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kleine raak



FAMILIENIEUWS 
 
 Rita Thomas, levensgezellin van Patrick Van Roeyen, 

zus van KWB’er Leo Thomas 
 

  

 
        

 

Ik ben een steentje 
 

Ik ben een steentje 
uit Gods wereldmozaïek 

en ik zit verwerkt 
onopgemerkt 

in ’t groot geheel 
 

Pretentie zou het zijn te denken 
dat ik een gouden steentje ben! 

 
Zit ik in ’t groen 

van verre uitgestrekte velden? 
In ’t blauw  van diepe luchten 

of kabbelende wateren? 
In ’t rozig wit van delicate lentebloesem? 

 
’t Kan ook dat ik, vuurrood 

een bloeddruppel help vormen, 
een vallend herfstblad of een vlam, 

die oplaait naar Hem/Haar toe. 
 

Misschien bundelt mijn steentje 
al die kleuren samen 

om deeltje van een achtergrond te zijn 
die meer belangrijke dingen 

beter tot hun recht laat komen. 
 

Plaats en kleur van ’t steentje 
hebben geen belang, 

maar waar ik Jou om dank 
is dat Jij dat levend steentje 

wilt gebruiken 
en zelfs onmisbaar maakt 

in Jouw fascinerende wereldmozaïek 
van NU. 

 
Marc Gesquière in ‘van aarde en hemel thuis’ 

 



Nieuwe leden 
 
Sam Vrijdag komt de rangen van de KWB vervoegen. We hopen dat Sam zich vlug mag thuisvoelen in 
onze familie en natuurlijk kijken we uit wanneer hij komt proeven van één van de KWB activiteiten. 

 

 
  

 

 

LOVA 

 
Dochtertje van KWB’er Wouter Verpoest en Tine Mahieu. 
 

Zjul 
Zoontje van KWB’er Sepke Abbeloos en Valerie Van 
Acoleyen 

 
Een dikke proficiat en we duimen ervoor dat Lova en Zjul het zonnetje in huis zijn voor hun ouders. 

 

 

Opa 
KWB’er Pol Abbeloos zo fier als een gieter rondloopt met zijn kleinzoon Zjul. Deze jonge man zal wel 
snel met allerhande machines in aanraking komen en misschien een kersverse en jonge hulp voor zijn 
opa ‘de Pol’. 

 

 

Wistjes!!! 
 Dat er een KWB ploeg deelnam aan de jaarlijkse quiz in Mollem en dat we daar eervol 

vierde eindigden, wat een mooie prestatie is  
 Dat KWB-Merchtem 435 leden telt. 
 Dat de voornaamste uitbreekactiviteit naar nieuwe leden toe, de heksentocht is  
 Dat er 63 wijkmeesters iedere maand op weg gaan om de kleine raak aan hun leden te 

bezorgen. 
 Dat een aantal JKWB-leden verkiezen om hun kleine raak per mail te krijgen en niet 

meer op papier. Ja we leven in een tijd waar alles snel en digitaal dient te gebeuren. 
 Dat we alleen maar de berichten die we krijgen, kunnen vermelden in het ledennieuws 

in Kleine Raak. Ben je vader geworden, ga je trouwen, of ben je gelukkig dat je opa 
wordt of is er een sterfgeval in je directe familie dan mag je dat steeds melden aan 
iemand van het bestuur. bestuur@kwbmerchtem.be of kemels.nerinckx@skynet.be 

 Dat we 2 avonden organiseerden ‘vorming rijbewijs voor begeleiders’ 
 Dat er meer dan 45 deelnemers waren bij de infosessie 
 Dat er de komende maanden veel zal geoefend (gezweet) worden op de Merchtemse wegen 
 Dat we aan het kijken zijn om in 2020 een opfrissing van de verkeersregels te organiseren voor 

jong en minder jong 😊 
 Deze activiteit door de deelnemers geapprecieerd werd en dat is prettig op te horen  

mailto:bestuur@kwbmerchtem.be
mailto:kemels.nerinckx@skynet.be


Kaartkampioen ‘wiezen’ 2018 – 2019 

 

Vrijdag 11 januari gezelligheid troef op deze kaartavond met 40 kaarters. Toffe 
mannen aan onze tafel geloot en van heel verschillende generaties: Thierry, Francis 
en Jan. Jong, iets minder en minder jong Wiezen om te winnen maar een vleugje 
humor tijdens het spel. We kregen een bordje frituurhapjes met een dipsausje van de 
ploeg die iedere keer iets lekkers gereedmaakt. Bedankt ook aan een deels nieuwe 
ploeg aan de tap. Hadden ze nu minder werk met de aangekondigde bobcontrole of 
waren de gevraagde dranken eerder anders dan gewoonlijk. Eén tafel bleef maar 
aanmodderen en slaagde er maar niet in om de 30 beurten te beëindigen. Winnaar 
van de avond werd Kenny Gabriels met 100 punten. Proficiat Kenny 

 

8 februari start om 20 u. 

8 maart 

12 april finale 
 

 
 
 

Schaatsen kerstival Liedekerke 
 

Wistjes! 
 

 Dat het aangenaam vertoeven was op en naast de schaatsbaan. 
 Tijdens het schaatsen was er een optreden van een coverbandje en een dj 
 Bovendien was er een kerstmarktje en tartiflette 
 Dat we meer dan 2u hebben kunnen schaatsen, voor de kinderen was dit niets 

maar de ouders dropen al wat sneller af 
 Dat de jeugd geen moeite heeft om zich recht te houden op de schaatsbaan 

maar o wee als de knoken wat ouder worden 
 Zelfs in de cafetaria was het gezellig 
 Dat we al eerder besteld hadden voor de schaatsbaan in Ledekerke voor we het 

te weten kwamen dat er in Merchtem kon geschaatst worden op de ‘Martinas’  
 

  



 

Kookavond 
Dinsdag 19 februari 

19.30 u. in de Kerkeboomgaard 
 

 

Chef KWB’er Eddy stelt het volgende menu voor. 
 

Gerookte zalm gevuld met een toets van Granny Smith vergezeld van een sausje met perzik 
Tagliatelle en roze pepersaus met scampi ’s 

Appeltaartje met bladerdeeg 
 
En…dat ziet er smakelijk uit ! 
 
 

 
 
 

 
Kijk ook al uit naar het jaarlijkse trefmoment van beweging.net 

Op donderdag 28 februari 2019 

Onthaal 19.30 u.  

aanvang 20 u. 

Zaal ’t Vijverdal Merchtem 

 

Thema ‘sociale zekerheid’. 

 
Een avond waar mensen in dialoog gaan met elkaar, inspraak hebben. 
 

Ga mee het gesprek aan: 
 Stellingen, stemmingen en steekkaarten zorgen voor gesprekstof.  

 Geen voorkennis vereist. 

 Iedereen is welkom en iedereen leert bij  
 

‘hoe hoger je inkomen, hoe lager je kinderbijslag’ 
‘leef je ongezond, dan draai je zelf op voor de kosten’ 

‘ je rekent best niet alleen op de overheid en spaart beter zelf voor een pensioen’. 

 



JKWB 22 februari 2019 Après Ski 
 

Velen van ons zoeken binnenkort de sneeuw op, anderen blijven liever op hun 
gemak. Maar er zijn er slechts weinigen die neen zeggen tegen een megavette 
Après Ski party. En daar is dan de Jong KWB om die leegte te vullen. Vrijdag 22 
februari toveren we de Werkman om tot een echte skihut. Grosse bieren, meezingers 
van je welste en een gezellig samenzijn met vrienden worden de hoofdingrediënten 
van een topavond. Al wie zich jong voelt, mag zeker langskomen. Wij verwelkomen 
iedereen graag vanaf 21.00u. Auf Wiederhören! 
 

* V r o u w  e n  b e r g e n  n i e t  
i n b e g r e p e n .  

 

 

JKWB naar cross Diegem 
 
Het wordt al bijna een traditie. Net voor het einde van het jaar, trokken we met een 
veertigtal enthousiastelingen naar de cross. Nadat we goede afspraken maakten op 
de bus, trokken we het dorp in. Sommigen gingen meteen naar de start van de 
vrouwen, want je mag niet elke dag zomaar ongestoord naar de vrouwen kijken. 
Anderen zochten de ambiance van de tent op, wandelden het parcours af of zaten 
ergens op hun gemak langs de kant (hun best te doen om op het scherm te komen). 
We kunnen officieel meedelen dat wij niets te maken hadden met de omgevallen 
hekken bij het optreden van Willy Sommers, ook al hebben er wel vele van ons 
meegezongen natuurlijk. En dan was het 
aan de mannen. Je kon wedden op Mathieu 
van der Poel tegen 1.15 of ELKE andere 
renner tegen 4.0. Ons gejuich voor ELKE 
heeft het dan toch niet gedaan. Proficiat 
Mathieu.  
Na de cross hebben we nog even de 
plaatselijke Chiro financieel gesteund met 
het nuttigen van een pintje. Om 22.30u 
stond iedereen terug braaf aan de bus en konden we allen veilig naar huis. Op tijd 
bedje in voor oudjaar! 



Verslag wijkmeestersvergadering van 28 december 2018 

 
Op het laatste weekend van december, wanneer de jaaroverzichten gemaakt worden 
door de verschillende Media opende onze voorzitter Luc de wijkmeestervergadering 
met een warme welkom en dankwoordje aan iedereen die meegewerkt en 
deelgenomen heeft aan de voorbije activiteiten van 2018. 
 

Hedwig liet, nadat hij de jaaroverzichtenshow 2018 toch nogal negatieve 
berichtgeving vond, ons eens nadenken over ons mooiste moment in 2018. Hij keek 
terug op het KWB-jaar 2018 en was blij te kunnen terugblikken op de vele positieve 
zaken die er afgelopen jaar waren zoals: de geboortes, ons groot ledenaantal, onze 
vele vergaderingen (64), de kerstmaaltijd voor alleenstaanden waar KWB aan 
meewerkte, warmste week actie van JKWB, zoveel kleine zaken waar we vrolijk van 
werden…. 
 

Ook de wijkmeester blikten terug op de mooie momenten van 2018 en vertelden 
ieder hun mooiste moment. Vooral de verbondenheid tussen buren, vrienden, 
KWB’ers, de inzet die veel KWB‘ers tonen op allerlei vlakken kwam meermaals ter 
sprake. 
 

Het ledennieuws werd door de afwezigheid van Kemels senior gebracht door Kemels 
junior en Kemels Benjamin (die afgevaardigd was om een traktatie te doen maar 
blijkbaar niet goed gebriefd was, maar dit hebben we dan nog te goed). 
 

Na de pauze werden de voorbije activiteiten overlopen door Luc en de komende in 
beeld gebracht door Steve. De warmste week activiteit van de JKWB bracht toch een 
1.093 euro op, de JKWB organiseerden een aantal toffe activiteiten (o.a. karting ) en 
zo is hun motor warmgedraaid om in 2019 goed op gang te komen. De KWB 
activiteiten waren stuk voor stuk een succes en door het organiseren van diverse 
initiatieven komen meer en meer nieuwe gezichten naar de activiteiten. De ra(a)ke 
vrijdag was een groot succes en dit nieuw concept lijkt stilaan bekend te worden bij 
de wijkmeesters en leden. Met de eerstkomende activiteiten ‘De nieuwjaarsreceptie’, 
vorming voor rijbewijs voor begeleiders, ra(a)ke vrijdag, kaarten, darts, pingpong en 
dansen voor de boeg kijken alle wijkmeesters uit naar het jaar 2019!. 
Met een positief gevoel en de woorden van Hedwig tijdens de bezinning werd de 
laatste vergadering en het jaar 2018 afgesloten:  
 

Beste mensen ik wens jullie vele toffe momenten toe voor het volgende jaar !!!! 
Frans 

 
 

 

Darts 
 
Beste dartsspelers noteer alvast de volgende data in jullie agenda 
 

 Zaterdag 23 februari 
 Zaterdag 16 maart 
 Zaterdag 6 april  

We gooien er op los! 

 



Info- en gespreksavond 

Omgaan met ongewenste gasten voor een tuin zonder gif. 

 Een tuin zonder bestrijdingsmiddelen: het kan.  

 Kruid of onkruid?  

 Gedierte of ongedierte?  
 
Al jaren proberen mensen met gif ongewenste planten en dieren uit hun tuin te houden. Toch blijven 
ongewilde gasten maar komen. 
Door met de natuur samen te werken kan veel onheil voorkomen worden. We leren enkele ongewenste 
en hardnekkige planten en dieren beter kennen. We passen het beheer van onze tuin aan om ze te 
onderdrukken of te hanteren.  
En… niet elke ongekende gast is een plaag. We kunnen heel wat ongemakken in onze tuin vermijden 
met een meer natuurlijk beheer en het inschakelen van natuurlijke helpers. 
 

Frans De Smedt van Velt komt ons begeleiden bij deze info- en gespreksavond.  
Meer info bij Jean De Block. (052/37.35.36) – 0485/45 38 85. 
 

Vrijdag 15 maart - 20 u. KWB-lokaal 

 
 

 
 

KWB gezinsbowling – dinsdagavond 5 maart 
 
 

We vertrekken aan het KWB lokaal (de werkman) om 19 u.  
Heb jij zin om mee te gaan met onze gezinsbowling?  
 
Dit jaar gaan we naar “de Meirdam” (Sint-Onolfsdijk 12a, 
9200 Dendermonde). We hebben gereserveerd vanaf 19.45 u. 
 
Om een idee te hebben van het aantal deelnemers zou het fijn zijn  
voor 17 februari iets te laten weten aan Wouter.  
Zo zijn we zeker dat we voldoende banen gereserveerd hebben. 
Beslis je op het laatste ogenblik om mee te gaan… ook  geen 
probleem, we voorzien toch steeds wat extra plaatsen. 
 

Nog vragen?  
 

wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
 
Hopelijk mogen wij jou ontmoeten ! 

mailto:wouter.kemels@kwbmerchtem.be


 
 

Waar?  

KWB lokaal (de werkman) om 20 u.  

Wanneer?  

vrijdagavond 29 maart 2019.  

Wat?  

Mooie momenten die je meemaakt kan je het best onthouden met een foto. Als aandenken 
van je vakantie, feesten, etentjes of uitstappen. Aan de hand van foto’s komen de mooiste 
momenten terug tot leven. Dankzij je smartphone ben je altijd klaar om die mooie 
momenten vast te leggen.  
Maar weet je nog niet zo goed hoe je daar best mee start? 
Voor deze workshop kunnen we rekenen op de professionele expertise van specialiste Vicky 
Bogaert.  
Ze is auteur van de blog ‘smartphonefotografie.be’ en van enkele boeken.  
Voor je zelf actief aan de slag gaat krijg je tijdens deze workshop eerst een bondige 
technische intro. 

 Hoe maak je nu best een foto?  

 Waar moet je op letten?  

 Is er voldoende licht?  

 Hoe maak ik een mooie cadrage?  

 Of wat is een boeiende compositie?  

 Je krijgt tips en tricks. 
 

 

En na het maken van de foto kan je hem ook nog wat gaan bewerken. 

 

Nog vragen?  
wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
Hopelijk mogen wij jou ontmoeten!! 
 

Vergeet ook niet dat het ra(a)ke vrijdag is.  

De kleine raak is dus beschikbaar in de werkman. 

 

Fotografie met je smartphone 

mailto:wouter.kemels@kwbmerchtem.be


 

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… 

(Valentijns)BRUNCH 
Iedereen welkom 

zondag 17 februari 17 maart 2019 in het Vijverdal 
Met live sfeermuziek 

We starten om 9.45uur met een lekker ontbijt.  

Het spreekt voor zich dat een glaasje bubbels hier zeker niet kan ontbreken 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

een  streepje live muziek 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

soep van de dag 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rond 11.30uur starten we met de voorgerechten 

Pastaparels met tomaat, mozzarella en basilicum 

Eblysalade met gerookte zalm, komkommer, dille en verse kaas 

Gemengde mesclumsalade en dressing 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

een  streepje live muziek 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zuiderse balletjes in tomatensaus 

Vispannetje met fijne groenten en kreeftensaus 

Puree & Wintergratin 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Chocomousse & Rijstpap met krieken 

 

Dit alles aan de  prijs van 20 euro per persoon , kinderen tot 12 jaar 10 euro 

Inschrijven kan bij steve@kwbmerchtem.be of 0472/360169 tot 10 maart 2019 

Bedrag te storten op het Kwb-rekeningnummer: 

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 

(Valentijns) BRUNCH  

mailto:steve@kwbmerchtem.be


 

 

 

Waar:  

KWB lokaal de werkman om 20uur.  

Wanneer:  

op maandagavond 25 maart 2019.  

Wat:  

Tijdens de infosessie ‘50 mythes rond gezonde voeding’ wordt op een “luchtige 

manier” ingegaan op de tientallen dieetmodellen, gezondheidsrages, 

misvattingen en volkswijsheden die er bestaan rond gezondheid en gezonde 

voeding. 

Met ‘50 mythes rond gezonde voeding’ bieden we een boeiende 

vormingsactiviteit. 

Een diëtist vertrekt van algemene ‘vooronderstellingen’ en ‘theorieën’ die er 

bestaan rond voeding, om ze daarna te duiden en al dan niet te weerleggen. 

Nog vragen:  
 

Wouter kemels, wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
Hopelijk mogen wij jou ontmoeten op deze informatievergadering. 
 

KWB – Femma 

 50 mythes rond gezonde voeding 

mailto:wouter.kemels@kwbmerchtem.be


Nieuwjaarsreceptie



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.

Wist je dat... Er sinds begin december 2 nieuwe pingpongtafels zijn in de sporthal. 
Gegarandeerd nog meer pingpongplezier!

Zaalvoetbal: 
zaalvoetbalcompetitie:
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
donderdag 14 maart om 20.30 u. tegen Scouts Juventa
donderdag 28 maart om 19 u.  tegen Ifiginea 1

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

  



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2019 
 

 VR 01 maart.  Wijkmeestersvergadering 

 DI 5 maart.  Bowling 

 VR 08 febr.  Kaartavond 

 VR 15 maart  Tuinieren zonder gif ‘Velt’ 

 ZA 16 maart  Darts 

 ZO 17 maart  Valentijnsbrunch 

 DI 19 maart.  Kookavond 

 MA 25 maart  Gezonde voeding 

 VR 29 maart  Ra(a)ke vrijdag (fotografie met smartphone) 

 Iedere woensdagnamiddag : kaarten 

 Iedere donderdag: pingpong in de sporthal 

JONG-KWB 

Vrijdag 22 februari 

Après-ski 

21 u. KWB-lokaal 
 

Kookavond 

Dinsdag 19 februari 

19.30 u. Kerkeboomgaard 

Darts 

Zaterdag 23 februari 

20 u. – KWB-lokaal 

 

VALENTIJNSBRUNCH 

OPGEPAST : gaat door op 17 maart 2019 
in plaats van 17 februari 2019 

Zaal Vijverdal 

 

Kaartkampioenschap 

Vrijdag 8 februari 2019 

20 u. KWB-lokaal 

Gezinsactiviteit 

BOWLING 

Dinsdag 5 maart 

Vertrek KWB-lokaal 19 u. 

Energie in de toekomst 

Vrijdag 1 februari 

20 u. KWB-lokaal 


