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FAMILIENIEUWS


KWB’er Chris De Meyer
echtgenoot van Anita Van Dooren
Maria De Knijf, weduwe van Jozef Van den Broeck
schoonmoeder van KWB’er Rudi De Ridder
grootmoeder van KWB’ers Simon Van den Broeck en Kwinten De Smet
Hubert Fiesack, echtgenoot van Eva Kelbaert
broer van KWB’ers Jos, Joris en Kris Fiesack
oom van KWB’er Michiel Fiesack
neef van meerdere KWB’ers
KWB’er Joseph Abbeloos, echtgenoot van Marie-Louise Robberechts
wijkmeester van KWB
vader van KWB’ers Pol, Ivo en Jo Abbeloos en schoonvader van KWB’ers
Dirk Van de Pontseele, Rudi Luypaert en René Stevens
grootvader van KWB’ers Giel, Ruben, Koen, Toon, Sepke, Kim
broer van KWB’er Ivo Abbeloos
oom van meerdere KWB’ers

   
Afscheid nemen
Afscheid nemen
is met weemoed en dankbaarheid terugblikken
op de voorbije jaren
en met schroom gedenken
wat niet gebeurd is,
wat niet gezegd of gedaan kon worden,
is terugbladeren in de verwachtingen
van voor zoveel jaren
en verontschuldigend glimlachen
om zoveel dat niet ingevuld werd,
is ook gelukkig overwegen
wat wel kon gezegd en gedaan worden,
is de mensen voor de geest halen die met je meegingen
of op je schouder rekenden,
is brieven herlezen en gesprekken herhalen
die vol betekenis zijn geweest
Piet Stienaers
Uit levenslang: woorden voor grote en kleine momenten

 In memoriam Chris De Meyer
Totaal onverwachts en veel te jong is KWB’er
Chris De Meyer overleden. Chris was een joviale
en vriendelijke man die steeds bereid was voor
een goede babbel. Blijgezind en goedlachs ging
hij door het leven. Het was n’en toffe kadé.
Samen met zijn buurman en wijkmeester Luc
hielp hij bij de ‘stand met de verschrikkingen ‘ bij
de heksentocht en bij de voorbereiding van de
dropping zocht hij naar de kleinste wegjes in zijn
kaartenatlas. Aan Chris kon je niets misvragen
Chris was een levensgenieter hij genoot van
kleine uitstapjes en gezellig gaan eten met zijn
gezin. Bij KWB mochten we hem dikwijls
verwelkomen op een avondbezoek aan een stad,
de wijnwandeling en vooral de bezoeken aan
bedrijven behoorden tot zijn interesse. Chris wou
op zijn manier de wereld verbeteren, hij
discuteerde graag over de samenleving. Luc, zijn
wijkmeester, zal vooral die gesprekken missen
------------------------------------------------------------

 In memoriam Joseph Abbeloos
We nemen in KWB afscheid van een veelzijdige
en sterke man, Jozeph Abbeloos. Jef, in de
volksmond, gekend in Merchtem als een joviale en
vriendelijke man wiens verhaal nooit af was. Hij
kon vertellen honderduit over familiebanden van
Merchtem en omstreken. Jef was lid van onze
afdeling van 1961 en al vele jaren wijkmeester.
Ook als ondervoorzitter wist Jef zich verdienstelijk
te maken. Gegroeid in de KAJ met de passie van
Mgr. Cardijn had hij het sociale, het goed zijn voor
elkaar, in de genen.
In KWB werkte Jef mee aan de belangrijkste
activiteiten. Hij nam het voortouw voor de
kooklessen bij KWB met het leren kneden en
bakken van brood zelfs thuis in zijn oven Hij
verzorgde als chef-kok gedurende jaren het
jaarfeest.
Met een hele groep vrijwilligers wist hij ons een volwaardig en lekker menu aan te bieden.
Op de jaarlijkse dagfietstocht zorgde hij samen met Marie-Louise en Heidi voor het middageten dikwijls
in ondankbare werkomstandigheden. Geen moeite was hem teveel, hij genoot van de vriendschap van
de mensen en van zijn familie; Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen.
Jozeph, lange tijd was je onvermoeibaar maar de laatste jaren liet je gezondheid je in de steek maar we
zagen je graag in de werkman komen en genieten van een tas koffie met een koekje;
Jef heeft grenzen verlegd in KWB op zijn manier en met zijn talenten, en daar zijn we dankbaar voor.

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

Startavond KWB
Een luisterend oor voor elkaar

‘Nog 21 minuten en 15 seconden’ lazen we op het grote beeldscherm in zaal ’t Vijverdal
waar KWB vrijdagavond jl. de start gaf van een nieuw werkjaar. We waren goed op tijd en
merkten al veel ijverige handen van bestuursleden en andere medewerkers. Ook in de
keuken waren gelegenheidskoks bezig aan de warme maaltijd die de leden later op de
avond zouden krijgen. Een lange reeks foto’s toonde hoeveel activiteiten de beweging vorig
werkjaar op het getouw had gezet. Veel blije gezichten van jong en oud, op verscheidene
plaatsen en in aangepaste kledij. Via een originele manier – alle aanwezigen gingen in rij
staan volgens verjaardagsdatum – ontstonden er meteen vier groepen. De kerk, de
Werkman, de kapel van Kerkeboomgaard en ’t Vijverdal zelf waren de locaties waar
respectievelijk een bezinning, het nieuwe aanbod, een aantal klassiekers en een ludiek spel
rond de letters KWB doorging. Zowat tien minuten kreeg iedereen in de vier aangeduide
lokalen waar bestuursleden hun uiterste best deden om de hun toebedeelde opdracht uit de
doeken te doen.

Norbert en Hedwig namen de bezinning voor hun rekening: “De kerk is de plaats bij uitstek
waar de meest intense belevenissen in het leven plaatsvinden. Het doopsel, de eerste
communie en het vormsel, het huwelijk en uiteraard ook de verrijzenisvieringen. Voor
mensen die christelijk geïnspireerd zijn, toch niet zonder belang. En je kan de kerk ook
binnenkomen om er de stilte op te zoeken en even tot rust te komen. KWB blijft de K in het
letterwoord naar waarde schatten. Ze blijft de inspiratie voor al haar activiteiten uit het
evangelie halen.” Niet te verwonderen dat er in de Kleine Raak maandelijks aandacht gaat
naar een bezinningstekst, dat de jaarmis goed verzorgd wordt en dat de kerststallentocht en
de wijnwandeling ook activiteiten zijn waar de deelnemers actief deelnemen aan vormende
gesprekken die christelijke waarden meedragen. Het is belangrijk dat alle talenten tot hun
recht komen, dat we kijken naar wie aan de rand staat waar de klappen vallen. Zo blijft het
bezoek van de wijkmeester een prioriteit om met de leden te praten over het leven. Onze
aandacht en aanmoedigingen moeten ook gaan de zorg voor de schepping. We kunnen dit
doen door respect te tonen voor de natuur en voor een goede sfeer op het werk, door
aandacht te hebben voor wie in onze buurt woont. Natuurlijk mogen we hierbij onze thuis en
familie niet vergeten.” In een heksentochtsfeer stelde voorzitter Luc het overzicht van vele
klassiekers in het aanbod voor. Een minigolfspel gaf uitsluitsel over een zevental nieuwe
activiteiten. Zo komt er een avond rond gezonde voeding, is er een Valentijnsbrunch en
konden we op 24 oktober een cursus EHBO rond reanimatie volgen. Safety first geeft ons
tips rond de beveiliging van onze woningen en voor feblab trekken we o.l.v. Hans
Verbruggen naar de technische school voor een kennismaking met o.a. lasersnijden en een
3D-printer. Met de actie rijbewijs wil KWB de focus richten op de begeleiders. En voor wie wil
tuinieren zonder gif, zal Frans De Smedt van Velt de nodige tips geven. Wie een ring over
flessen in het letterwoord KWB kon gooien, kreeg onder de toekijkende blik van ‘onze
Cardijn’ een extra drankje.
Herman

Kaartkampioen ‘wiezen’ 2018 – 2019?
De kop van het 33ste kaartkampioenschap is er af. Het kampioenschap ‘wiezen’ ging van start met – op
het ogenblik van de tafelindeling - 35 deelnemers. Luc, onze voorzitter, was de reddende engel om de 9
tafels van 4 personen compleet te maken. Norbert Kemels werd de winnaar van de avond met 79
punten, hij kreeg de beste kaarten. Het werd een heel toffe en gezellige avond, de sfeer was opperbest
en we hebben aan onze tafel in alle geval veel plezier gemaakt.
Terzelfdertijd organiseerde de groep ‘bedevaarders te voet naar Scherpenheuvel’ hun jaarlijks
spaghetti- en croque festijn. De organisatoren van onze kaartwedstrijd gingen daar croque monsieurs
halen als versnapering;
De mannen achter de bar en de ‘obers’ deden hun werk prima, waarvoor dank. Met de gebruikelijke
loterij gingen sommige deelnemers met 2 flessen rode wijn naar huis, van chance gesproken.
Volgende kaartavonden wordt het allicht al een beetje spannender.

9 november
11 januari
8 februari
8 maart
12 april finale

NK

Hernieuwing KWB-lidgeld!
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

Fiere grootvaders
 Dat KWB’er Eli De Block zondag in het KWB-lokaal met glinsterende ogen een papiertje afgaf
met de aankondiging van zijn kleinkind Elise. Eli was zo fier als een gieter en dat hij zijn
kleindochter gaat verwennen daar twijfelen we niet aan.
 Ook KWB’er Marc Van Schuerbeeck loopt er al lachend bij voor de geboorte van zijn
kleindochter Lia. Het is fantastisch - vertelt - hij om opnieuw jong leven in huis te hebben. Lia
blijft nog een tijdje in Merchtem en nadien gaat ze samen met haar ouders naar haar thuis in
Haïti. Marc een dikke proficiat.

Werkgroep welzijnszorg/broederlijk delen nodigt uit …
Kaas- en wijnavond - vrijdag 9 november - zaal t Vijverdal van 18 tot 21 uur.

Warm aanbevolen
Wandel mee met ALS op 4 november 2018
Start en aankomst aan café Ossel Star, Kasteelstraat 12 Merchtem.(Ossel)
Vertrek tussen 9 u en 13 u.
Tocht van 4 km (toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens).
Tocht van 9 km (exclusief doorgang door domein Van Hagen)
Deelnameprijs: volwassene € 8, kinderen – 12 jaar € 2.
Inbegrepen 1 opwarmertje onderweg, 1 consumptie in café Ossel Star en een verrassingspakket.
Inschrijvingen en inlichtingen: steun-nicole@hotmail.com

Info avond Burn out
Dinsdag 11 december 2018 om 20u.
We kunnen er niet meer omheen!!!!
Burn-out is een fenomeen waar meer en meer mensen mee te maken krijgen.
Het gevoel dat alles ‘op’ is,
het gevoel dat alles te snel gaat,
het gevoel dat je batterijen leeg zijn…..
Waarom krijgen mensen dit gevoel?
Is het hun eigen schuld?
Ligt het in de aard van de mens?
Vragen waar we met deze infoavond
een antwoord op proberen te geven,
hoewel we nu al weten dat niet alle vragen en antwoorden voor iedereen hetzelfde
inhouden.
Wat kunnen wij zelf doen om een burn out te vermijden.
KWB en Femma vinden dit een mooie uitdaging om een gesprek aan te gaan.
Een deskundige bewegingscoach van Vokans neemt ons mee op weg doorheen het
verhaal van burn-out (maak werk van werkbaar werk). Wat zijn de aanleidingen?
Welke signalen gaan vooraf? Wat kunnen we doen om dit fenomeen te vermijden?

Iedereen welkom
De deuren van het KWB lokaal gaan open vanaf 19.45 u.
We starten om 20 u.
Voor meer informatie:
wouter.kemels@KWBMerchtem.be, gsm: 0473 820660, tel 052 376433

Welkom aan onze nieuwe leden








Pieter De Feyter
Bert Roelands
Roger Van Droogenbroeck
Jurgen Eeckhout
Lieven Van Elst
Johan De Mars
Tom Crombé

Manen welkom in onze grote KWB familie. We bieden jullie tal van activiteiten aan en we hopen stiekem
dat we jullie meermaals mogen verwelkomen op meerdere van deze initiatieven. We hopen dat jullie
snel ‘compagnie’ vinden en vrienden tegenkomen. In het KWB-lokaal kunnen jullie bovendien elke
zondag terecht voor een goede babbel bij een pintje, een frisdrank of een tas koffie.
Eerstdaags komt jullie wijkmeester langs met de kleine raak.

Kookavond
Dinsdag 20 november 2019 19.30 u. Kerkeboomgaard
‘wild op het menu’
De kookavonden starten en gezien de periode van het jaar loopt er heel wat wild rond in de natuur.
De koks Marc en Pauwel Demeyer en hun assistenten vonden het de ideale tijd om ‘eens echt wild te
doen’.
Goede kookliefhebbers je weet meteen dat het ‘er wild’ zal aan toegaan, voorzie jullie alvast voor een
avond waar ‘loslopend wild’ nooit ver uit de buurt zal zijn.
Zeker welkom .

                

Aperitiefhapjes maken
Vrijdag 30 november 2018 om 20u.
De feestdagen komen eraan. Samen met familie en vrienden genieten van een
lekker hapje en een drankje. Maar welke hapjes serveren we nu weer……
Nico en Wouter nemen ons op sleeptouw. Samen maken en proeven we
verschillende hapjes. Het spreekt voor zich dat je ook de recepten mee naar huis
krijgt 
Zorg dat je erbij bent..
want we maken er samen een gezellige avond van in de werkman.
Voor al dit lekkers vragen we een kleine deelname in de kosten van 5 euro.
Vergeet ook niet dat het Ra(a)ke vrijdag is …
en dat onze kleine raak beschikbaar is in de werkman.
Voor meer informatie:
wouter.kemels@kwbmerchtem.be, gsm: 0473 820660

,

Dag vriendjes en vriendinnetjes van de KWB,
Zondag 2 december vanaf 10 u – 13u, . kom ik langs
met wat snoepgoed voor elk van jullie in jullie KWB
lokaal ‘De Werkman’.
En zoals vorig jaar kom ik terug met een heel
speciaal vervoermiddel, maar dat is nog een verrassing hé.
Mijn zwarte Pieten hebben hieronder een prachtige tekening gemaakt.
Kleur deze tekening maar heel mooi en breng deze mee naar de Werkman op
2 december, jij komt toch ook en breng maar je vake, moeke, peter en meter,
oma en opa, broers en zussen mee hé.
Groetjes,
de Sint en Pieten

KWB

’t Is feest bij KWB Merchtem
We gaan met zijn allen uit de bol op het KWB-jaarfeest!
Zaterdag 8 december - zaal ’t Vijverdal 19 u.
Uitnodiging
 We starten – liefst met zijn allen – met de misviering voor onze overleden KWB leden om
18 u in de kerk. Deze viering wordt door KWB voorbereid, een KWB’er zorgt voor de homilie en
het Femma-KWB koor zorgt voor de passende liedjes onder leiding van ‘de Walters’
 De mooi versierde tafels en de zaal zorgen meteen voor de goede stemming
 Een schitterende maaltijd staat ons te wachten, hierbij het menu
 De voorzitter verwelkomt iedereen op zijn ‘Luc’s’
 De feestelingen van 60, 50 en 25 jaar lid worden gevierd
 Tussen de soep en de patatjes hebben we een verrassingsgast
 Ten dans met DJ Luc en Ludwig.
 Voor de gezelligheid, de gesprekjes aan tafel zorgen jullie zelf.

Menu
Receptie om 19 u. met KWB aperitief en hapjes in zaal ’t Vijverdal
Currykokosroomsoepje
Kabeljauw & spinaziegratin & garnaaltjes
Eendenborstfilet & witte druifjes & groentjes en met verse kroketjes
Dessertenbuffet met koffie en thee

Wat kost dit feestje en hoe inschrijven?
KWB sponsort en daardoor kunnen we jullie voor 30 euro per persoon dit allemaal aanbieden.
Inschrijven voor dit jaarfeest is noodzakelijk en dit tot uiterlijk zondag 2 december.
Ons ledenaantal neemt voortdurend toe, dus dat wil zeggen dat de plaatsjes in de zaal snel benomen
zullen zijn. Aarzel niet en schrijf meteen in!
 Bij Francis Wijns Langevelde 49 en mits overschrijving op rek. van KWB IBAN BE79 8335 3470
9433 met vermelding jaarfeest KWB.
 Zondagvoormiddag in het KWB-lokaal.

KWB - Femma koor!
Wie graag zingt, vrouw of man nodigen we graag uit om ons
gelegenheidsdoor te versterken. De repetities o.l.v. Walter Teugels gaan
door op maandag 3 december en woensdag 5 december om 19 u.in het
KWB-lokaal.

EHBO reanimatie!
Het betekent toch wel wat als iemand zomaar plots in jouw nabijheid op de grond valt en niet meer
beweegt. Door de persoon met een bepaalde beweging op zijn zijde te kantelen kan je vaststellen hoe
ernstig het is en dat je in feite niks anders kunt doen dan proberen die mens te reanimeren en hem/haar
zo in leven te houden. Geen tijd verliezen, de mouwen opstropen, de 112 bellen en aan de slag.
Frans, brancardier van beroep en zeer goed op de hoogte van deze problematiek, bracht ons op zijn
gekende en eenvoudige manier veel nuttige tips bij.
Slechts 20 aanwezigen van Femma en KWB samen vonden de weg naar het KWB-lokaal. Weinig
interesse zou je kunnen zeggen voor dit vormingsinitiatief.
Een verslagje maken van deze activiteit leek me onbegonnen werk. Dus spijtig voor de afwezigen, ze
hadden echt ongelijk en ik ga me beperken tot een paar impressies van de avond.
Frans trok het zich niet aan en na de welkom van Luc, begon Frans meteen met zijn demonstratie met
de ‘pop’ die hij had meegebracht. De juiste houding, armen gestrekt, de handen op de juiste plaats en
dan maar pompen, diep genoeg. Enkelen durfden het aan om ook eens te proberen en ja het lukte vrij
goed.
Met een paar spectaculaire filmpjes werd het belang van snel reageren nog maar eens aangetoond. Tot
de hulpdiensten aanwezig zijn en de reanimatie overnemen mag/kan/moet je blijven pompen
30 maal pompen en 2 maal blazen en opnieuw 30 maal pompen en 2 maal blazen. Dit is een zeer
vermoeiende handeling.
Frans toonde ook de werking van een defibrillator. Alle handelingen voor het gebruik van dit toestel
worden je door een stem voor verteld. Je kunt echt niks verkeerds doen.
Nuttige tip: je kunt op je GSM een app aanmaken met APP 112 en daar kan je je eigen gegevens in
vermelden. Knappe uiteenzetting van Frans
Norbert

Fablab: KWB'ers op de schoolbanken in GTSM
Op 15 en 16 oktober werden er een 30-tal KWB'ers gespot op de schoolbanken in GTSM. Het
doel was een informatieavond over 3D-printen en lasersnijden. Enkele sfeerbeelden...

Fablab: wist je dat...
- er heel wat KWB'ers onder de indruk waren van de goede uitleg gegeven door Dirk en
KWB'er Patrick. Bedankt mannen!
- iedereen een "ge3dprinte" sleutelhanger mee naar huis kreeg. Nadien werden ook
nog sleutelhangers uitgedeeld in de werkman.
- het eerste voorontwerp van de sleutelhanger voor heel wat hilariteit zorgde.
- onze voorzitter aan het twijfelen was of hij nu een sleutelhanger met C of K moest
maken voor zijn vrouw..
- er in GTSM jaarlijks ook kinderen van het 5de en 6de studiejaar op bezoek komen om
hetzelfde te doen, en KWB'ers even enthousiast reageren als die kinderen.
- we GTSM en de gemeente bedanken voor het gebruik van de infrastructuur.

Darts - zaterdag 17 november
Welkom om 20 u. in de Werkman.

Zesdaagse Gent
vrijdag 16 november
Op vrijdag 16 november gaan we naar de
zesdaagse van Gent. We gaan met de bus en
vertrekken om 18 u. We hebben hiervoor nog enkele
tickets. Kostprijs bus + ticket is €27. Inschrijven kan via
052 375313 of hans.verbruggen@kwbmerchtem.be

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:
maandag 12 november om 21 u. tegen Jimi Boys
maandag 26 november om 21 u. tegen VK IFI B
donderdag 13 december om 20.30 u. tegen ZVC Derrenteim

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

Kaartkampioenschap wiezen
Vrijdag 9 november
20 u. KWB-lokaal

Renoveren
Dinsdag 13 november
19.30 u. KWB-lokaal

Darts
Zaterdag 17 november
KWB – lokaal – 20 u.

Safety first
Vrijdag 23 november
20 u. KWB-lokaal

Zesdaagse van Gent
Vrijdag 16 november
Vertrek met de bus
18 u. aan de kerk

Kookavond “wild”
Dinsdag 20 november
19.30 u. - Kerkeboomgaard

Ra(a)ke vrijdag
Vrijdag 30 november
KWB – lokaal – 20 u.

KWB - jaarfeest
Zaterdag 8 december
18 u. misviering
Nadien feesten in ‘t Vijverdal

December 2018









ZO 2 dec.
sinterklaas
ZA 8 dec.
jaarfeest
DI 11 dec.
burn-out
VR 14 dec.
darts
ZA 22 dec.
kerststallentocht
DO 27 dec.
schaatsen
VR 28 dec.
wijkmeestersvergadering
Iedere donderdag: pingpong in de sporthal

