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FAMILIENIEUWS


Els Noélla Willems, echtgenote van Jurgen Van Den Cruyce
zus van KWB’er Kris Willems

Maria Vangeel, echtgenote van Gust Schoonjans
schoonmoeder van KWB’er Kries Teugels
Maria Van Weverberg, weduwe van Jan Schelkens
zus van KWB’er Willy Van Weverberg

   
Ons milieu … een grote zorg …
Femma – KVLV en Markant Merchtem nodigen uit op een boeiende avond
met Nic Balthazar.

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 !

Fotografie met je smartphone
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.

Is dat geen ‘ster’ waard? Kookles 22 januari 2019
Het was lang geleden dat we aan een KWB-kookles deelnamen maar het is voor herhaling vatbaar. Het
deed deugd de verbondenheid tussen al deze koks te voelen. Het samenwerken om er een geslaagde
avond van te maken was duidelijk merkbaar en dat is enorm waardevol voor een sociale beweging.
Chef van dienst Pauwel en zijn twee hulpkoks Marc en Pieter serveerden een menu om van te
watertanden en om het thuis ook eens te proberen. Pauwel gaf eerst tekst en uitleg over de
bereidingen, hoe snijden we de groenten enz. . Deze groenten werden trouwens gesponsord door de
‘plukhoeve’ van Luc Robberechts waarvoor dank.
De tartaarsaus en de kroketten zelf maken. Kroketten op de manier van vroeger met dat machientje
waar 3 pensen aardappelpuree uitkomen en die je dan op de gewenste lengte afsnijdt.
Fijne sfeer, iedereen mag zich uitleven op zijn manier en met zijn kunnen. Groenten snijden, bakken,
roeren, afwassen en natuurlijk het voornaamste proeven. En dat is het juist ‘proeven’ en genieten van al
dat heerlijks en dat bij een goed glaasje wijn. Deze wijn die gekocht werd op de wijndegustatie van
school ‘Ter Dreef’. Dikke proficiat aan alle koks maar de grootste pluim gaat naar Pauwel.
Norbert

Voorgerecht: tartaar van zalm met verse tartaar.
Benodigdheden: gerookte zalm, verse zalm, maïsolie, mosterd, azijn, sjalotten, eieren voor mayonaise
en voor tartaar, lente-ui, peterselie, bieslook, augurken en uitjes.
Bereiding: de gerookte en de verse zalm in reepjes snijden, sjalotten fijn snijden en mengen.
Mayonaise maken met de mosterd, azijn en 2 eieren, eieren koken en laten afkoelen, peterselie,
bieslook, gekookt ei, augurken en uitjes fijn snijden en bij de mayonaise doen en goed mensen.
Lente-ui fijn snijden voor de versiering van het bord.

Ra(a)ke vrijdag van 25 januari 2019
Frans mocht bij afwezigheid van voorzitter Luc de vergadering op zijn ludieke en grappige manier
openen. Het werd terug een schot in de roos na de fantastische ra(a)ke vrijdag waar we allerlei toastjes
mochten klaarmaken voor elkaar kregen we deze keer een knappe quiz voorgeschoteld. Blijft het aantal
deelnemers eerder beperkt. Er kwamen 25 mannen opdagen, het idee van het bestuur om ook de leden
bij deze initiatieven te betrekken is nobel en dit initiatief verdient meer.
KWB’er, Tim, organiseerde een knap in elkaar gestoken quiz. Met de hulp van beeldmateriaal werden
er tal van vragen en onderwerpen afgevuurd op de deelnemers die zich spontaan in 5 groepjes hadden
verdeeld. Een waaier van vragen die bij sommigen de antwoorden al ver in het geheugen zaten maar
waar dat anderen meteen het antwoord op wisten.
De gedoodverfde favorieten met Herman, Dominiek, Marc, Frans en Jean haalden het met grote
voorsprong. Ze mochten een pint op hun overwinning drinken. Bij de babbel achteraf was het
gezelligheid troef en werd er ook nog druk nagekaart over de quizvragen.
Nog n’en dikke dankjewel aan Tim die er een lekkere fles rode wijn, als beloning, mee naar huis mocht
nemen.
Norbert

Wistjes!







Dat Dominiek feitelijk mijnheer weetal mag genoemd worden.
Dag Evert ook van alle markten thuis is en van bijna alle onderwerpen een aantal vragen kon
beantwoorden
Dat Stijn Devolder de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen wisten we maar zijn naam lag op
onze lippen maar het kwam er niet uit.
Dat we een aantal pagina’s met tekeningen kregen van personen, jaartallen enz. die ook moesten
geraden worden.
Dat Jos zich ook als een degelijke quizzer wist te manifesteren.
Dat we zelfs Zuid-Afrikaanse woorden moesten vertalen naar het Nederlands

Oproep!
Aan alle KWB’ers die dit jaar een eerste communicant of een vormeling mogen vieren vragen we om de
naam van hun dochter of zoon door te mailen naar norbert.kemels@skynet.be .
Zeker voor de leden die buiten Merchtem wonen is dat van belang. Graag ook de datum van de
communie vermelden.
Met dank!

Huwelijk
KWB’er Toon Luypaert stapte in het huwelijksbootje met Annelies De Volder.
Onze gelukwensen aan het jonge paar

BRUNCH
zondag 17 maart 2019 in het Vijverdal
Met live sfeermuziek
We starten om 9.45 u. 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 11.30 u. 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.

Darts
Beste dartsspelers noteer alvast de volgende data in jullie agenda
 Vrijdag 22 maart in plaats van zaterdag 16 maart.
 Zaterdag 6 april
We gooien er op los!

Op bedrijfsbezoek bij mouterij Albert in Ruisbroek
Mouterij Albert is een dochteronderneming van de Nederlandse bierbrouwerij Heineken.
Deze mouterij is de grootste van het concern en tevens de referentie mouterij voor de hele groep.
Hier wordt van gerst mout gemaakt voor Heineken Nederland, Alken Maes, Affligem en Heineken
brouwerijen overal ter wereld.
Tijdens de rondgang zal men het hele proces kunnen zien vanaf het binnenkomen van de gerst tot het
verzenden van de mout naar de brouwerij.

Samenkomst aan het KWB-lokaal -9 u.
Zaterdag 23 maart 2019
Vertrek 9.15 u. STIPT KWB-lokaal
KWB’er Ludo neemt ons op sleeptouw naar Mouterij Albert. We rijden met eigen vervoer (er
zal hier en daar nog wel een plaatsje vrij zijn in een andere wagen). Aankomst te RuisbroekPuurs om 10u. Het bezoek zal ongeveer 2 uur duren. Omdat het aantal deelnemers beperkt
is, graag vooraf inschrijven bij Geert Ringoot. 052/37 40 20 of 0476 428 427 of
geert.ringoot@proximus.be

Ludo

Mouterij Albert NV Bringing best Products

Wannes is de kleine knaap van KWB’er
Tijl Vanden Meersch en Tina Bauweleers.
Dikke proficiat aan de ouders.

Jaarlijkse daguitstap naar OVERIJSE op 13 april

We stippelden een mooie dagtrip uit waarop we graag én onze KWB’ers maar ook
hun partners verwelkomen. We zoeken het niet zo ver dit jaar. De druivenstreek – en
meer bepaald Overijse – heet ons hartelijk welkom.
Dagprogramma:
8.30 u.:
9.30 u.:

10 u.:

12.30 u.:

14 u.

:

16.15 u.:
18.30 u.:

Vertrek aan de kerk
Aankomst te Jezus-Eik aan het gemeenschapscentrum ‘De Bosuil’,
gelegen achter de kerk. We zorgen er voor een kop koffie en een
boterkoek.
Kennismaking met natuurgids Mia Brankaer
Wandeling Zoniënwoud met aansluitend bezoek aan de kerk van
Jezus-Eik
Middagmaal in restaurant Panorama
Soep - varkensgebraad met mosterdsaus, warme groenten en
kroketten - taart en koffie
Bezoek aan Druif, huis van de tafeldruif
Verkenning van dorpskern en voor wie zin heeft in een drankje: Café
Den Bonten Os
Bezoek aan wijnhandel Soniën van gebroeders Luppens met proeverij
en hapjes
Aankomst in Merchtem

………………………………………………. ……………………………..schrijft/schrijven
zich graag in voor de dagtrip naar Overijse en betaalt /betalen 50 euro per persoon
aan Francis Wijns: totaal: ………………..euro
of via op het gironummer van KWB Merchtem: BE79 8335 3470 9433

Kookavond van 19 februari.
Met KWB-kok Eddy aan de kookpotten beleefden we een heel toffe avond.
HOOFGERECHT
SPAGHETTI MET ROZE PEPERSAUS EN SCAMPI’S (4 personen) met dank aan Mariet·Alternatief. De Scampi’s
kunnen vervangen worden door gebakken kippenreepjes
Ingrediënten:
 36 (of ietske meer) scampi’s ontdooid en gepeld (efkes op keukenpapier leggen zodat ze niet te nat zijn)
2 tomaten (in kleine blokjes snijden)
3 tenen look (in kleine stukjes snijden) 1 sjalot of 1 ajuintje (in kleine stukjes snijden)
olijfolie & klont bakboter 100 ml witte wijn & 50ml water
een brikje of flesje room (250 ml)
2 eetlepels tomatenketchup & 100ml tomaten passata 1 koffielepel suiker
1 eetlepel paprikapoeder / 1 volle koffielepel currypoeper / ½ koffielepel cayennepeper / roze peperbollen /
½ bouillonblokje (kip) pasta naar keuze (spaghetti, tagliatelle, …)
Peterselie, fijngesnipperd om te garneren Optioneel; wat ringen van pijpajuin of bieslook (bijvoegen net
voor het opdienen) of zeekraal voor de liefhebbers
Materialen: 2 pannen (1 voor de saus & 1 om te scampi’s te bakken) / 1 maatbeker
Bereiding:
Verhit olijfolie en boter in een pan. Stoof de ajuin glazig (niet bruin laten worden)!! Vuur tijdig verminderen
Doe er de look bij, laat deze nog wat meestoven. Voeg de kruiden toe (paprikapoeder / currypoeder /
cayennepeper / ½ bouillonblokje). Laat de kruiden een minuutje hun smaak afgeven onder voortdurend roeren
Het vuur mag iets hoger, dan is het nu tijd om te blussen met witte wijn en water. Laat dit een paar minuten inkoken
Doe room erbij en laat opnieuw inkoken op een matig vuur (5 minuutjes, de saus moet wat indikken)
Voeg de ketchup, de tomatenpassata en de suiker toe. Roeren zodat de ingrediënten goed gemengd worden. Hou
warm op een laag vuurtje
Verhit in de andere pan wat olijfolie en boter, bak de scampi’s (1 minuut aan de ene kant, 30 sec aan de andere
kant) Blus opnieuw met een klein scheutje witte wijn en laat nog 1 minuut inkoken. Meng de scampi’s samen met
de tomatenblokjes en de roomsaus. Zorg dat de pasta ondertussen gekookt is en afgegoten
Schik de pasta op de borden dresseer de saus met de scampi’s, strooi op de saus enkel roze peperbolletjes
Strooi wat peterselie op het bord …. of de ringetjes van pijpajuin …. of zeekraal

Kookavond
Dinsdag 19 maart
19.30 u. in de Kerkeboomgaard
Chef KWB’er Yves stelt het volgende menu voor:
Soep van pastinaak en peer
Tagine van kefta Marokkaans gehakt
Duvel sorbet of citroen sorbet op een bedje van speculooskruimels en blauwe bessen
Komt het water je in de mond een reden om zeker aanwezig te zijn!

Energie in de toekomst: vergadering van 1 februari
Een verslag maken van deze vergadering leek me onbegonnen werk maar graag geven we een aantal
gedachten mee van deze leerrijke en informatierijke avond.
Het wordt voor alle regeringen over de hele wereld en ook voor ieder van ons een grote uitdaging om zorg te
dragen voor het gebruik van onze energie en om de klimaatverhoging binnen de perken te houden. Zullen onze
(klein)kinderen nog op een menselijke manier zowel op gebied van klimaat als van energie kunnen doen wat wij
nu in onze schoot krijgen geworpen?
Dit luxe leventje kan niet blijven duren. We dragen er allen zelf een deel van de verantwoordelijkheid voor. De
regeringen over de hele wereld maar vooral in Europa zullen maatregelen moeten treffen die pijn gaan doen. Ze
moeten een kader scheppen met minder lange maar ook met doelstellingen langer in de tijd.
Josse De Baerdemaeker, Marc Van Schuerbeeck en Hedwig Dours, de initiatiefnemers voor deze
vormingsavond, willen een lans breken en elk van ons oproepen om zeer zuinig om te gaan met onze energie.
Meer de fiets gebruiken en te voet gaan in plaats van snel in onze auto te springen.
Als de elektriciteit in de toekomst uitvalt, hoeft dat ons niet te verwonderen. Andere vormen van energie, en dat
wist Josse aan te tonen met allerhande statistieken, kunnen nog niet voldoende aan onze ‘energienood’ voldoen
of zijn te duur om echt voldoende energie op te wekken.
Het protest van de jeugd daagt de regeringen uit om structurele en afdoende maatregelen te treffen. Het
klimaatakkoord van Parijs mag niet alleen een tekst worden maar er moet effectief werk van gemaakt worden.
Zeer interessante avond en een uitnodiging om er zelf ook iets aan te doen.
Marc geeft hierbij nog een aantal bedenkingen en tips mee.
Norbert

Wist je dat :
 het tijdens onze ijstijd maar gemiddeld 4 graden kouder was dan nu.
 de eerste auto een elektrische was, pas nadien is de auto aangedreven door een motor met fossiele
brandstof gekomen.
 onze banken tijdens de jaren 2014 tot 2016 – 11 miljard investeerden in onderzoek naar ontginning van
fossiele brandstof. Wat als men maar een deel van deze centen in hernieuwbare energie investeerden?
Wat een stap voorwaarts …..en trouwens zijn het niet onze centen?
 de Europese Unie jaarlijks 112 miljard EURO subsidie geeft aan de fossiele brandstoffenindustrie. Wie
wordt daar nu rijker van?
 Noorwegen in 2025 en Denemarken in 2030 stoppen met de verkoop van auto’s met een
verbrandingsmotor. En wij?
 met de trein naar Berlijn reizen lijn 5X duurder is dan een vliegtuigreis.
 de bouw van een nieuwe kerncentrale minstens 11 miljard kost en een windmolenpark met dezelfde
capaciteit 8 miljard. Het kernafval mag dan ook nog in je tuin zeker?
 In 2100 – hou oud zijn onze kleinkinderen dan? - de zeespiegel met 65 cm zal gestegen zijn. Dit wil zeggen
dat Dendermonde onder water staat.
 wij niet morgen anders moeten gaan energie verbruiken …..maar vandaag.

KWB’er Rudi Van Hemelrijck is sterk geïnteresseerd in het energie vraagstuk en hij gaf ons de tip mee
om de hierbij vermelde website eens te lezen en bovendien heeft hij er een korte samenvatting van
gemaakt.
https://www.energyville.be/pers/opinie-het-klimaatdebat-door-de-ogen-van-energiewetenschappers
Energie: een complex systeem in verandering
Dertig jaar geleden was het energiesysteem relatief eenvoudig: de investeringen en prijs werden
gecontroleerd door de overheid, en de consument betaalde simpelweg de rekening. In het moderne
energiesysteem krijgt deze consument echter een veel meer centrale rol toebedeeld. Door zonnepanelen te
installeren kan eigen elektriciteit geproduceerd worden. Europees worden doelstellingen vastgelegd
inzake energie-efficiëntie, de overheid moet dus de consument aanzetten tot renovatie. Elektrisch transport
wordt almaar goedkoper en zal zich de komende jaren manifest doorzetten. De batterijen uit elektrische
voertuigen kunnen in een tweede leven thuis geïnstalleerd worden voor energieopslag. Ook verwarming
van huizen kan ingrijpend veranderen door middel van warmtepompen of een aansluiting op
warmtenetten die een oplossing kunnen bieden voor verwarming op basis van fossiele brandstoffen. Een
nog niet commercieel interessante maar veelbelovende technologie is het omzetten van overtollige
hernieuwbare elektriciteit in waterstof, waar over de seizoenen heen energieopslag mee gerealiseerd
kan worden. Een verandering in consumentengedrag, zoals bijvoorbeeld autodelen, kan eveneens een
positieve impact hebben op het energiesysteem. De digitalisering van de maatschappij zal een brede waaier
aan producten en verdienmogelijkheden openen voor bedrijven en consumenten.

Meer hernieuwbaar in alle scenario’s
Een van de meest opvallende en consistente conclusies van de verschillende studies is dat ons in elk geval
nog een enorme toename van hernieuwbare energiebronnen zoals zon- en windenergie te wachten
staat. Dit blijkt technologisch gezien de meest kosten-optimale evolutie, zelfs zonder het meerekenen van
subsidies. In de beginjaren zal de toename aan hernieuwbare energie nog worden aangevuld door
gascentrales wanneer er weinig zon en wind beschikbaar is, beetje bij beetje zal deze rol worden
overgenomen door opslagtechnologieën zoals batterijen of het omzetten van elektriciteit naar gas.
Een tweede belangrijke conclusie van deze studies is dat er niet één heilige technologie is die alle problemen
de wereld uithelpt, maar dat een mix van oplossingen de meest interessante optie zal zijn. De problematiek
is ook veel ruimer dan elektriciteitsproductie alleen. Bijvoorbeeld vindt men meer dan een kwart van onze
CO2 uitstoot in de transportsector, waaronder de honderdduizenden auto’s waarmee we dagelijks naar het
werk vertrekken. Bovendien bestaat meer dan de helft van onze energievraag uit warmte, wat momenteel
met meer dan 80% fossiele brandstoffen (gas, stookolie) wordt ingevuld.

Naar 2050
Het is ook op dit gebied dat er nog een aantal innovatieve technologische mogelijkheden zich aandienen
voor de toekomst. Onderzoek en innovatie draait immers niet alleen rond het ‘uitvinden’ van een zekere
techniek, maar ook rond het opschalen en steeds efficiënter maken van het productieproces. Zo worden
batterijen jaar na jaar goedkoper, en wordt verwacht dat elektrische personenwagens halverwege de jaren
’20 competitief worden met hun alternatieven op benzine. Voor zwaar en lange-afstandstransport zijn een
aantal andere technologieën op basis van waterstof of synthetische brandstoffen interessant. Ook voor
een koolstofarme warmtevoorziening richting 2050 bestaan er verschillende opties, zoals industriële
restwarmte die verdeeld wordt via een warmtenet, warmtepompen, biogas, en aardwarmte. Daarnaast
kan CO2 uit de atmosfeer gehaald worden en aangewend worden in industriële processen.
Voor de tweede helft van deze eeuw komen andere technologieën in beeld, die nog in de kinderschoenen
staan maar wel potentieel kunnen bijdragen tot een koolstofvrije maatschappij. Zo kunnen
thoriumcentrales -mits een fikse kostendaling- naast hernieuwbare energie voor elektriciteitsproductie
zorgen
Met dank Rudi voor deze informatie

KWB – Femma
50 mythes rond gezonde voeding
Waar: KWB lokaal de werkman om 20 u.
Wanneer: 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.

Kaartkampioen ‘wiezen’ 2018 – 2019
Kenny Gabriels trekt ook in deze kaartavond aan het langste eind. Bij mijn weten is
het de eerste maal in de geschiedenis van het kampioenschap wiezen dat een
deelnemer twee kaartavonden na elkaar winnaar wordt. Kenny laat met 58 punten de
andere 35 deelnemers achter zich. Dikke proficiat!
Dominiek probeerde in een laatste stuiptrekking zijn puntenaantal te verbeteren met
een soloslim maar helaas het werd een sisser!
Dank aan tappers en het team dat voor de lekkere hotdogs zorgde.
Volgende kaartavond 8 maart en 12 april finale.

Gezinsweekend

In 1981 ging het eerste gezinsweekend door in Langdorp, volgend jaar dus de 40 e editie…
Maar voor we daar aan toe zijn, eerst die van dit jaar.
Van 10 tot 12 mei gaan we naar Overpelt.
Jeugdherberg De Winner bevindt zich in een 200ha groot speelbos!
Hier gaan we dit jaar een heel weekend in vertoeven.
Wil je al eens een kijkje nemen: www.dehopper.be
De inschrijvingen zullen in de Kleine Raak van april staan.
Ps: de voorbereidingen zijn volop bezig maar kunnen nog een handje vol hulp gebruiken,
Heb je zin en/of ideëen om er een tof weekend van te maken, graag een mailtje naar
steve@kwbmerchtem.be
Tot in den boom…

Sterren op de dansvloer
Voor de 28 sterren op de dansvloer waren de dansavonden veel te snel voorbij.
Salsa, boogie, wals en tango werden ingeoefend en geperfectioneerd. Ook een linedans stond op het programma.
De deelnemers zien een extra sessie volgend jaar wel zitten.

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!
Opgelet… geen pingpong op donderdag 4 april wegens het seniorenfeest in de
sporthal.

Zaalvoetbal:

zaalvoetbalcompetitie:

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.

Op 10 februari trokken we met 17
KWB’ers naar het sportpaleis voor de
bekerfinale van de volleybal.

Bowling
Dinsdag 5 maart
Vertrek om 19 u. aan De Werkman
De Meirdam (Sint Onolfsdijk 12a)

Tuinieren zonder gif
Vrijdag 15 maart 2019
20 u. KWB-lokaal

Kaartkampioenschap
Vrijdag 8 maart 2019
20 u. KWB-lokaal

BRUNCH
Zondag 17 maart 2019
Vanaf 9.45 u. - Zaal Vijverdal

Kookavond
Dinsdag 19 maart
19.30 u. Kerkeboomgaard

Darts
Vrijdag 22 maart
20 u. KWB-lokaal

Bezoek Mouterij
Zaterdag 23 maart
9.15 u. – KWB-lokaal
Gezonde voeding
Kwb-Femma
Maandag 25 maart
20 u. KWB-lokaal

Ra(a)ke vrijdag
Vrijdag 29 maart
Fotografie met smartphone
20 u. – KWB-lokaal
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ZA 6 april
Darts
VR 12 april.
Finale kaartavond
ZA 13 april
Daguitstap
DI 23 april
Kookavond BBQ
WO 24 april
you.fo/archery tag
VR 26 april
Wijkmeestersvergadering
Iedere woensdagnamiddag : kaarten
Iedere donderdag: pingpong in de sporthal

