(a)ke vrijdag
Iedere woensdagnamiddag : kaarten
Iedere donderdag: pingpong in de sporthal

