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Wanneer je je hart gebruikt
om mensen in de kou

wat warme liefde te geven,
wanneer je je gelaat gebruikt
om mensen toe te lachen
en ze wat moed te geven,

wanneer je je handen gebruikt wanneer je je handen gebruikt 
om mensen te helpen,om ‘ik trek het me aan’

echt waar te maken
om iedereen op te nemen
en niemand uit te sluiten

Dan kan Kerstmis 
geboren 
worden!worden!

kristelijke werknemersbeweging   -   www.kwbmerchtem.be
kleine raak



                          

 

  

22 december 

19.00 uur 

       ST ERRETJESWANDELING 

       VOORAFGAAND DOOR WORKSHOPS VAN 15 TOT 17 U. 

Ga je met ons mee op stap? 

Tijdens onze tocht (+/- 4 km) houden we enkele keren halt... 

om ons hoofd, hart, handen en buikje te vullen met sterren. 

Een zaklamp is niet nodig, een fluo-vestje verstandig om dragen.  

We starten en beëindigen onze tocht in het KWB-lokaal. 

Inschrijven is niet nodig.  (De tocht is gratis) 

  

 

Wie wenst kan deze sterretjeswandeling mee vorm geven. 

Dit is voor ouders en/of kinderen vanaf 6 jaar.   

Je kan kiezen uit drie workshops:  - toneel spelen  

      - tafelversiering en knutselen  

      - koekjes bakken  

(ook 22/12) van 15.00 tot 17.00 uur in het KWB-lokaal.  

Tussen 17 en 19 u. gaan we even naar huis om te eten en ons om te kleden. 

Inschrijven tot 15 december via mail: jokelegroux@hotmail.com 

 



FAMILIENIEUWS 
 
 Willy Wijns, weduwnaar van Julienne Willems 

schoonbroer van KWB’er Patrick Defoor 
oom van KWB’ers Francis en Ludwig Wijns 
 

  

 
        

 
 

 

Nieuwe leden 
 
Fantastisch we mogen drie nieuwe leden inschrijven bij onze ledengroep  
 Kevin Van de Perre 
 Raphaël Jacobs 
 Steven Hellinckx 

 
We duimen ervoor dat zowel Kevin,Raphaël als Steven zich vlug gaan thuis voelen in onze grote KWB 

familie en dat we ze één dezer mogen verwelkomen op één van onze activiteiten 
 

 

Diamanten bruiloft 

 
 

Een dik verdiende proficiat aan Jan en Louisa Vrancaert – Boeykens die al gedurende 60 jaar wel en 

wee samen hebben beleefd. We wensen hen samen nog vele gelukkige jaren en in de best mogelijke 

gezondheid. Jan is een gekend en verwoed kaarter bij KWB. Zowel op woensdagnamiddag als bij het 

kaartkampioenschap is hij steeds van de partij. En Wiske heeft haar jaren in Femma ingezet als kernlid. 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 6 januari 2019 

KWB-lokaal 10.30 u. 

 
We worden extra verwend door een ploeg vrijwilligers die hun beste beentje voorzetten.  

Bedankt en santé voor alles wat we in 2018 mochten beleven. 

Hoopvol kijken naar, en toasten op 2019 voor al wat komen mag! 

 

 



 

Kaartkampioen ‘wiezen’ 2018 – 2019? 
 
Eureka, het aantal deelnemers aan het kaartkampioenschap zit weer in de lift. Niet 
minder dan11 tafels (44 kaarters) namen aan deze tweede avond deel, fantastisch! 
Zelfs nieuwe leden die zich kandidaat stelden om prijzen te winnen en 
kaartkampioen te worden. Bij Geert, organisator samen met Francis, kon de pret niet 
op. Hij wist op iedere deelnemer zijn zegje je doen. 
Tussen de boterham met spek en eieren - heel lekker trouwens - werd er al met de 
kaarten gespeeld. 
Bij de einduitslag ging Geert, zonder bril, in de fout. Hij noemde 2 winnaars met 
hetzelfde aantal punten nl. Luc Vrijders en Ludo Smedts. Hij vergat echter te melden 
dat Astrid Cooremans met 90 punten de winnares werd. Een grote fles Cornet – die 
haar Willy wel zal uitdrinken – was haar prijs. Onze dank aan wie meehielp voor deze 
organisatie, achter en voor de toog, bij het bakken en het opdienen van drank en 
eten. 
Leuke avond en hop naar de derde avond na Nieuwjaar. 

 NK 

11 januari 

8 februari 

8 maart 

12 april finale 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ook de moeite! 
 

’t Vrolijk Lawaai viert 15 jaar! 
15 jaar geleden begonnen Walter Callaert en Katelijne Van Overwalle met het 

kinderkerkkoor ’t Vrolijk Lawaai. 

Nu, 15 jaar later en na zowat 150 kinderen die hun eerste stapjes in de zang in het koor 

hebben gezet, vieren zij deze verjaardag met het brengen van een kerstmusical: het meisje 

met de zwavelstokjes. Annelies Heyvaert verzorgt de regie. 

De zangertjes zijn heel enthousiast en kijken uit naar uw aanwezigheid! 

Kom mee met hen vieren en kom luisteren op tweede Kerstdag: 

woensdag 26 december om 19 u.  kerk van  O.-L.-V.- ter Noodt, Merchtem. 

Inkom 8 euro en gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar.  

Kaarten enkel te bekomen aan de ingang vanaf 18u30. 



 

 

 

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  
 
 

 
Wistjes! 
 
 Dat na KWB’er Gilbert Michiels - die vorig jaar het ereteken van kerkzanger 

kreeg - opnieuw twee KWB’ers gedecoreerd werden met beiden 25 jaar 
kerkzanger bij het Parochiaal Mannenkoor nl. Jean-Marie Vogelaere en Clem 
Van Malderen. Proficiat. 

 Dat Jean-Marie zelfs bij nog een koor nl. CantiCorum gevierd werd ook voor 25 
jaar zanger. Je moet het maar doen! 

 Proficiat aan alle vrouwen en mannen die iedere week onze misvieringen mee 
opluisteren bij welk koor ze ook hun beste noten zingen. 

Info avond Burn out  

mailto:wouter.kemels@KWBMerchtem.be


KOOKAVOND KWB IN NOVEMBER ‘WILD OP HET MENU’ 
 

Mooie opkomst dachten we om 19.30 u, zijnde het 'startuur' van de kookavond rond 'wildkoken'. We 
waren toen met zo'n 13 aspirant-koks begonnen aan een wilde avond. Na het (Merchtems) 'kwartierke' 
waren we bijna voltallig om rond 20 u. met zo'n 23 KWB-ers aan de slag te gaan. De 'pompoensoep 
anders' met als toemaatje wat gember en kokosmelk werd door iedereen naar waarde geschat en goed 
bevonden.  
Het hartige hert, omgeven met pastinaakcrème en gegratineerde kastanje puree, versierd met een 
Cranberry-confit, werd overgoten met een wild sausje, Lekker, echt lekker. 
Op koude dagen smaakte nadien een appelstrudel naar meer. 
Smaak naar nog meer? Volgende keer koken we op dinsdag 22 januari. Wees meer dan welkom! 
 

 
 

HERTENSTEAK MET KASTANJEPUREE EN PASTINAAK 
 
Hertensteak. 1 steak pp (als die per 4 in een pak zitten, dan 5 pakken) 
Korsten in een pan met boter. Eventueel verder garen in de oven. Hertensteak mag zeker nog rood/rosé zijn. 
(gelijkaardig aan rood vlees als rund) 
 
pastinaakcrème en pommes alumettes van pastinaak 
6 grote pastinaken. De pastinaken allemaal schillen en een deel met de mandoline in lucifer-grote reepjes 
snijden. Op kant leggen voor later. 
De overige pastinaken gaar koken in water en met de keukenmachine of mixer tot een crème maken. Kruiden 
met peper en zout en evt. een klein beetje room of melk toevoegen. 
Net voor het serveren kort in een pan met ruim olie ‘frituren’ en even laten uitlekken op keukenpapier. 
 

aardappelpuree met kastanje (gegratineerd) 
2,5 kg puree-aardappelen, kastanjes 
Aardappelen schillen en koken (à l’anglaise – dus gezouten water). Pureren en opwerken met een weinig boter, 
room, peper en zout. Een ei mag er zeker bij. 
De kastanjes (luchtdichte verpakking, dus al gaar) fijn snijden met de mandoline of een mes en onder de puree 
roeren. Alles in een ovenschotel, bestrooien met geraspte kaas. Kort gratineren in de oven. 
 

Cranberry-confit 
Cranberries, sjalot, tijm, rozemarijn . 
In de vleespan na het bakken van de hertensteaks de sjalot stoven. Daar de cranberries bijvoegen en kruiden 
met tijm en rozemarijn. Indien gewenst, suiker bij doen. 
 

Vleessaus 
bouillon, bindmiddel, evt room 
bouillon inkoken met room en eventueel binden. 



 
 

 

Waar: We vertrekken aan de SPORTHAL van Merchtem om 17.45 u. STIPT 

Wanneer:  

donderdagavond 27 december 2018. 

Wat:  

Traditiegetrouw gaan we in de kerstvakantie schaatsen. Dit jaar gaan we nog 

eens naar de schaatsbaan te Liedekerke, waar het Kerstival On ICE doorgaat. 

(optredens, winters lekkers, dj’s, marktkraampjes, …).  

Meer/extra info over het kerstival zal volgen  via een nieuwsbrief. Ook niet schaatsers zullen 

hier hun gading kunnen vinden. 

We vertrekken om 17.45 u. STIPT met de bus naar Liedekerke 

(Sportlaan 1, 1770 Liedekerke).  

We keren terug richting Merchtem rond 22uur.  

Zo zijn we tegen 22.45 uur terug aan de sporthal van 

Merchtem 

Kostprijs:  

 €3 voor toegang schaatsbaan, huur schaatsen en het Kerstival On Ice  

 

 €2 per persoon voor de bus 

Het zou natuurlijk gemakkelijk zijn indien je gepast geld kan meebrengen per gezin. 

Niet vergeten: 

 HANDSCHOENEN zijn verplicht 

 Een EXTRA paar kousen 

 Kids ID of EID 

 Je goed humeur 

Nog vragen: 
 

Steve Van De Casteele, steve@kwbmerchtem.be, 0472 360169 
 
Hopelijk mogen wij jou ontmoeten op deze toffe gezinsactiviteit 

Schaatsen KWB - FEMMA 

mailto:steve@kwbmerchtem.be


 

Heb je zin om te genieten van enkele gezellige avonden vol dans en plezier? 
Lesgeefster Lucienne Swinnen zal ons net zoals vorig jaar begeleiden.  
We starten terug bij het begin en herhalen eerst alle basispassen en gekende 
figuren. We voegen er nog enkele leuke combinaties aan toe.  
Daarna kan je nog gezellig napraten in het KWB lokaal. 

 
 
 
 
 

KWB, Femma en landelijke gilde presenteren: 
 

“Sterren op de dansvloer” 
 

Waar: In zaal 't Vijverdal te Merchtem 
Wanneer: van 19u. tot 20.30u. of van 20.30u. tot 22u.  
(Naargelang het aantal deelnemers zullen we hierin wat schuiven) 
 

  dinsdag 29 januari 2019 

  dinsdagen 5 en 12 februari 2019 
 

Kostprijs: voor deze 3 sessies vragen we een bijdrage van 15 euro per 
danskoppel.  
Om praktische redenen vragen we ook per danskoppel in te schrijven. 
 
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij:Wouter Kemels, 052 376433 of  
0473 820660,  sterren@kwbmerchtem.be. 
Schrijf het bedrag over op rekening IBAN BE70 7995 5005 0525 van  KWB 
Merchtem met vermelding “dansen en je naam”  en stuur een mailtje naar 
sterren@kwbmerchtem.be of laat iets weten zondagvoormiddag in de werkman 

 
 

 
 

We kregen een mooie spreuk toegestuurd: 
 

‘Wanneer iemand ons kwetst 
moeten we dat in het zand schrijven, 

zodat de wind der vergiffenis het kan uitwissen. 
Maar wanneer iemand iets goed voor ons doet 

moeten we dat in de rots krassen 
zodat geen wind het kan uitwissen’ 

Sterren op de dansvloer 
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Wijkmeestersvergadering van 31 oktober 2018 
 
Blijkbaar gaan heel wat wijkmeesters tijdens de vakanties op reis want het aantal aanwezigen op deze 
vergadering lag aan de lage kant. Luc opende de vergadering met een hartelijke welkom. Hedwig en 
Norbert hielden tijdens het bezinnend moment een eerbetoon aan de overleden leden en familieleden 
van KWB’ers van november 2017 tot november 2018. Over de pas overleden Chris De Meyer en Jef 
Abbeloos vertelden de wijkmeesters anekdotes over wat ‘Chris en Jef’ betekend hebben voor onze 
afdeling en dat was niet weinig. 
De evaluatie van de voorbije activiteiten en de voorstelling van de komende initiatieven nam Wouter 
voor zijn rekening. En werd heel lovend gesproken over de organisatie van de startavond. De avonden 
fablab openden voor velen een nieuwe wereld van techniek. De vormingsavond over EHBO ‘leren 
reanimeren’ was leerrijk en bovendien werd de uitleg op een schitterende manier gebracht. Misschien 
werden er iets te weinig liefhebbers gevonden om de proef zelf te proberen. 
 
De op touw staande activiteiten tijdens de maand december kan je lezen in de Kleine Raak en hopelijk 
kan je er ook aan deelnemen want ze lonen allemaal de moeite. Tijdens de pauze kregen we 2 pintjes 
aangeboden. Eentje op de verjaardag van Daniel en een traktatie van Marie-Jeanne en Fiksken, 
waarvoor dank. 
Na de pauze werd het ledennieuw overlopen. Een 8 tal nieuwe leden zijn op zoek naar een wijkmeester 
en dat leek met dit beperkt aantal wijkmeesters niet zo eenvoudig. 
 
Wouter hield nog een korte uitleg over het komende jaarfeest waar een aantal taken werden verdeeld. 
Het werd 21 u. en de specialisten van het ‘dartsspel’ arriveerden, dus tijd om deze goede vergadering af 
te ronden. 

Norbert 
 
 

 
 

Jaarfeest KWB – Merchtem – zaterdag 8 december 
 

 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’ 

 Nadien feest in zaal ’t Vijverdal. 
 

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 
 

 Feesten tot in de vroege uurtjes 
 

 



Op dinsdag 13 november gingen we met zijn allen proberen te renoveren 
 
André Jacobs verwelkomde een 16 tal zeer geïnteresseerde KWB mannen met duurzame plannen op 
de BEN –avond. Voor de start van de vergadering had André een co2 meter geplaatst in het lokaal, dit 
om te testen of ons lokaal voldoende geventileerd wordt tijdens een vormende activiteit. We vertrokken 
aan 502 (buitenlucht heeft een co2  gehalte van 400) en we eindigden de vergadering met 1785 op de 
teller, niet omdat we ons in Merchtem bevonden maar omdat we allen zeer aandachtig waren en soms 
wel eens diep moesten in en uit ademen. (vanaf 1400 is er onvoldoende ventilatie, dus wij hadden prijs). 
 
Wist je dat: 

 We 4,3 Aardes nodig hebben om onze huidige manier van wonen/leven aan te houden (das dus 
een probleem) 

 97% van de 3.000.000 miljoen woningen niet voldoet aan de bouwnormen (veel werk voor de 
verbouwers dus) 

 Van zodra het co2 gehalte in het lokaal boven de 1400 gingen enkelen een sigaretje gingen 
roken om gezonde lucht binnen te krijgen. 

 Naast isoleren men zeker moet ventileren om vochtige plekken te weren.  

 De buitenschil isoleren is beter dan de binnenschil toch als ge geen stromend water op uw 
muren wil. 

 Vanaf 2006 verplicht werd om de stelling langs buiten te zetten om de gevelsteen te metsen en 
vanaf dan de isolatie deftig geplaatst wordt …. 

 De naden van isolatie moeten toegeplakt worden niet voor de wind maar om het gas in de PUR-
isolatieplaten te houden, hoelang dit gas in de platen blijft nog geen kat weet. 

 Enkele KWB’ers uitrekenden dat ze tegen 2050 wel aan de normen zouden voldoen. 

 André een zeer deskundige uitleg gegeven heeft op een heel korte tijd, hij nog uren kon 
doorgaan maar de co2 meter dit niet toeliet. 

 Bij de nabespreking het vochtprobleem opgelost werd door het door te spoelen langs de keel. 

 Indien er KWB’ers zijn die hun kennis over het een of ander willen delen, dit altijd mogen 
melden, niets zo tof om van elkaar te leren voor we iets uitproberen. 

 Het een zeer toffe avond was, en we dikke merci willen zeggen tegen André 
 

 

 
  Aandachtige toehoorders. 
  KWB’er André Jacobs geeft heel deskundige uitleg 

 
 



 

Waar:  

KWB lokaal de werkman om 19 u. STIPT.  

De deuren van het KWB lokaal gaan open vanaf 18.45 uur 

Wanneer:  

op dinsdagavond 15 januari 2019.  

Wat:  

Vormingsavond “rijbewijs voor begeleiders”. 

Voor wie wil leren rijden, is er eind 2017 één en ander veranderd. Het theoretisch examen is 

strenger geworden en in de praktische proef zijn er onderdelen bijgekomen. Voor wie leert 

rijden met vrije begeleiding is de belangrijkste verandering dat de begeleider verplicht een 

vorming moet volgen. 

Enkel begeleiders die een attest kunnen voorleggen dat bewijst dat ze een vormingsmoment 

hebben gevolgd, zullen op het voorlopig rijbewijs ingeschreven kunnen worden.  

Kwb Merchtem biedt dit verplicht vormingsmoment aan. 

Kostprijs:  

De kostprijs bedraagt 20 euro per begeleider. Hier is ook reeds het verplichte attest bij 

inbegrepen (dit attest is 10 jaar geldig).  

De leerling mag gratis deelnemen (het deelnemen van de leerling is geen verplichting). 

Vooraf inschrijven is verplicht! Wees er snel bij.. 

 

 
 
Inschrijven:  
Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
Gegevens zoals vermeld op de ID-kaart per begeleider zijn belangrijk voor een officieel attest. 

   Vorming RIJBEWIJS  
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Darts - vrijdag 14 december 
 

Welkom om 20 u. in de Werkman. 
 

Zesdaagse Gent 2018 
Wist je dat... 
- We met 35 KWB'ers naar het Gentse Kuipke trokken voor de zesdaagse. 
- Ook Jong-KWB was met 15 deelnemers goed vertegenwoordigd. 
- De bus ons aan de kerk kwam ophalen en iedereen perfect op tijd was. 
- Iljo Keisse graag met een aantal KWB'ers op de foto wou. En blijkbaar helpt het, wat hij 
heeft samen met de Italiaan Elia Viviani de zesdaagse gewonnen. 
- Er een aantal mannen dachten dat we zes dagen gingen weg zijn. 
- Het zo goed is meegevallen dat iedereen in 2019 graag opnieuw naar het Kuipke wil 
gaan. 
- We het daarom volgend jaar opnieuw op het programma zetten. (zie onder) 
 

    
 

Zesdaagse Gent 2019! 
 

Op vrijdag 15 november 2019 gaan we voor de tweede keer naar de zesdaagse van 
Gent. Er is de mogelijkheid om tickets te kopen voor het binnenplein (22 euro) of voor 
de tribune (25 euro). De bus kost 5 euro. 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. 
 

zaalvoetbalcompetitie: 
donderdag 13 december om 20.30 u. tegen ZVC Derrenteim 
donderdag 17 januari om 19 u. tegen Karrewilly's 
donderdag 31 januari om 20.30 u. tegen Dibango 
 

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



Zandstorm in Merchtem op het nippertje vermeden! 
 

In 1418 schreef Hennen Van Merchtenen, een 
ambtenaar aan het hof van de hertog Anton van 
Brabant de Kroniek van Brabant. Een Merchtemse 
historicus heeft deze rijmkroniek van 4479 verzen 
doorgenomen en kwam tot een verontrustende 
vaststelling: 600 jaar na het schrijven van de kroniek 
zou een zandstorm Merchtem verwoesten. Op 27 
oktober was dit dan exact 600 jaar na het schrijven 
van die tekst. 

Dit was de omkadering van onze 17de heksentocht. 
609 deelnemers maakten er samen met de 83 
begeleiders een schitterende avond van. Net zoals 
vorige jaren werd er gewerkt met voorinschrijvingen. 
12 groepen van elk ongeveer 50 deelnemers namen 
deel aan de griezelige wandeling in de omgeving 
van Langevelde, Breestraeten en Hunsberg. 

Om de zandstorm te voorkomen moesten de 
deelnemers typische zandspreekwoorden 
verzamelen. Spreekwoorden zoals “Wie het zand met 
tegenwind bemest, draagt best een bruine vest” 
werden verzameld op de verschillende standen. Van 
de traditionele schrikstand, de showbizzstand, de 
snoepstand tot de katapultstand werden de 
spreekwoorden verzameld. Uiteindelijk zorgde de 
zandwave er voor dat de storm uit bleef. 

 

Enkele leuke weetjes... 

- Hennen van Merchtenen heeft echt geleefd en heeft 
ongeveer 600 jaar geleden deze kroniek met 4479 
verzen geschreven. Maar dat van die zandstorm, dat 
moet je eerder met een korreltje zand nemen... 

- KWB kreeg heel veel lovende reacties van de 
deelnemers: “mooi verzorgde standen, goed 
uitgewerkt, geslaagde tocht met geslaagde 
animatie, het was super,...” 

- Oorspronkelijk was het voorzien om de tocht te laten 
doorgaan in het Kravaalbos. De zaal was geregeld, 
de tocht was uitgestippeld, het verhaal was 
geschreven... Maar de vuursalamander kwam zand in 
het eten gooien: in oktober zit de vuursalamander 
(beschermde diersoort) ‘s nachts vaak op de 
wandelwegen in het bos omdat het daar warmer is. 
De deelnemers van de heksentocht zouden dan een 
bloedbad aanrichten bij de vuursalamanders en dat 
konden de heksen niet over hun hart krijgen.  

- Meer foto’s zijn terug te vinden op onze 
facebookpagina. 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 2019 
 

 ZO 6 jan.  nieuwjaarsreceptie 

 VR 11 jan.  kaartavond 

 DI 15 jan.  vorming rijbewijs voor begeleiders 

 DI 22 jan.  kookavond 

 VR 25 jan.  ra(a)ke vrijdag 

 DI 29 jan.  start sterren op de dansvloer 

 Iedere woensdagnamiddag : kaarten 

 Iedere donderdag: pingpong in de sporthal 

Darts 

Vrijdag 14 december 

20 u. KWB-lokaal 

Sterretjeswandeling 

Zaterdag 22 december 

15-17 u. workshops 

19 u. start wandeling 

Kwb-lokaal 

Donderdag 27 december 

Schaatsen kerstival 

Liedekerke 

Vertrek om 17.45 u aan de 

sporthal Merchtem 

KWB - jaarfeest 

Zaterdag 8 december 

18 u. misviering  

Nadien feesten in ‘t Vijverdal 

Burn-out 

Dinsdag 11 december 

19.45 u. KWB-lokaal 

Kaartmiddag 

Woensdag 2
de

 kerstdag 

KWB-lokaal 

Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 6 januari 2019 

KWB-lokaal 


