FAMILIENIEUWS


Nicole Verhasselt, echtgenote van Marc Suys
Schoonmoeder van KWB’er Jeroen De Rycker

Emiel Thielemans, echtgenoot van Louisa Bogaerts
schoonvader van KWB’ers Jacques Evenepoel en Luc Decooman
Frans De Mulder, echtgenoot van Claudine Lecomte
vader van KWB’er Bart De Mulder

   

Nieuwjaarke zoete…
Zoet klinken de wensen die ons deze dagen,
door jong en oud worden toegedeeld.
“Gelukkig nieuwjaar”, “mijn beste wensen”,
“Een goede gezondheid, en de rest volgt wel vanzelf”…
Deze wensen klinken elk jaar opnieuw, als geijkte formules, wat clichématig.
Zit er niet wat sleet op onze wensen?
Er zit zeker iets moois in het elkaar toewensen van geluk.
We leggen contact. We tonen interesse.
We bewijzen samen te leven, niet zomaar apart.
maar mag het iets meer zijn?
Een persoonlijk en origineel tintje aan onze wensen,
Gegoten in een formulering waar ik me goed bij voel,
afgestemd op de persoon in kwestie.
Want “gelukkig nieuwjaar” wordt schrijnend als iemand
op dat moment diep in de puree zit.
“veel geluk”
zouden we haar of hem niet beter toewensen
dat alles dit jaar beter mag gaan?
Veel sterkte en moed toezeggen of schrijven?
Zodat mensen bondgenoten worden van elkaar.
In goede en kwade dagen
Uit van aarde en hemel thuis door H. Van Putten

Nieuwe leden
Fantastisch we mogen drie nieuwe leden inschrijven bij onze ledengroep
 Michiel Thomas
 Niels Denayer
 Jean-Paul Herezeel
Michiel wellicht is er wat misgelopen bij de inschrijving bij KWB verleden jaar want Michiel mochten we
al meermaals ontmoeten op één of andere activiteit van JKWB. Hij was trouwens één van de spilfiguren
bij het braden van het varken aan het spit op Merchtem kermis. Michiel je kent al de weg en aan
vrienden zal het je wellicht niet ontbreken.
Niels, welkom bij de grote KWB familie, hopelijk voel je je snel thuis en mogen we je op één van onze
initiatieven verwelkomen.
Jean-Paul is na een sabatjaar terug. Welkom aan één van de beste dartsspelers van KWB.

Achiel
Zoontje van KWB’er Kevin De lathouwers en
Inne Robberechts.
Een heel dikke proficiat aan de ouders.

Opa’s

KWB’er Stef Robberechts loopt er zo fier als een gieter bij met de geboorte van zijn kleinzoon Achiel.

Ra(a)ke vrijdag: ontspanning
25 januari 20 u.
KWB-lokaal
Alle wijkmeesters en alle leden worden uitgenodigd op ra(a)ke vrijdag. We houden het op een heel
ontspannende avond om op een toffe manier de eerste maand van het nieuwe jaar af te sluiten.. Een
KWB lid heeft een leuke kwis in elkaar gestoken waarin weetjes en allerhande prettige vragen worden
gesteld. De wijkmeesters worden zeker verwacht om de Kleine Raken voor hun leden op te halen.
Kei-tof je komt toch ook!!!

Kaartkampioen ‘wiezen’ 2018 – 2019
Op vrijdag 11 januari zijn we aan de derde kaartavond toe van het kampioenschap wiezen. Het wordt
wellicht een dubbeltje op zijn kant want velen voelen zich geroepen om zich dit werkjaar tot kampioen te
kronen. Wordt het dit jaar een vrouw? Komt er een nieuw opkomend talent om de hoek loeren of wordt
het terug een gevestigde waarde?
We kijken er naar uit in ieder geval het wordt spannend. Om 20 u. worden we met zijn allen verwacht
voor de eer maar ook en in het bijzonder voor het spelplezier want dat blijft hoe dan ook primeren.

11 januari
8 februari
8 maart
12 april finale

NK

Energie in de toekomst!?
Dit wordt de grote uitdaging van onze samenleving.
Op deze moeilijke vraag een antwoord vinden is geen gemakkelijke opdracht en toch raakt het ons
allemaal. De opwarming van de aarde noopt regeringen, bedrijven en volkeren tot grote beslissingen.
Vooral de uitstoot van onze auto’s, van de fabrieken, de vliegtuigen en de hoogovens liggen onder vuur,
maw.de fossiele brandstof.
Wordt elektriciteit de nieuwe energie voor het rijden met onze auto in de toekomst?
Kunnen de windmolens en de zonnepanelen voldoen aan de vraag en onze verwachtingen?
Of worden waterstof, bio brandstof of toch kernenergie de energie in de toekomst.
Wordt Diesel – ooit de beste oplossing –vervangen? Worden houtkachels in de toekomst uit onze
woningen verbannen?
We zijn op zoek naar iemand met een glazen bol die ons daar iets meer kan over vertellen.
Eén ding is zeker: we kunnen er niet onderuit om aan de opwarming van de aarde een halt toe te
roepen, om voor onze kinderen en kleinkinderen nog een leefbare omgeving na te laten
Hoe verdeelt of twijfelend ook de regeringen in Katowice (Polen) niet tot de gewenste beslissingen zijn
gekomen. Het wordt 5 voor 12 voor anderen is het 5 na 12
Stof genoeg om over na te denken en te discuteren.

Energie in de toekomst
Vrijdag 1 februari
KWB-lokaal om 20 u.

Sterren op de dansvloer
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
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

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 6 januari 2019
KWB-lokaal 10.30 u

We toasten op het voorbije 2018 en klinken op een hoopvol, vredevol,
deugddoend en gezond 2019

Ra(a)ke vrijdag - Boenk op !
De talrijk toegestroomde wijkmeesters/leden
beginnen het concept van de Ra(a)ke
Vrijdag goed te smaken. Dit is een echte
aanrader voor iedereen. Op deze avond
werden we door SOS Nico en Wouter Meus
klaargestoomd voor de feestdagen. De
meester-koks verdeelden ons in verschillende
groepjes. We kregen een receptje
voorgeschoteld en moesten daar een lekker
gerechtje van maken.
Een greep van welke ingrediënten we
gebruikten: zwarte pens, appeltjes, foie gras,
speculaas, peperkoek, gehakt, pekelharing,
rode biet, appel, grijze garnalen,
champignons, lookboter, Sint-Jacobsnoten…
en allerlei kruiden, zoals onder andere
gember en een scheutje cognac om te
flamberen…..
Het waren één voor één allemaal tophapjes
die klaargemaakt werden, de kip met
sinaasappel en munt smaakten aangenaam
fris in de mond volgens Wouter Meus. De
worstenbroodkerstkrans gemaakt door de
jeugd of voor de 3de jeugd, dat weet ik niet
goed meer, was een culinair orgasme; dit
kwam door de onovertroffen Zwam worstjes
die SOS Nico aanraadde te gebruiken.
Toen Wouter Meus op zoek ging naar zijn
fles cognac (nog vol bij het begin van de
avond en veel kon er niet uit zijn volgens
hem), stelde hij vast dat er toch meer
geflambeerd was dan hij had voorzien. De
geflambeerde scampisaus viel echt in de
smaak en was dan ook BOENK OP.
We konden nog genieten van de Tom Crombé’s niet alledaagse kost: sabayon met Rodenbach die
Tom daar tweemaal uit zijn mouw schudde. Hierdoor sloeg de enthousiaste vlam over en werd er nog
rijkelijk nagepraat. Het was een echt toffe avond. En wat hebben we geleerd?!
 Ten eerste: Ra(a)ke vrijdag heeft veel ingrediënten en is hierdoor een echte aanrader
 Ten tweede: men zeker niet mag vergeten door te spoelen tussen ieder hapje
 Ten derde: één fles cognac niet voldoende is om 40 scampi’s te flamberen…
Dank aan Wouter en Nico voor alle lekkere ingrediëntjes en deze toffe avond!
Frans R

Safety-first
Op vrijdag 23 november draaide het in de Werkman allemaal rond VEILIGHEID bij KWB Merchtem. Met
een goedgevulde Werkman werd er met veel belangstelling geluisterd naar Andre Teugels die behalve
schoenmaker ook een slotenmaker is. Je kunt zijn zaak AT PERFECT SERVICE vinden op de
Brusselsesteenweg op de grens met Wemmel en hij is al jaren lid van de KWB.
André had het vooral over het beveiligen van je huis door extra aandacht te schenken aan de
beveiliging van ramen en deuren. Eerst werden we rondgeleid in de wereld van de inbrekers want hij
vertelde ons welke de zwakke plekken zijn aan een huis. Hier zijn allerlei middelen beschikbaar om
deze plekken te beveiligen met sloten op de zwakke plekken. Het doel is om de tijd om in te breken te
verlengen zodat de potentiële inbreker de moed verliest om door te gaan. Verder moeten we ook
aandacht hebben om gebruiksvoorwerpen zoals een buitentafel of een ladder zeker niet te laten liggen
want wanneer we niet beneden binnen kan zijn de zwakkere gedeelten de hoger gelegen
woongedeelten.
André had zeker nog heel wat te vertellen maar hij moest ook nog tijd laten voor de tweede gast.
Dit was Daniel Simoens van BE Security uit Wemmel die het vooral had over alarmsystemen en
videobewaking of over toegangscontrole via videophonie.
Een huis kan voorzien worden met camera's die een oogje in het zeil houden tegen inbrekers. Deze
beelden kan je dan (her)bekijken en via een IP-adres raadplegen om zo constant op de hoogte te zijn
van wat er op de locatie gebeurt. Zelfs een eenvoudige deurbel kan eenvoudig veranderd worden in een
video- of parlofoon zodat jij vanuit het comfort van je huiskamer kan beslissen wie je wel of niet
binnenlaat.
Het was een boeiende avond die wel nogal laat uitliep maar waar toch wel wat tips meegenomen
werden naar onze toch niet altijd goed beveiligde huizen.

Kookavond
Dinsdag 22 januari
19.30 u. in de Kerkeboomgaard
Marc en Pauwel nemen ons mee op hun culinaire weg en we gaan er samen een lekker 3 gangenmenu
klaarmaken. Wat denk je van, mij kan dit alvast bekoren!

Voorgerecht: zalm met tartaar
Hoofdschotel: gesauteerde kip met verse kroketten
Dessert: rijsttaart.

Wistjes! Jong-KWB op zijn best!
Zondag 18 december zorgde de mannen van JKWB in het KWB lokaal voor een lovenswaardig
initiatief ten voordele van DE WARMSTE WEEK. Ze verzorgden d’en tap en vroegen 30 cent meer voor
een pintje, tas koffie of frisdrank en bovendien kon je een kaas- en salamiplankje aankopen aan de prijs
van 5 euro. Kodiel zal net als vorig jaar al het geld dat deze zondag verdiend werd krijgen. Hoeveel de
opbrengst juist was wordt je in volgende Kleine Raak medegedeeld en de initiatiefnemer Hedwig Dom
van Kodiel – thuislozenboerderij in Peizegem – was trouwens in het lokaal aanwezig. Tof

Heren,
een heel jaar naar activiteiten gaan van de KWB
maar… onze vrouw gaat veelal niet mee…
Daar kan je eens iets aan doen!
Het hoeft niet altijd met een bloemetje en een zoen…

Valentijnsbrunch
zondag 17 februari in het Vijverdal met live sfeermuziek
vanaf 9.45: u. een ontbijtkoekje en koffietje voor de mis
vanaf 10.30 u. aperitiefje met hapjes
vanaf 11u. een keuze aan warm en koud buffet
Dit alles aan de prijs van 20 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar 10 euro
Inschrijven kan bij steve@kwbmerchtem.be of 0472/36 01 69 tot 10 februari
Bedrag te storten op het KWB-rekeningnummer: IBAN BE 70 7995 5005 0525
Met vermelding: brunch, naam en aantal personen
Een straaltje liefde, op mensen gericht,
verandert de ogen en verwarmt het gezicht.

Burn-out?
Maak werk van werkbaar werk! (en een evenwichtige omgeving)
De infoavond werd een interactieve avond. In beweging zijn/blijven is een van de kleine dingen die
helpen om een burn-out te voorkomen. Door in beweging te zijn, stimuleer je je concentratie en
voorkom je fysieke problemen. Bij het lezen van dit artikel verwacht ik dan ook van jou hetzelfde!?
Over “den aard van het beestje” bestaan er feiten en fabels. Ga je akkoord sta je even recht, ga je niet
akkoord blijf rustig zitten. De vragen die gesteld werden, waren de volgende:
1) Kan iedereen een burn-out krijgen? Ja
2) Komt burn-out in alle organisaties (evenveel) voor? Ja, maar laat de evenveel weg.
3) Bestaat er zoiets als “verhoogd” risico? Ja
4) Is er nu meer burn-out dan vroeger? Ja en neen. Je moet het bekijken als een ijsberg. Het topje van
de ijsberg is het gedrag. De symptomen nu zijn dezelfde als die van 40 jaar geleden. Hier lijkt dus niets
verandert. Wat wel veranderd is, zijn de onderliggende oorzaken (het gedeelte van de ijsberg onder
water). De wetenschap zorgt ervoor dat het probleem beter benoemd wordt. De omgevingsfactoren
spelen ook een grote rol. Alles moet(?) vandaag vlugger en rapper waardoor er een energiestoornis
(Burn-out) optreedt. Burn-out heeft verschillende stadia en vage symptomen waar door het moeilijk is
om een juiste diagnose te stellen. Dokters kijken vaak enkel naar het topje van de ijsberg waardoor ze
vaak de bal misslaan. De symptomen zijn te vaag voor een ziekte. Een burn-out is ook geen depressie.
Depressies zijn stemmingsstoornissen.
5) Wat is een burn-out? Het is een botsing tussen iemands intenties en de realiteit van het dagelijks
leven. De burn-out is gevolg van het niet vinden van het juiste evenwicht tussen jezelf zijn en de
omgeving.
Is de burn-out gemakkelijk te herkennen?
Het is een combinatie van factoren. De voornaamste kenmerken zijn:
- Uitputting (zowel fysiek als psychologisch): moe zijn, slapeloosheid, …
- Cognitief (geestelijk/mentaal) controleverlies: geheugen- en concentratieproblemen
- Emotioneel controleverlies (heftige emotionele reacties): prikkelbaar, angstig, …
- Mentale distantie (gedagsmatig): geen sociale contacten zoeken, veranderde eet- en drinkgewoonten
Hoe kan je een burn-out voorkomen?
Alles begint bij je werkvermogen. Hoe overleef ik in de jungle
van het dagelijkse leven? Je kunt het vergelijken met een huis.
Het vinden van het juiste evenwicht tussen werk en privé is de
basis. Hou er ook rekening mee dat je privébalans (vrije
tijd/huishoudelijke taken) goed zit. Ze vormen de fundamenten
voor een goed gevoel en een goede gezondheid. De druk op
de werkvloer is de grootste last. Hoe kan je hem vermijden?
Door het juiste evenwicht te vinden tussen werkgever en
werknemer. Heeft je werkgever voldoende aandacht voor jou
als werknemer? Kijkt hij vooral naar je zwaktes en houdt hij te
weinig rekening met je sterktes(je competenties)? Het juiste
evenwicht vinden kan bestaan uit redelijke aanpassingen op de
werkvloer. Normen en waarden spelen daarbij een grote rol. Is
er aandacht voor de nodige diversiteit op de werkvloer? Lukt dit ook binnen je gezin en de organisaties
waar je lid van bent? Even ontspannen tijdens het lezen van dit artikel kan ook helpen: strek je vijf maal
volledig uit, armen in de lucht.

Het juiste evenwicht vinden tussen jezelf en de omgeving…?
Wie beïnvloedt wie? De cirkel van betrokkenheid zijn externe factoren die
je leven bepalen en waar je je soms zorgen overmaakt. Om een goed
gevoel te hebben, zal je dingen moeten veranderen. Het is de cirkel van
invloed. Het zijn dingen die jezelf kan veranderen.

Hoe goed ken ik mezelf?
Je denkt “normaal” te kunnen mee draaien in de maatschappij. Je bent vaak plichtsbewust
en behulpzaam. Je wilt hiervoor verantwoordelijkheid opnemen. Heel vaak hou je daarbij
geen rekening met je eigen beperkingen. Vaak ben je te ambitieus (te grote doelstelling
voor de organisatie) of veeleisend (te grote doelstelling voor jezelf). Zolang je je eigen
grenzen niet kent, ga je over de rode meet. Vóór de (h)erkenning van je beperking zal je het moeilijk
hebben om je mislukking te aanvaarden. Door het aanvaarden van je beperking zal je minder snel een
schuldgevoel hebben. Je twijfel kan dan omslaan in zelfrelativering.
De onrealistische gedachte en verwachtingen van de omgeving…
Heb je een ballon in huis? Ga hem halen en blaas hem op. Voldoende groot zodat hij net niet ontploft.
Je moet er gaan opzitten. Hopelijk is hij niet ontploft. (Als je hem ongeveer 75% hebt opgeblazen, kan
je er gerust op zitten!).
We leven in een wereld van moeten (voldoen aan de normen van het normale leven). De omgeving
verwacht dat je een goede ouder bent, sociaal actief bent, voldoende statussymbolen (huisje, tuintje,
gezin, job, …) hebt. Maar …
Je moet constant zoeken naar een evenwicht tussen jezelf zijn en voldoen aan de verwachtingen van
jezelf of de omgeving. Vaak krijg je de vraag “Wil je dit doen?”. Dan krijg je de keuze of je het wel of niet
doet. Meestal kan je moeilijk neen zeggen. Het gevolg is dat je soms niet beseft dat het niet binnen je
mogelijkheden ligt. Soms stel je zelf iets voor zonder er bij stil te staan of je het mag doen en liefst op
jouw manier. Het zorgt ervoor dat er conflicten ontstaan. In het zoeken naar oplossingen worden vaak
dingen voorgesteld. Je aanpassen zal lukken. Maar of je het direct wil doen, hangt af van de situatie.
De relatie tussen burn-out en stress…
Burn-out is een gevolg van belastende stress. Je geraakt te weinig of te laat in een
ontspanningsmoment. Wat bezorgt je het meeste stress? De “ratrace van het dagelijks leven” waarbij je
geen controle hebt over wat wanneer gebeurt, staat op 1. Het is te gevaarlijk om je hierdoor te laten
leiden. Op 2 staat controle of gevoel van veiligheid. Kies je voor de volgende vakantie een autovakantie
of een vliegvakantie? Op 3 staat voorspelbaarheid. Mensen houden van routines. Op 4 staat
afreageren. Zorg dat je een uitlaatklep hebt zoals sporten… Tot slot is er het sociaal vangnet. Investeer
in je sociale netwerk.
Herstel, re-integratie en preventie
Herstellen is mogelijk. Wees bewust van je eigen aandeel. Probeer je bewust te worden van de signalen
die je lichaam geven. Re-integreren in de werksituatie is mogelijk maar … Preventie is belangrijk.
Herstellen lukt niet alleen. Zoek steun en aanvaarding binnen je sociale netwerk. Maak ook gebruik van
het sociale vangnet. Ze kunnen zorgen voor medische ondersteuning (je huisarts) of psychosociale
ondersteuning (therapie of begeleiding). Op de werkvloer kan je gebruik maken van
loopbaanbegeleiding. Doe regelmatig ontspanningsoefeningen. Een laatste ontspanningstip: Je kan je
vingers ontspannen door te doen alsof je water weg spat.
Dominiek

Jaarfeest 2018

‘Sterretjeswandeling’ - 22 december
Het was een ingeving van Joke, die een hele nieuwe ploeg bij elkaar ronselde. Na 3 avonden creatief
denken en drinken zijn we tot een activiteit gekomen die boven onze verwachtingen verliep.
De inschrijvingen voor de voorbereiding vielen tegen maar er kwamen toch 16 kinderen helpen met het
versieren van denappels, papier in koekjes verstoppen en een toneeltje in elkaar boxen.
Om 19 u. stonden 99 mensen klaar om te vertrekken, 3 keer geteld en niet aan honderd geraken, dan
tellen we er Stijn zijne toekomstige kleine erbij, 100!
In de donkere kerk werd een uitdovende ster gemotiveerd om terug te stralen door te genieten van de
kleine dingen in het leven! Het werkte, de kerk werd verlicht door een stralende ster.
Op het podium van ter Dreef werd het verhaal van de geboorte van Jezus verteld door de kinderen in
verschillende gemoedstoestanden, serieus maar ook lachen geblazen. Bij het vertrek kreeg iedereen
een koekje mee met een vraag in, die je kon stellen onderweg naar de volgende stop.
We stapten zowaar het kerkhof binnen, een sterretje geven aan een dierbare, velen hebben er gebruik
van gemaakt want niet voor iedereen zijn dit blije dagen! Na een druppeltje en een kerstliedje op
aanvraag keerden we terug naar de werkman waar we nog een snackje en een warm drankje kregen.
Wist je dat…
 we voor de start van de wandeling werden verwend met een frietje en een worstje
klaargemaakt door Wouter.
 je ook een kus voor 1,20 euro kon krijgen
 Geert en Stijn verliefd op elkaar zijn
 de foto’s te bewonderen zijn op Facebook
 nadat we wisten dat iedereen ervan genoten had, ons sterretje uitdoofde.
Steve

KWB Merchtem heeft een lange volleybaltraditie... Jaren hadden we onze eigen
competitie in Merchtem. We speelden ook jaren mee in de competitie van KWB...
Drie jaar geleden gingen we met een volle bus naar het sportpaleis in Antwerpen om
de volleyballers van Asse-Lennik aan te moedigen voor de bekerfinale. Intussen is AsseLennik verandert in Lindemans Aalst. Op zondag 18 februari spelen zij opnieuw de
bekerfinale in het sportpaleis.
Net als 3 jaar geleden gaan we met KWB Merchtem naar deze finale kijken. Momenteel
is er nog niet vele informatie bekend. Interesse om mee te gaan? Hou de nieuwsbrief
van KWB Merchtem in de gaten! Ontvang je (nog) geen nieuwsbrief van KWB
Merchtem? Laat dan aan Hans weten dat je interesse hebt om mee te gaan: 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:
donderdag 17 januari om 19 u. tegen Karrewilly's
donderdag 31 januari om 20.30 u. tegen Dibango
maandag 11 februari om 21.45 u. tegen Huibout
maandag 25 februari om 21.45 u. tegen Socca Lova

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

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 6 januari 2019
KWB-lokaal

Kaartkampioenschap
Vrijdag 11 januari 2019
20 u. KWB-lokaal

Vorming rijbewijs
Dinsdag 15 januari
19 u. KWB-lokaal

Kookavond
Dinsdag 22 januari
19.30 u. Kerkeboomgaard

Sterren op de dansvloer
Dinsdag 29 januari
19 u. en 20.30 u.
Zaal ‘t Vijverdal

Ra(a)ke Vrijdag
Vrijdag 25 januari
20 u. - KWB-lokaal

Energie in de toekomst
Vrijdag 1 februari
20 u. KWB-lokaal

Februari 2019











VR 01 febr.
Energie in de toekomst
DI 05-12 febr.
Sterren op de dansvloer
VR 08 febr.
Kaartavond
ZO 17 febr.
Valentijnsbrunch
VR 22 febr.
JKWB après ski 21 u. KWB lokaal
DI 19 febr.
Kookavond
ZA 23 febr.
Darts
DO 28 febr.
Beweging.net
Iedere woensdagnamiddag : kaarten
Iedere donderdag: pingpong in de sporthal

