


FAMILIENIEUWS 
 
 Maria Cooremans, weduwe van René Van Zeghbroeck, 

eerste schoonmoeder van KWB’er Frans Sablon, 
grootmoeder van KWB’er Pauwel Demeyer, 
familielid en tante van verschillende KWB-leden. 
 

  
 

        
 

Als ik… 
 
Als ik alleen maar was 
een kop op een karkas 
had mijn bestaan geen zin 
goddank, zit er iets in 
 
ik weet niet hoe het heet 
een ziel? een kern? een pit? 
mijn moeder zei: ‘’t is God, 
die ergens in ons zit…’ 
 
maar ik  voel me soms zo leeg 
en onze lieve Heer 
van wie mij werd verteld 
vind ik dan nergens weer 
 
maar als ik op een dag 
wat naar de bloemen kijk 
dan denk ik telkens weer… 
mijn moeder had gelijk! 
 
Uit ‘liggen in ’t gras’ door Toon Hermans 

 
 

     
 
 

Moederdag  zondag 12 mei 
 
Aan alle moeders die op één of andere manier 
mee zorg dragen voor onze samenleving 
wensen we een deugddoende moederdag. In het 
KWB-lokaal wieren we de moeders en ze 
worden verwend met een kleine attentie. 
 
 

 

 



Jubilarissen 
 
60 jaar een diamanten bruiloft dat mogen KWB’er Arthur Vandeperre  
en Agnès  De Groef vieren. Welgemeende felicitaties van de hele KWB familie 
en met heel veel respect voor alles wat zij in het verleden voor onze afdeling  
hebben gedaan. Arthur en Agnes geniet van jullie jubileum. 
 
KWB’er Michel De Jonge en zijn vrouw Rezi Van de Vreken vieren hun gouden bruiloft. ’50 jaar’ 
samen onderweg. Dat verdient extra aandacht.  
We wensen Michel en Rezi nog vele jaren samen in een goede gezondheid. 
 
 

 
 

Ere wie ere toekomt 
 
In onze vorige Kleine Raak werden twee eerste communicanten niet vernoemd : 
 

 Myrthe De Naeyer 

 Sanae De Meersman. 
 
We wensen beide communicanten een fine dag toe, een belevenis om nooit te vergeten. 
 
 
 

 
 
 

ODE AAN DE COURGETTE 
 
Op zondag 18 augustus ter gelegenheid van Merchtem kermis wordt er bij KWB een grote wedstrijd 

georganiseerd met in de hoofdrol ‘de courgette’.  
Wie heeft de mooiste, de dikste, de hoogste, de fijnste, de elegantste courgette? 
Nu meteen, dus voor 5 mei, kan je nog inschrijven bij  

E mail: Collette Courgette: frans.robberechts@skynet.be of sms bel 0473 39 08 30 
 
De plantjes kunnen afgehaald worden op 12 mei, moederdag, in het KWB-lokaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:frans.robberechts@skynet.be


Dagtrip naar Overijse 
 
“Wat hebben we vandaag op school geleerd, zeg het eens kleine man?” zongen de Elegasten. Tijdens 
onze trip naar Overijse leerden we heel veel. Doordat de buschauffeur de files wist de omzeilen waren 
we heel snel ter plaatse. We konden de sfeer van het Zoniënwoud al proeven in Jezus-Eik waar we om 
half tien van een ontbijtkoek met koffie konden genieten in het gemeenschapscentrum De Bonte Os. 
 
Even de planning op zijn kop zetten en voor de boswandeling even het barokke Onze-Lieve-
Vrouwkerkje bezoeken. Natuurgids Mia Brankaer gaf er ons meer uitleg over het interieur. In het 
bijzonder kreeg de oude eik onder het altaar veel aandacht. Het miraculeus beeld van Onze-Lieve-
Vrouw, ooit opgehangen aan die oude eik, zorgt er nu nog voor dat Jezus-Eik (eigenlijk zou het Maria-
eik moeten zijn) sinds de 17e eeuw een bedevaartsoord geworden is. Neen, een oeroud bos kan je het 
Zoniënwoud niet noemen. ‘Woud’ staat hier in de betekenis van ‘behorend tot een heer, in dit geval een 
hertog’ leren we van de natuurgids die ons een verhelderende rondleiding gaf in een bos waarin beuken 
overheersen. Het bos is niet natuurlijk gegroeid maar aangeplant om vooral economische redenen, 
voornamelijk in functie van de houtverwerking in de meubelindustrie. Het Zoniënwoud heeft de grootste 
beuken ter wereld. Hoe mooi en statig lijken wel een kathedraal te vormen.  In de stukjes 
boomreservaat  – ze maken deel uit van het UNESCO-wereldnatuurfonds –  waar men de natuur haar 
volledige gang laat gaan, groeien beuken die wel 50 m hoog reiken.  Maar wat leerden we nog zoveel 
meer van KWB’er Louis Joostens, die vanuit zijn kennis over het bosbeheer een aantal redenen 
lanceerde waarom bomen gekapt worden. Louis verrijkte onze woordenschat met woorden als 
‘schalmen’, met een hakmes een inkeping met stempel maken om aan te duiden dat een bomen mag 
gekapt worden. En ‘sleumen’ waarmee dan weer snoeien bedoeld wordt. “De bomen gaan kapot van de 
zonnebrand,” orakelde hij.  Uiteraard een belangrijke reden om te kappen, moest de gids toegeven.  
 
Maar er is ook de femelkap om eilandjes met een kruid- en struiklaag te creëren. Neen, Louis je 
‘zaagde’ niet te veel, je zorgde ervoor dat de boswandeling dynamisch bleef.  Bomen die te dicht tegen 
de wegen staan, gaan er ook uit. En er blijft onherroepelijk de keuze die men vaak moet maken: de 
mooiste en gezondste bomen blijven overeind. De reglementering is heel concreet: er mag slechts 
zoveel hout eruit als erbij gekomen is. Begrijpelijk na de storm tijdens de jaren 90 waarin zomaar 20 000 
bomen tegen de vlakte gingen. Het bosbeheer zorgt er wel voor dat het sociaal aspect ten volle aan bod 
kan komen: je kan er over 340 km fietspaden rijden; er zijn zowat 400 km wandelpaden aangelegd en 
voor de ruiters voorziet men 170 km paden. We wandelden nog langs één van de vier glas-in-
loodramen van kunstenaar Kristof Morel. Ze verwijzen naar de ontwikkelingsstadia van vier 
‘koesterdiersoorten’. We stonden even stil bij het Vliegend Hert, met bovenkaken uitgespreid als een 
hert, en slechts een korte periode te zien maar gekend in de streek.  
 
Een gezonde honger leidde ons naar hotel Panorama waar een heerlijk driegangenmenu op ons 
wachtte. Dank je, voorzitter, voor de tractatie! Overijse is de druivenstreek. Iedereen nam graag een 
kijkje in het bezoekerscentrum de Dru!f. Nadien kozen velen voor een dorpswandeling of een drankje, 
een sportieveling bereidde al zijn tocht naar Scherpenheuvel voor en stapte naar onze volgende 
afspraak: het wijnhuis Soniën, waar de broers Luppens ons wegwijs maakten in de druiventeelt. En 
konden we beter eindigen met een proeverij van enkele wijnsoorten en wat hapjes? We hadden sterk 
de indruk dat iedereen tevreden was. In naam van het bestuur dankte Geert Ringoot de schoonbroers 
Luc, Jean, Walter, Hans en Herman voor de voorbereiding en leiding van deze mooie dag.  
 
Herman  



Enkele sfeerbeelden van de daguitstap 
 
 

  
 
Boeiend was de tocht doorheen een stuk van het woud – eigenlijk omwille van zijn 
huidige omvang een bos.  De gids ging graag de confrontatie aan met de groep op 
het vlak van de verschillende functies van het bos: de sociale, de ecologische en 
meer bepaald de economische. KWB’er Louis Joostens maakte het gesprek boeiend 
als het over de bosexploitatie ging. En dat was nog maar de voormiddag van een 
dag die daarna de druiventeelt en de wijn als thema’s had. (foto HVdS) 
 
 
 

 

Het barokke Onze-Lieve-Vrouwkerkje 

 

Wegwijs in de druiventeelt 



 

Kenny Gabriels wordt KWB kaartkampioen 

 
 
 

 De jongste deelnemer aan het kaartkampioenschap, Kenny Gabriels, heeft alle kaartmeesters 
van de KWB een neus gezet. Met grote voorsprong, Kenny behaalde 202 punten, klopte hij 
Denis Van de Casteele met 164 punten en het duo William Tierens en Gunar Wauters die met 
140 punten de derde plaats deelden. 

 Een rijkelijk gevulde prijzentafel lokte onmiddellijk de aandacht van verschillende kaarters. 
Geert en Chantal zorgden gewoontetrouw voor een fameus aantal waardevolle prijzen. 

 Met 9 tafels, 36 deelnemers, werd deze finaleavond gestart. Denis Van de Casteele werd met 
80 punten dagwinnaar. 

 Het kookteam zorgde voor een lekker bord stoofvlees met frietjes en mayonaise.  
 In zijn slot- en dankwoord zwaaide Geert, die samen met Francis dit kaartkampioenschap 

organiseerde, alle lof toe aan de kook- en tapploeg die zich gedurende de 6 kaartavonden 
ingezet hebben. Een daverend applaus als bedanking deed zichtbaar deugd aan deze 
vrijwilligers.  

 Maar waar blijft de jeugd? Wordt er nog gekaart bij de jongvolwassenen? 
 

  
 
 

 
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: Luc Van Campenhout - tel; 0498 57 03 83. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Longbow
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams-Brabant


 

 

We verzamelen aan KWB lokaal de werkman om 19 u. STIPT.  

 

op vrijdagavond 17 mei 2019.  

Wat:  

We gaan op initiatie golfen naar golfclub Krokkebaas. Een standaard initiatie onder 

deskundige begeleiding  start om 19.30 uur en duurt 2 uur, eerst kennismaking met 

materiaal en het slaan van ballen op de drivingrange. Daarna volgt de initiatie op de 

puttinggreen, waar de sessie wordt afgesloten met een puttingwedstrijd. Dit geheel omvat 

het gebruik van al het nodige materiaal inclusief de ballen. 

Kostprijs:  

De kostprijs bedraagt 25 euro per persoon.  

Vooraf inschrijven is verplicht! Wees er snel bij.. 

We gaan met eigen vervoer. Laat dus ook weten of je graag mee wil rijden, of je zelf zal 

rijden en nog enkele plaatsen ter beschikking  hebt.  

Inschrijven verplicht:  
Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nieuw lid 
 
Dat we met heel veel plezier een nieuw KWB lid mogen verwelkomen  

Hellinckx Sven komt onze rangen vervoegen en we hopen dat hij het zich niet zal beklagen. 

Een hele resem activiteiten worden je aangeboden Sven, aan jou om te kiezen. 
We verwachten je en bovendien kan je iedere zondagmorgen terecht in het KWB-lokaal voor een pintje  
en een babbel. En we hoorden dat je een darts liefhebber bent dus….. 
 

   KWB gaat golfen  

mailto:Wouter.kemels@kwbmerchtem.be


Fotograferen met je smartphone! 
 
Een jonge dame, zelf kunstfotograaf, uit het verre Landen bracht het voor elkaar om 
33 ‘aandachtige en leergierige’ KWB’ers mee te nemen met haar verhaal rond 
fotografie met de smartphone. Ze wist ons in deze workshop te boeien met enorm 
veel kleine aandachtspunten en weetjes om te komen tot een goede foto. Ze vertelde 
ons dat de lichtinval enorm belangrijk is en de afstand tussen object en apparaat van 
groot belang. Kleine lenzen die je op je apparaat kan aanbrengen geven een goed 
resultaat vooral wanneer dichterbij het te fotograferen doel komen niet kan. 
Na een zeer interessante uitleg waarbij Aloïs, vooral omdat hij niet tijdig aanwezig 
was, het doelwit bleek voor verschillende foto’s met en zonder lens. Ook Jean leek 
een goed te fotograferen doelwit te zijn. Nadien mochten we zelf aan het werk. Eén 
object kiezen en uit verschillende hoeken een foto nemen, schuin, rechtop, vanuit de 
hoogte, van onder gezien, verder af…… 
Ook de selfies kwamen in de kijker, en dat zorgde voor heel wat geestige 
commentaar. 
Zeer toffe en informatie rijke vergadering maar of we er nu in slagen om een goede 
foto te maken dat hangt van veel af, vooral oefenen blijft de boodschap. 
 

 
 
 

 
 

Gezinsweekend 10 tot 12 mei 2019 
 

 

In jeugdherberg de Winner midden de 
peltse bossen in Noord-Limburg zijn 
alle bedden bezet door KWB voor het 
gezinsweekend.   www.dehopper.be 
 

 

 
 

http://www.dehopper.be/


 

Jong-KWB 
 

Verslag The Joker 

Met een goed gevulde Clio trokken we naar The Joker, een bomvol café met een toffe sfeer. 

De avond stond in teken van de comedy academy. 10 mensen die een driedelige cursus 

volgden mochten hun sprong in de comedy wagen. De kwaliteit 

ging van heel slecht tot heel grappig. De snuggere jong KWB’ers 

onder ons konden zelfs enkele artiesten betrappen op plagiaat: 

een liedje uitgebeeld waarbij pompompom uitgebeeld werd met 

appels en een andere mensen die op een raam tikt van een 

meisje van plezier en 50 euro maar weinig vindt voor dubbele 

beglazing. 

We zijn als slimmere en vrolijkere mensen huiswaarts gekeerd. 

We weten nu wat meer over de mijnen in Limburg en de 

kanariegenocide aldaar, de invloed van de multinationals, vader 

zijn, een nekwervel te weinig hebben of een been te lang en dat 

een clausclaustrofoob bang is om ‘Het verdriet van België’ te 

lezen in een lift. Een topavond die we misschien zelfs nog eens 

overdoen! 

In ons dolenthousiasme en de drukte zijn we wel foto’s vergeten nemen, onze excuses, 

daarom een foto van aan aardappel.  

 

Merchtems Kampioenschap KUBB – woensdag 12 juni 2019 

Naar jaarlijkse traditie zullen verschillende teams weer 

meedingen naar de kampioenstitel, en dat op 12 juni. Tegen 

19.00u zou je team ingeschreven moeten zijn zodat we kort 

daarna kunnen beginnen. Je hebt ook de keuze om alleen in te 

schrijven, zoals eerdere jaren (kom dan zeker op tijd!). Iets klein 

om te eten wordt voorzien en we kunnen al verklappen dat de 

winnaars niet met lege handen naar huis gaan (we doen elk jaar 

wat beter).  

Allen van harte welkom en wij zijn alvast benieuwd of deze drie 

knappe binken hun kampioenstitel kunnen behouden! Nog eens 

proficiat voor vorig jaar: Joke, Gunnar en Roland. 

 

 



 

 

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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bezoek aan mouterij Albert 
 

We willen wel graag de smaken van bieren vergelijken, maar aan de basis van het brouwproces ligt de productie 
van mout. Een tiental KWB’ers trok naar Ruisbroek (Puurs) – ook pater Karel (nog altijd KWB-lid) was van de 
partij. Met een uitgesproken interesse uiteraard, want in functie van de opstart van een brouwerij op de site van 
de abdij in Grimbergen volgt hij in Kopenhagen een brouwersopleiding. Bier brouwen doe je immers niet zomaar. 
Héél belangrijk voor de smaak is de gist, maar hét basisproduct is mout. Die zorgt immers voor de specifieke 
smaak, het schuim, het alcoholgehalte en de kleur. Tijdens ons bezoek vernamen we van Johan, collega van ex-
werknemer Ludo, meer over de verschillende stappen waarin gerst tot mout wordt verwerkt. Sinds eind de jaren 
'60 is de mouterij onderdeel van het Nederlandse brouwerij-concern Heineken. We vernamen dat het Belgische(*) 
Grimbergenbier ook met de mout uit dit bedrijf wordt gemaakt. Jaarlijks wordt er vanuit de aangevoerde gerst 
zowat 250.000 ton mout verwerkt. De onderneming is de op één na de grootste mouterij in Europa.  Tijdens ons 
bezoek stelden we vast dat het bedrijf uitstekend gelegen is en met verscheidene toevoerlijnen verbonden aan de 
leveranciers en afnemers. De Antwerpse haven ligt in de buurt en maakt het transport gemakkelijker. Uiteraard is 
er het Albertkanaal, waar speciaal uitgeruste ‘spitsen’ (smalle boten) en schepen met een capaciteit van 250 ton 
aanmeren. Recent is er geïnvesteerd in een spooraansluiting zodat alle logistieke operaties aan aanvoer- (gerst) 
en afvoerzijde (mout als eindproduct) quasi uitsluitend via het water en het spoor verlopen. Vrachtwagens worden 
gebruikt voor het transport van mout via containers.  Binnen Europa wordt, naast België, geleverd aan Nederland 
en Griekenland. Buiten Europa wordt uitgevoerd naar ruim dertig landen, verspreid over alle continenten.  
 

Productieproces 
Gerst groeit op arme gronden – de gids maar ook pater Karel  verwijzen naar de kloosters en abdijen die vaak 
over veel (minder vruchtbare) gronden beschikten. Graan is niet geschikt voor de aanmaak van mout omdat het 
geen kaf heeft, nodig voor de filtering.   Graan heeft ook een hoger eiwitgehalte.  Mouten houdt in dat men de 
gerst laat kiemen om enzymen te vormen. Deze maken de kleur- en smaakcomponenten aan. Bijna niets gaat 
verloren, veel coproducten worden onder meer als veevoeder gebruikt. Uiteraard zijn er de emissies van gas, 
maar ook daar wordt aan gewerkt om de uitstoot tot een minimum te herleiden. Frankrijk is hét graanland bij 
uitstek in de wereld, met de beste kwaliteit voor gerst. Ook vanuit Engeland wordt ingevoerd, maar met de Brexit 
voor ogen zou het product zomaar verdubbelen in prijs. Per jaar leveren zowat 5 500 landbouwers vanuit 65 000 
ha 330 000 ton gerst aan het bedrijf dat met 43 werknemers op drie locaties in ons land actief is. Het bedrijf – aan 
het enthousiasme van de werknemers te zien lijkt het wel een familiebedrijf – beschikt over veel kennis voor de 
aanmaak van pilsbieren. Voor donkere bieren wordt samengewerkt met mouterij Dingemans uit Stabroek. Op die 
manier kunnen ze veel input leveren aan brouwerijen om het proces bij te sturen.  De gerst wordt gereinigd, 
gedurende één dag geweekt. Het kiemproces duurt 5 dagen en dan volgt het eesten, belangrijk voor kleur en 
smaak. ( We dachten meteen aan ‘Leven en dood in den ast’, het boek Stijn Streuvels.) De ast of eest is een 
droogvloer.  We zagen hoe een immense hoeveelheid gerst wordt gedroogd. Op bepaalde momenten bedraagt 
de temperatuur in de ruimte 80°. We voelden de warmte aan en aan onze brilglazen stelden we vast wat 
condens inhoudt.  We hebben veel geleerd en na de rondleiding geproefd van onder meer een door de gids zelf 
gebrouwen bier van zowat 9°. Lekker! We zullen bier in de toekomst op een andere manier bekijken en proeven. 
Bedankt Ludo voor de contacten die je legde.  (Herman) 
 

  
 



 
 

 
 

Mannen, zin om mee op stap te gaan naar de stad van de 
Maneblussers? 

 

Vrijdag 21 juni 2019 om 18.15 u. 
 

We vertrekken met de bus aan de kerk van Merchtem. 
Zin om de Mechelse binnenstad te verkennen? Waarom niet eens in het 
Mechels dialect? Onze gids vertelt je in het lokale dialect over zijn stad, 
op een luchtige manier met plaats voor een gezonde dosis humor. 
Kortom, dé ideale manier om je onder te dompelen in Mechelse verhalen 
en gebeurtenissen van vroeger en nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En natuurlijk is er na deze wandeling (van 19.30 tot 21 u.) meer dan 
voldoende tijd om de inwendige mens te versterken. 
 
Kostprijs:  6 euro (inbegrepen: bus en 2 gidsen).  
Je kan dit de avond zelf betalen, neem best gepast geld mee.  
 
Inschrijven bij wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 of 
052 376433.  

KWB stadsbezoek Mechelen 

mailto:wouter.kemels@kwbmerchtem.be


TIPS OVER GEZONDE VOEDING ! 

 

 
Onze dagelijkse portie voeding voor een leven 
 

 

Elke dag anderhalve liter water  

 

         Twee tot drie stukken fruit per dag.   

 

 

Je dagelijkse portie groenten. Weet dat onze 

aardappel geen dikmaker is. 

        Niet te veel suiker, blijkt dat dit het wit vergif 

is. 

 

  Rood vlees is niet gezond. Gevogelte en wit vlees is beter. 

Charcuterie - veel te zout en al zeker niet gezond. 

 Volkorenbrood beter dan wit brood. 

 

  Tweemaal per week een stuk vis. 

   Zeewier is ook gezond. 

 

Dat er die avond meer vrouwen dan mannen interesse hadden. 

 

Wil je meer weten, neem gerust een op de site van de christelijke mutualiteit  

 

 De voedingsdriehoek vertelt je alles. 



 
 
 
 

 

KWB lokaal (de werkman) - 20 u.  

vrijdagavond 31 mei 2019.  

Wat:  

Zoals jullie al weten is courgette de groente die we met kermis in de kijker 

zetten. Hopelijk hebben jullie al een plantje besteld bij Frans.  

Maar wat kunnen we allemaal klaarmaken met een courgette. In elk geval veel 

meer dan soep of extra groente in de Provençaalse saus. 

In het eerste deel proeven we verschillende courgettehapjes. We serveren er 

steeds een ander proevertje bij. Aan jullie om uit te maken wat het beste bij 

elkaar past.  

En zoals steeds. de receptjes krijgen jullie mee zodat je thuis ook zelf aan de 

slag kan. 

Daarna is het tijd voor het serieuze werk. Zoals jullie weten starten we met de 

opmaak van onze kalender 2019-2020. Hiervoor zijn steeds frisse, nieuwe, zotte, te 

dure, niet realiseerbare ideeën nodig.  

Hiervoor is zeker ook jouw inbreng van groot belang!!! 
 

Zoals steeds is er daarna ruimte voor een babbeltje, een spelletje kaart of 
petanque.  

En wie weet is er nog wat overschot van de courgettehapjes 😊 
 
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.  

 

Ra(a)ke vrijdag 
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Juni 2019 
 

 VR 7 juni  Voetbalmatch KWB - Marollen 

 ZO 9 juni  Vaderdag KWB-lokaal 

 WO 12 juni  KUBB - kampioenschap 

 15 – 16 juni  Fietsweekend 

 VR 21 juni  Stadsbezoek Mechelen 

 ZO 30 juni  KWB gordelt 

 Iedere woensdagnamiddag : kaarten 

 Iedere donderdag:  Petanquen KWB-lokaal 

Wipschieting staande wip 

Donderdag 2 mei 

18.45 u. Dries Mazenzele 
 

Initiatie golf 

Vrijdag 17 mei  

Vertrek 19 u. KWB-lokaal 

Moederdag 

KWB-lokaal 

Zondag 12 mei 

 

Gezinsweekend 

10 -11 – 12 mei 

Neerpelt 

 

Wandeling Grimbergen 

Zondag 5 mei 2019 

Vertrek KWB-lokaal – 14 u. 

Wijnwandeling 

Vrijdag 24 mei – 19.30 u. 

Ichelgemstraat 23 - Mollem 
Darts 

Zaterdag 25 mei -  20 u. 

KWB -lokaal 
RA(a)ke vrijdag 

Vrijdag 31 mei 20 u. 

KWB-lokaal 

Planning nieuwe activiteiten 


