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30 April 2019 om 21u gaat KWB terug in de tijd,
terug naar de jaren 80.
De hele avond spelen we muziek en videoclips uit dat decenium
en blikken we terug op deze wondermooie jaren.
Haal die stoffige kledij maar uit de kast want we kleden ons
zoals in de jaren 80.
PLACE TO BE: KWB lokaal DE WERKMAN
INKOM Gratis
Van Cyndi Lauper tot Vaya con Dios via James Brown, de Kreuners,
Men at Work en the Bangles, ABBA, Dire Straits, Simple minds,
Sabrina, George michael, Will Tura, Prince en zoveel meer…
Meer info of ideën kwbjaren80@gmail.com
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FAMILIENIEUWS


André Thomas, echtgenoot van Camilla Hulsbosch,
broer van KWB’er Leo Thomas
schoonbroer van KWB’er Kamiel Hulsbosch

   

Van dood naar nieuw leven
Er was dood,
toen mensen elkaar kwetsten
met woorden of met zwijgen,
maar er kwam nieuw leven,
toen de één de ander om vergeving vroeg,
toen de ander een nieuwe kans gunde.
Er was dood,
toen mensen elkaar uit het oog verloren,
en daardoor dachten niks meer voor mekaar te betekenen,
maar er kwam nieuw leven,
toen de één de ander weer opzocht,
en de ander er volop voor openstond.
Er was dood,
toen mensen onrecht werd aangedaan
door wetten en structuren als een doolhof,
die vraagt om het recht van de sterkste,
maar er kwam nieuw leven,
toen de één de ander vroeg om groep te vormen
en samen verzet aan te tekenen tegen onrecht.
Er was dood,
toen Jezus koos voor de liefde,
en tot het uiterste ging
maar er kwam nieuw leven,
toen mensen begrepen wat Jezus bedoelde
en de Geest de kracht gaf
om overal nieuw leven te brengen.
Luc Vandenabeele

Remie zoontje van KWB’er Giel Van de Pontseele en Ulrike De
Wandeler
Wout zoontje van kWB’er Stijn Ringoot en Eline van de Velde

Opa’s
Het was een vruchtbare periode en verschillende opa’s of grootvaders mochten een kleinkind
verwelkomen en dat is in een mensenleven altijd wel een hele belevenis waar we terecht fier mogen
over zijn.
 Remie Van de Pontseele heeft 2 opa’s die lid zijn van onze KWB. Stef De Wandeler en Dirk Van
de Pontseele. Beiden lopen er zo fier als een gieter bij. Remie zal door beiden vertroeteld worden.
 KWB’er Luc Raeymaekers weet ook met zijn geluk geen blijf want met de geboorte van Max kwam
zijn eerste kleinkind op de wereld.
 KWB’er Jos Verhaegen kan al bogen op 7 kleinkinderen, dat is al bijna een kleine voetbalploeg.
Zoon Siemen, ex speler van Merchtem, zorgde voor een tweeling Babette en Charles. Ze werden
beiden met de grote glimlach welkom geheten en opa Jos zal zijn beide knieën nodig hebben om
met de twee paardje te rijden.
 En op de valreep nog een opa. KWB’er Luc Ringoot mag terecht trots zijn en een heel gelukkig
gezicht opzetten. Als kersverse opa je eerste kleinkind in je armen mogen nemen, het is goddelijk.
 Toch fantastisch die opa’s!

Jubilarissen
In april vieren 2 KWB’ers hun gouden bruiloft. ’50 jaar’ samen onderweg dat verdient een extra pluim.
We wensen beide echtparen nog vele jaren samen in een goede gezondheid.
Koos en Alida Van Nierop – De Feijter
Philip en Mariette De Baerdemaeker – De Greve.

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
Dinsdag 19 maart
19.30 u. in de Kerkeboomgaard
TAJINE MET KEFTA EN EI
Ingrediënten (voor 4 personen)
400g vers gehakt (rund of lam)
4 eieren
150g paarse olijven
250 g tomatenpasta
- 2 uien, 1 grote tomaat
-

-

-

1 bussel verse bladpeterselie
1 bussel verse koriander
2 teentjes look
Zoet paprikapoeder
Peper en zout

-

Ras el hanout
Olie & olijfolie
Kommetje water
½ citroen

Bereiding
-

Snij de uien in halve maantjes. Pel de tomaat en snij in blokjes.
Snij de koriander en peterselie heel fijn. Snij de look fijn.
Maak de kefta: meng de look en de helft van de koriander en peterselie onder het gehakt. Kruid deze
mengeling met ras el hanout, peper, zout en zoet paprikapoeder (naar smaak).
Maak van de keftamengeling kleine balletjes die je plat druk met een vork. Het resultaat zijn schijfjes
gehakt van ca. 4 x 6 cm, 1 cm dik.
Bak de gehaktschijfjes langs beide kanten goudbruin in een pan met wat olie.
Zet de tajine (of grote kookpot) met een scheutje olijfolie op een middelmatig vuur.
Leg de gesneden uien in de tajine en voeg meteen daarna de blokjes tomaat toe. Leg daarna ook de
gebakken schijfjes kefta er bovenop.
Voeg de tomatenpasta en de rest van de koriander en peterselie toe. Kruid naar smaak met ras el
hanout, peper, zout en zoet paprikapoeder.
Voeg voldoende water toe om ervoor te zorgen dat het geheel vochtig genoeg blijft. De hoeveelheid
water hangt af van de afmetingen van de tajine/pot en de kracht van het vuur.
Snij de halve citroen in dunne schijfjes en schuif die onder de andere ingrediënten in de tajine. Laat
ongeveer 15 minuten pruttelen met het deksel op de tajine. Voeg vervolgens de paarse olijfjes toe.
Breek de eieren boven de tajine/pot. Laat alles nog zo’n 15 minuten op het vuur staan.
Heet serveren met wat brood of couscous.

WISTJE:
 dat gelegenheidskok Yves niets aan het toeval overliet en thuis al een citroensorbet
klaarmaakte?
 dat de duvelsorbet wel lekker zou kunnen zijn mocht er wat minder van dat duivelse nat in
verwerkt zijn?
 dat de deelnemers er samen in slaagden de pastinaaksoep toch wat anders te doen smaken?
 dat de afwezigen alweer ongelijk hadden?

Kaartkampioen ‘wiezen’ 2018 – 2019
Het had deze keer wat voeten in de aarde vooraleer we van
start gingen. Er kwamen 33 deelnemers opdagen d.w.z. 8 kaarttafels en één iemand te veel. Geen nood, via de telefoon kon
Geert zowel Luc VC als Jonas R; motiveren om deel te nemen.
Hedwig D die normaal instaat voor de drankverdeling bood zich
aan als vierde man.
Het werd een rustige avond zonder echte hoogvliegers maar de gezelligheid bleek
de grootste troef te zijn. Troel was uit d’en boze en bij de miseries kwam Kristel altijd
voor de pinnen met de kaart die je in het verlies stortte. Winnaar van de avond Dirk
Buys, proficiat, maar met een kleine oogst nl. 55 punten.
De kookmutsen zorgden voor lekkere vidé gevuld met fricassee van kip. Thomas
ging als grootste slokop van de tombola blij met 2 flessen wijn naar huis.
Bedankt helpers en spelers en nu op naar de finale. Wie kan de titel van
kaartkampioen van KWB op zijn curriculum vitae schrijven.
Volgende kaartavond 12 april finale.

Darts
We zullen er onze tel moeten bijhouden als we onze 3 pijltjes in de
Dartsblok gaan gooien want met 3 dubbel 20 geraak je meteen al
een eindje verder. Zien we elkaar op de volgende dartsavond.
We gooien er op los!
 Zaterdag 6 april

Wistjes
Dat KWB’er Swaiken Van Campenhout een geboren organisator is. Hij kan niet stilzitten. Op zondag 7
april organiseert hij samen met zijn team een rommelmarkt op de parking rechtover de sporthal in de
Dendermondestraat. Iedereen is welkom van 13 u tot 18u. Er is animatie voorzien voor groot en klein.
Er start zelfs een wandeling van 6 km. om 14 u. toegankelijk voor kinderwagens en rolwagens.
Wandel je mee? Duw je ook een rolwagen?
Samana nodigt uit op hun lentewandeling op zondag 28 april 2019 met vertrek aan zaal ’t Vijverdal om
15 u. De wandelroute is natuurlijk geschikt voor rolwagens. Na de wandeling krijg je, als afsluiter, koffie,
een boterham, een pintje. Warm aanbevolen.

Gezinsweekend 10 tot 12 mei 2019

gaat naar Overpelt
in jeugdherberg de Winner
midden de peltse bossen in
Noord-Limburg.
Het domein is zo’n 11 ha groot en
bestaat overwegend uit
dennenbossen. Je hebt tevens
rechtstreeks vrije toegang tot wel
zo’n 200 ha speelbos.
Neem al een kijkje op:
www.dehopper.be
Dit kan je al verwachten: veel speelplezier, groepsactiviteiten, eigen springkasteel, …
Inschrijven kan door:
 Het volledige bedrag te storten op rekening BE70 7995 5005 0525 van KWB
Merchtem met vermelding “gezinsweekend 2019 + het aantal personen”
 Onderstaande gegevens in te vullen en samen met een gezinsfoto door te sturen
naar gezinsweekend@kwbmerchtem.be
Als je nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet te bellen naat Steve: 0472/36 01 69
Vanaf 2017
2013 tem 2016
2007 tem 2012
2002 tem 2006
tem 2001
VOORNAAM
1
2
3
4
5
6

Gratis
45 euro
55 euro
65 euro
85 euro
NAAM

GEBOORTEDATUM

BEDRAG

TOTAAL

Verslag wijkmeestersvergadering van vrijdag 1 maart 2019
Met 23 aanwezigen opende voorzitter Luc deze vergadering. Hij overliep met ons de agenda en gaf
meteen het woord door aan Hedwig. Hedwig, die op zijn beurt Fons De Potter, voorzitter van
Wereldsolidariteit, een ngo die nauw samenwerkt met onze KWB, voorstelde. Fons trakteerde ons op
een zeer knappe en informatief sterke uiteenzetting en hij wist heel wat te vertellen over WS.
 Wat is de missie van Wereldsolidariteit?
 Waar en hoe worden er initiatieven mee ontwikkeld?
 Met wie werkt Wereldsolidariteit samen?
 Hoe geraken ze aan de nodige fondsen?
 Hoe en in welke mate wordt de plaatselijke bevolking betrokken?
Al deze onderwerpen nam Fons onder de loep ondersteund door een
power point presentatie op groot scherm.
Is het nostalgie te schijven dat we vroeger met de sociale bewegingen zoals KWB
financiële acties voerden voor WS. Verkoop van plantjes, bloemzaden, prentkaarten,
een haringbak enz. liggen nog vrij vers in het geheugen.
Fons vertelt honderduit en je voelt aan het timbre van zijn stem dat hij zich met hart en ziel inzet voor
Wereldsolidariteit. De inzet: sociale bescherming trachten te verwezenlijken hier en elders in de wereld.
½ van de wereldbevolking leeft in extreme armoede. De meesten komen aan de kost(?) in de informele
economie zonder structuur, zonder baas, zonder regelgeving, zomaar een handeltje opzetten om te
overleven. Wereldsolidariteit wil de zelfredzaamheid van de mensen tewerkstellen met een
geïntegreerde aanpak. ‘Werk’ is één van de belangrijkste doelstellingen en zorgt tevens voor sociale
bescherming. In vele landen worden mannen en vrouwen nog niet als evenwaardig behandeld en dat
is zeker één van de voornaamste doelstellingen om dat toch uit de wereld te helpen.
Bedankt Fons voor deze beklijvende informatie. Iedere aanwezige voelde aan dat we heel veel ‘chance’
hebben gehad om hier in het rijke westen te zijn geboren.
Na de pauze, met een pintje van de jarige Nico, namen Wouter en Steve de evaluatie van de voorbije
en de voorstellen van de komende werking voor hun rekening.
Francis, onze kassier, gaf bij ieder onderwerp een kasverslag en dat is toch wel handig zo weten we
ook welk prijskaartje aan de verschillende initiatieven hangt. Francis verdient voor al dat reken- en
boekhoudwerk n’ en dikke proficiat want daar kruipen heel wat uurtjes vrijwilligerswerk in. Dankjewel.
De uitbouw van ons KWB-lokaal met de veranda vraagt nog wat werk. De verlichting, het meubilair, de
bekleding van de wanden en … . Hugo, de verantwoordelijke voor het lokaal, vond dat alles zijn tijd
nodig heeft. Dat het best is om eens na te denken hoe we de inrichting van deze veranda aanpakken.
De avond van beweging.net werd besproken en de helpers voor de parochiedag gevraagd.
Wistjes:
 Voorzitter Luc heeft thuis 5 kippen en 1 haan lopen. De kippen leggen geen eieren en de haan
maakt veel lawaai. Jefke VDB antwoordde ‘ge moet die beestjes wel eten geven hé’.
 Dat er in 2019 een gezinsweekend doorgaat in Overpelt, volgend jaar in 2020 gaan we op
weekend naar de zee en in 2021 wordt er al gesleuteld aan iets groots want dan vieren we 80 jaar
KWB. Wie weet waar we dan met zijn allen naartoe trekken!!
 Dat er al sprake was om een receptie te organiseren bij de opening van de nieuwe veranda,
natuurlijk moeten de werken en de inrichting eerst afgewerkt zijn.
Norbert

In de mei maand staan de dochters en zonen van onze KWB leden extra in de
kijker ter gelegenheid van hun eerste communicanten of hun vormsel.
Vormelingen – zaterdag 19 mei
Jozefien Baten (Opwijk 11 mei)
Minke De Bont
Tibe Depauw
Anne Legroux
Joppe Van den Borre
Matthias Willems
Brecht Van Buggenhout

Zoveel wegen, zoveel wenken.
Maak je keuze vrij en onbevangen, en geloof erin.

Eerste communie – donderdag 30 mei
Cruz Bogemans
Juul Boon
Yana De Meerleer
Tomas De Meersman
Zita De Wit
June Nuyts
Sverre Robberechts
Mil Scheirlinckx
Jasper September
Saartje van Grimberghen
Lowie Van Molle
Robbe Van Riet
Jef Verspecht

Dit is een dag om een kind van de lente te zijn.
Want in jou groeit het goede, het nieuwe, het mooie.
Werd je dochter of zoon, eerste communicant of vormeling, door eender welke omstandigheid vergeten
op deze lijst stuur dan vlug de naam door naar Kemels.nerinckx@skynet.be of 052/ 37 02 68. In de
Kleine Raak van de maand mei maken we dat wel in orde.

Jong-KWB
Terugblik Jong-KWB: Après ski:
Januari en februari waren drukke maanden voor het Jong-KWBbestuur. Alle hens aan dek om de koer
met de twee petanquepleinen aan de Werkman om te toveren tot een heuse winter chalet. Ook bij
de ‘jeugd’ zitten er enkele handige harry’s bij die weten wat ze doen. 24 februari verwelkomden we
iedereen in onze besneeuwde chalet. De beste ambiancemuziek (bedankt DJ’s), goedgevulde halve
literglazen en top feestbeesten waren de belangrijkste ingrediënten voor een geslaagde avond. Ook
enkele KWB’ers kwamen zich op de gladde sneeuw begeven, waarvoor dank. Hopelijk kunnen we dit
volgend jaar terug doen!

Vooruitblik Jong-KWB: Comedy @The Joker:
Wie april zegt, denkt aan grillen of aan grollen. De
maand begint met de feestdag voor alle lolbroeken in
het land. Wij hebben ook hartstikke zin in eens goed
lachen, en waar kan dat beter dan in het Walhalla van
de comedy? Inderdaad, Jong-KWB trekt naar comedy
café The Joker in Antwerpen. Woensdag 17 april rijden
we samen met de auto naar Antwerpen. Wij
verzamelen aan de Werkman om 19.00u. De ‘open
micro’ begint daar om 20.30u, maar we warmen ons
daar graag al even op. Misschien zit er in ons midden
wel de volgende Geubels of Cannaerts? Iedereen mag
het podium op. Iedereen van harte welkom!

KWB kookavond BBQ
Dinsdag 23 april 2019 om 19.30u.
De mooie zomeravonden komen eraan. Tijd dus voor een BBQ!!
We starten zoals steeds om 19.30uur.
Maar deze keer NIET in Kerkeboomgaard maar in het KWB lokaal.
Nico en Wouter stellen onderstaand menu voor:
Snel scampihapje op z’n Italiaans.
Verse zalm op cederhout en trostomaatjes.
Varkenshaasje pesto, gepofte patat Amadeus
en groentensaté.
Gegrilde ananas met ijs.
Zoals steeds op een kookavond graag 10 euro om een beetje uit de kosten te geraken 😊.

Omgaan met ongewenste gasten en een tuin zonder gif
Jean mocht voor 21 aanwezigen de spreker van Velt, Frans De Smedt voorstellen.
Het werd een leerrijke avond waar de tips en de info over fruittuinen, siertuinen en groentetuinen
mekaar in een hoog tempo opvolgden. Voor alles had Frans een uitleg. Deze lesgever van Vellt
wonende in Steenhuffel heeft doorheen de jaren een ongelooflijke knowhow weten te vergaren dat hij
met een sprekend gemak zijn uitleg, aan de hand van een power point montage, aan de man kon
brengen.
Een verslag hierover maken was onbegonnen werk maar wanneer we in onze tuin beginnen werken
zullen ze ongetwijfeld de tips van Frans kunnen gebruiken. Sterke avond, een goede lesgever en een
zeer aandachtig publiek. Spijtig voor diegenen die dit gemist hebben.

KWB wijnwandeling
vrijdag 24 mei 2019
We vertrekken voor onze wijnwandeling bij de
ouders van Jos Heyvaert in de Ichelgemstraat 23 te
Mollem om 19.30u.
Je kan ook tegen 19 uur naar het KWB lokaal komen. Dan
fietsen we samen naar de startplaats van de wijnwandeling.
We wandelen in Mollem voor een inspirerend tochtje van 5 km langs
mooie autoluwe en landelijke wegen.
Het concept is intussen gekend.
Onderweg genieten we van de natuur, gekruid met een toffe,
deugddoende babbel in fijn gezelschap.
Op onze stopplaatsen proeven we van een glaasje wijn vergezeld van
een bijpassend hapje en een mooi tekstje, dat we daarna samen kunnen
bespreken. Deze tekstjes geven ons inspiratie, stof tot nadenken,....
gedurende de wandeling.

En lust je geen wijn….. geen probleem,
ook jij bent van harte welkom
Vooraf inschrijven is niet nodig.
De deelnameprijs bedraagt 6 euro.
Vertrek om 19u30 in de Ichelgemstraat 23 te Mollem.
Ons stalen ros kunnen we daar veilig stallen.

WIPSCHIETEN OP STAANDE WIP
Geschiedenis : de handboog raakte bekend
omwille van zijn doeltreffendheid, gedemonstreerd
door
de
kunde
van
de
Engelse longbowschutters tijdens
de
oorlogsvoering in de 14e eeuw. Het belang van de
boog als wapen nam af met de komst van het
vuurwapen.
Sindsdien ontwikkelde het wipschieten zich als
een recreatiesport.
Nergens bestond er een rijkere schutterscultuur
dan in Vlaamse en Brabantse steden.
Terwijl vroeger slechts één keer per jaar in de
hoogte werd geschoten naar een houten vogel om
de schutterkoning aan te duiden, is deze moeilijke
specialiteit tot een van de meest typische
Vlaamse volkssporten uitgegroeid.

Dit alles gaat door op donderdag 2 mei 2019 .

De Sint Pietersgilde van Mazenzele heet ons – jong en oud - welkom vanaf 18 u 45 op den “Dries” te
Mazenzele (Opwijk ).
Voor meer info: Van Campenhout Luc - tel; 0498 57 03 83.

BOWLING DINSDAG 5 MAART
Bowlingzaal ‘De Meirdam’ in Dendermonde was volledig vernieuwd en de 24 KWB deelnemers zorgden voor
een gezellige (ont)spanning.
De strikes volgden elkaar aan een snel tempo op en al rap gingen de ‘ohhhh’s’ en ‘de amaai’s’ de vallende
kegels begeleiden. Applaus bij iedere fantastische worp van groot en klein en dat geeft extra kracht.
En we hadden nog een extraatje. Op de achtergrond zagen we het koninklijke Real Madrid de boot in gaan tegen
het Ajax van Nederland.
Dat de afwezigen ongelijk hadden hoeven we niet te zeggen maar het was n’en toffe avond. 😊

ODE aan Colette de gruune of geile Merchtemse Courgette
Het is misschien nog een beetje vroeg,
maar toch kom ik met deze belangrijke vraag.
Wenst u een groener milieu de dag van vandaag?
Het is reeds 5 na 12 heb ik vernomen
maar gelukkig komt er nog steeds verse zuurstof uit de bomen.
Iedereen heeft zijn gedacht hierover
ik kocht mij in alle geval ne wollen pullover.
Ik gooi nu in de grond reeds een beetje groen zaad
hopelijk zien we daarvan binnen een paar maanden resultaat
Mijn zaadjes zullen groeien in volle grond
en een plantje zal komen piepen groen en gezond.
Vandaag de dag is groen een hoogdringendheid
daarom worden deze plantjes dan ook verspreid
Niet omdat ik om ze op te kweken heb geen tijd
maar zo kunnen jullie deelnemen aan onze jaarlijkse kermiswedstrijd
Die zal doorgaan op zondag 18 oogst
en dan meten we wie zijn legumme is het hoogst
Je kan nu reeds je plantje bestellen
hiervoor kan je mailen of bellen
Maar op alle groene liedjes staat er een termijn
daarom moeten de bestellingen voor 5 mei binnen zijn
De plantjes kan men komen halen op 12 mei
in de werkman en dan zijn de moedertjes er ook bij.

E mail: Collette Courgette: frans.robberechts@skynet.be of sms bel 0473 39 08 30

Darts
Zaterdag 6 april
20 u. KWB-lokaal

Kaartkampioenschap
Finale
Vrijdag 12 april 2019
20 u. KWB-lokaal

Daguitstap Overijse
Zaterdag 13 april 2019
Vertrek 8.30 u. aan de kerk

JONG-KWB
Comedy @ the Joker
Woensdag 17 april
Vertrek 19 u. – KWB-lokaal
Kookavond BBQ
Dinsdag 23 april
19.30 u. KWB-lokaal

Wijkmeesters
Vrijdag 26 april
Verkiezing KWB-bestuur
20 u. – KWB-lokaal

Mei 2019












DO 2 mei
Boogschieting staande wip
ZO 5 mei.
Wandeling Grimbergen
DO 9 mei
Start petanque
10 – 11 – 12 mei
Gezinsweekend Overpelt
ZO 12 mei
Moederdag in het lokaal
VR 17 mei
Golfinitiatie
18 – 19 mei
Parochie in feest
VR 24 mei
Wijnwandeling
ZA 25 mei
Darts
Iedere woensdagnamiddag : kaarten
Iedere donderdag:
Petanquen KWB-lokaal

