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FAMILIENIEUWS


Louis Vrijders, weduwnaar van Louise Van Hove,
vader van KWB’ers Eddy en Luc Vrijders

Hilda Hulsbosch, echtgenote van Leo Borms,
moeder van KWB’er Patrick Borms
zus van KWB’er Kamiel Hulsbosch

   
Bruggen bouwen!
“U heeft een mooi beroep,” zij het kind tegen de bruggenbouwer, “het moet wel een zwaar
beroep zijn, bruggen te bouwen,”
“Als men het geleerd heeft, is het niet zo lastig” zei de bruggenbouwer. “Bruggen van beton
en staal bouwen is gemakkelijker, maar andere bruggen, die ik in mijn dromen bouw, zijn veel
moeilijker,”
“Welke andere bruggen?” vroeg het kind.
“Ik wil bruggen bouwen van de ene naar de andere mens, van het donker naar het licht, van
verdriet naar vreugde. Ik wil bruggen bouwen naar de eeuwigheid, over al het vergankelijke
heen.”
Het kind luisterde naar de bruggenbouwer, en was er wat stil van geworden.
Die bruggen willen wij ook bouwen in onze KWB-afdeling, mannen die plannen maken en ze
samen uitwerken om onze beweging zo uit te bouwen dat iedereen aan zijn trekken komt.
Als slot en dankgebed in de KWB-misviering eind december 2018 lazen we de volgende
ietwat aangepaste tekst voor en die past volledig bij het gesprek tussen kind en
bruggenbouwer
Voor de opbouw van zijn wereld heeft God ze allemaal nodig: zowel de werkers van het
eerste uur als die van het laatste. Zowel de mensen met ervaring en vorming als de pas
aangekomenen, die nog moeten leren, maar ook frisse en nieuwe ideeën aanleveren.
Zowel mensen met tijd, als mensen met een druk gevuld leven. Hij heeft voorgangers nodig
en leiders maar ook stille werkers, durvers en zij die eerder bedachtzaam zijn.
Verdraagzaamheid tegenover elkaar en bovenal de vriendschap onder elkaar doet wonderen.
We kunnen in onze afdeling rekenen op heel veel creativiteit, vakmanschap, gedrevenheid en
op velen die met hun sterke kanten en met hun talenten meewerken. Dan is de spirit van KWB
voelbaar en aan die missie willen we blijven werken.
Dan kunnen, die bruggen alles doorstaan, want ze worden gedragen door vele sterke
pijlers die tegen een stootje kunnen. Onze wens, onze droom voor ieder van jullie.
norbert

 

VADERDAG!
Op zondag 9 juni, met Pinksteren, vieren we
alle vaders in het KWB-lokaal. Zouden de
dames van Femma ons die dag in de watte
leggen en komen de dames achter de tapkast?

KLAAR VOOR DE COURGETTEWEDSTRIJD MET ZONDAG KERMIS ?
Na het afhalen van de courgetteplantjes is de wedstrijd officieel begonnen. Met Merchtem
kermis zal gestreden worden voor de dikste langste rondste origineelste courgette.
Tips om een heel goede courgette te kweken :
zet hem in humusrijke grond – zet er een stok naast en hij
kan wel 1 meter hoog worden en de courgettes zullen niet
op de grond hangen – zie dat het plantje steeds voldoende
vocht krijgt, zijn baasje kan waarschijnlijk ook niet
zonder. Eén plant per vierkante meter is voldoende dan ga
je al heel veel courgettes hebben. De zwaarste courgette
gekweekt woog 41 kg , dus veel succes om dit te evenaren.

Om van te smullen: courgetteschijven van ongeveer 1 à 2
cm dik, bestrooid met paprikapoeder, peper, zout en een
beetje olijfolie zijn een heerlijke zomerse snack, want met
2 plantjes zal je veel courgettes hebben.
We verwachten de courgettetelers en courgetteliefhebber zondag met Merchtem kermis met
hun zelfgekweekt exemplaar want schitterende prijzen staan reeds klaar.
Tot dan Fred courget

Warm aanbevolen: buurtcomité zone EIFFEL
Heel wat KWB-leden zetten zich eveneens in voor het buurtcomité ‘zone Eiffel’ en ze
nodigen ons uit op hun ROMMELMARKT op zondag 23 juni 2019 op de parking achter
het kerkhof van Merchtem van 10 tot 16 u.
Naast heel veel verkoopstandjes (130) kan je ook je fiets laten graveren door de politie
AMOV ‘fietsdiefstal bezweren, laat je fiets tatoeëren’.
Uiteraard wordt er ook gezorgd dat de hongerige en de dorstige mens aan zijn trekken komt.

Jubilarissen
KWB’er Willy Buys en Elisabeth in de volksmond Astrid Cooremans vieren hun
diamanten huwelijksjubileum. We wensen hen het allerbeste toe met bovenal een goede
gezondheid en veel plezier bij het kaarten want dat is toch wel een hobby
van hen beiden.
    

Huwelijk
KWB’er Jonas Ringoot trad vorige maand in het huwelijk met Ruth
Audenaert. We wensen het jonge koppeltje een stralende toekomst toe,
met heel veel liefde en geluk. Een welgemeend proficiat en het gaat jullie
goed.
    

Cas,
Zoontje van KWB’er Kenny Gabriëls en
Marijke Ringoot. Kenny dat is al een
helper voor de toekomst.

    

Nieuwe leden
Pieter De Cort en Erwin Cooremans hebben de weg naar KWB gevonden en zij zullen het
zich niet hoeven te beklagen want bij onze afdeling worden er wekelijks verschillende
activiteiten georganiseerd. Pieter en Erwin we verwachten jullie op één of meerdere van onze
initiatien en bovendien kunnen jullie op zondagvoormiddag ook altijd terecht voor een pintje
en een babbel. Welkom.
    

Opa’s
 Het geluk kan niet op bij opa KWB’er en opa Luc Ringoot, op enkele weken tijd krijgt
hij er 2 kleinzonen bij. Hij loopt er zo fier als een gieter bij maar hij zal zijn werk
hebben om die 2 mannekes met veel liefde te omringen. Proficiat!
 En grote-vader KWB’er Marc Van Schuerbeeck heeft er een kleindochter Alix
bijgekregen. Marc kan stilletjes beginnen te denken aan een uitbreiding van zijn
keukentafel. Het allerbeste en proficiat voor Alix, haar ouders, grootouders en
overgrootmoeder Jeanneke.

MOEDERDAG
Een glunderende voorzitter Luc die alle dames met een kus, een doosje pralines van ‘njam
njam’ Godiva en een glaasje cava of fruitsap een gelukkige Moederdag wenste. De dames
hadden hun handen vol om een plaatsje te zoeken in ons lokaal en ze genoten zichtbaar van de
toffe attentie. Naar we vermoeden had Roland voor de pralines gezorgd.

Een paar meter verder en in de schaduw van dit Moederdag gebeuren stond Frans
Robberechts met zijn ‘courgette stand’. Frans genoot ook zichtbaar van de vele KWB’ers die
hun plantjes (1 grote en 1 kleine courgette) kwamen afhalen.
Wat gaan Frans en Luc met die courgettes uitspoken tijdens Merchtem kermis; Rara!!!

OOK DE MOEITE WAARD: ONTBIJT VOOR HAÏTI EN TOGO
Zondag 16 juni biedt de werkgroep Welzijnszorg/Broederlijk Delen naar jaarlijkse gewoonte
een ontbijtbuffet aan ten voordele van projecten in Haïti – waar de Merchtemse Lore Van
Schuerbeeck actief is – en Togo (project Opem).
Lore is de dochter van KWB’er Marc Van Schuerbeeck en Els Jacobs. Ze zet zich samen met
haar man en een aantal vrijwilligers in om verschillende projecten in Haïti op te starten die de
plaatselijke bevolking kan helpen.
Het ontbijt.
Tussen 8 en 10 u: ontbijt in zaal ’t Vijverdal. Ontbijt je liever thuis in Merchtem, Bollebeek of Mollem
dan krijg je het thuis geleverd op het door jou aangeduide uur. Je kan het ontbijt ook zelf afhalen in
zaal ’t Vijverdal vanaf 8 u. Je reservatie is pas geldig via overschrijving op rekeningnummer BE 08
8334 8358 8413 op naam van Welzijnszorg OF via de inschrijvingsstrook samen met het geld te
bezorgen in de brievenbus van het secretariaat, Mieregemstraat 1, of in de brievenbus van de vroegere
pastorie in de Kerkstraat.
Prijs: 12 euro per ontbijt per volwassene en 6 euro per kind onder de 10 jaar. Om praktische redenen
worden de inschrijvingen afgesloten op 7 juni. De strookjes voor inschrijving kan je achteraan in de
kerk vinden met meer info over de gesteunde projecten.
Nieuw vanaf dit jaar is dat je ook inschrijven via e-mail op het adres bdwzzmerchtem@gmail.com
Welkom!

KWB stadsbezoek Mechelen
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.

Kookavond van 23 april 2019
‘barbecue’
Barbecueën is top! Zeker wanneer heerlijk terrasweer als toemaatje gratis wordt aangeboden.
30 deelnemers daagden op om samen te genieten van de heerlijke spijzen die op de barbecue
werden klaargemaakt.
Wouter opende al snel de vergadering met de deelnemers op te roepen om in groepjes de
verschillende hapjes klaar te maken. Op de tafels stonden alle ingrediënten klaar en het leuke
is dat je meewerkt aan het bereiden ervan. Jong en minder jong togen aan de slag
Nico en Wouter stelden het volgende menu voor en iedereen kon aan de slag :
 Snel scampihapje op zijn Italiaans.
 Verse zalm op cederhout en trostomaatjes.
 Varkenshaasje pesto, gepofte patat Amadeus en groentesaté.
 Gegrilde ananas met ijs.
En …of het lekker was? Unaniem werd er lovend gesproken en het resultaat was dat alle
bordjes op het einde leeg waren. Het was reuze lekker en iedereen kreeg een uitleg mee om de
gerechten thuis eens klaar te maken. Schitterende avond met een pluim voor de chefs Wouter
en Nico en een pluim aan iedereen die zijn steentje bijdroeg tot het succes.
Snel scampihapje
Meng de (ontdooide) scampi met olijfolie en spaghettikruiden, peper van de molen en een
teentje look zeer fijn gesneden. Prik, deze op een satéstokje en bak op de BBQ
Gegrilde ananas met ijs
Schil de ananas en snij in dikke schijven van 2 à 2,5 cm. Verwijder het harde middengedeelte,
Marineer in een mengsel van 0,5 dl rum en 5 eetlepels rietsuiker. Gril de ananas kort op de
BBQ (7 minuten). Doe in het midden een bolletje ijs; Werk af naar keuze met verse munt of
chocoladeschilfers.
Norbert

Wijkmeestersvergadering van 26 april met verkiezing bestuur!
Op deze belangrijke vergadering, er werden verkiezingen gehouden voor het bestuur, mocht
voorzitter Luc 30 wijkmeesters verwelkomen die hun stem uitbrachten. Luc, die voor de
vergadering op een verjaardagsfeestje was uitgenodigd had het nogal moeilijk om zijn uitleg
te doen. De bezinning van Hedwig zorgde ervoor dat iedereen nogal stilletjes werd. Wij zijn
een beweging waar iedereen aan zijn trekken mag en kan komen wat ook zijn talenten zijn. In
onze KWB heeft iedereen een plaatsje waar hij zich goed mag in voelen. De verkiezing van
ons bestuur kan je niet vergelijken met de verkiezingen die er op 26 mei voorzien zijn. Hier
wordt geen reclame gemaakt of folders uitgereikt. Bij KWB gaat het over vrijwillige inzet,
hier is niks mee te verdienen. Of toch wel, genegenheid, waardering, dankbaarheid voor zij
die zich als lid aangesloten hebben en voor de bestuursleden die zich inzetten voor de
beweging.
Onze nationale begeleidster Anja mocht samen met Norbert de verkiezing inleiden. Gezien er
30 aanwezigen waren werd iedereen die 15 (de helft) + 1 stemmen achter zijn naam kreeg was
verkozen. De wijkmeesters mogen natuurlijk ook hun verkiezing weigeren.
Bij de eerste stemronde was het al beslist, Wouter Kemels, Geert Ringoot, Luc Van
Campenhout, Steve Van de Casteele, Francis Wijns, Frans Robberechts, Hedwig Dours, Hans
Verbruggen, Hugo Willems en Seger Van Gucht gaan onze afdeling de twee volgende jaren in
goede banen leiden. Alle leden zullen/kunnen op de startvergadering in oktober uit deze ploeg
een voorzitter en een kassier verkiezen.
Steve zorgde voor een verslag van de voorbije activiteiten. Wouter nam de toekomende
initiatieven voor zijn rekening en Seger zorgde voor een lekker hapje en een glas sangria met
fruit. Er werd nog van gedachte gewisseld over de prijs van het bier tijdens de kermis. De
uitgaven onder meer van de muziekgroepjes en de kosten van het geluid stijgen ieder jaar. De
wijkmeesters stemden dat de bierprijs nog voor één jaar behouden blijft zoals vroeger met een
bierkaart met 7 consumpties voor € 10. Er werd nog heel wat nagepraat en op de kosten van
de kas werd er nog een pintje gedronken.
Norbert

Staande van links naar rechts Geert, Wouter, Hans, Seger, Steve en Hugo
Zittend Frans, Luc, Francis en Hedwig.

OP VRIJDAG 17 MEI GINGEN WE DE GOLFSLAG OEFENEN IN DE KROKKEBAAS.
Op een rustige vrijdagavond trokken een 18 kwb’ers naar de Krokkebaas, we hadden niet
onze zwembroek maar wel onze golfsloefkes aangetrokken.
Voor allen was het de eerste keer dat ze op de Krokkebaas een golfballetje sloegen. We
kregen een topuitleg van een oude rot in het golfvak voor we mochten starten. Toen trokken
we met z’n allen naar de oefencourt boven op de berg. Vanop ons persoonlijk matje (die het
hard te verduren kregen) mochten we de golfslag oefenen. De ballen vlogen alle richtingen
uit, de hagen werden geschoren met de golfballetjes, de ballen vlogen over de hekken bij de
buren maar op het einde haalden we toch de 150 meter (sommigen dan). Daarna leerden we
met z’n allen het balletje in het gaatje krijgen, we mochten oefenen met cups van 499 euro,
wat sommigen wel een beetje deed bibberen en beven maar sommigen slaagden er in om een
hole in one te scoren zelfs tweemaal na elkaar, dat hadden ze daar nog nooit meegemaakt.
Misschien kwam het omdat Wouter voor ons allen een pintje ging bestellen tijdens de time,
ook dat was nieuw voor de ervaren golfers, maar ze zagen wel dat onze adrenaline daar van
zakte, en naar het schijnt is dat nodig als je het balletje wil in het gaatje krijgen.
We gaven er nog een paar lappen op en genoten van deze schitterende golfslagavond.
Frans R.

MERCHTEMS KAMPIOENSCHAP KUBB
WOENSDAG 12 JUNI 2019
Naar jaarlijkse traditie zullen verschillende teams weer meedingen
naar de kampioenstitel, en dat op 12 juni op de terreinen van de
jeugdlokalen TEN ANCKERE. Tegen 19 u. 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 GEZINSWEEKEND
Regen, wind, grijs en grauw. Het weekend ging sinds lang in het water vallen…maar God is
met zijn deugnieten en we hebben bijna geen druppel gezien in het bos.
Vrijdagavond hielden we het rustig, de route naar Overpelt kan dan tot meer dan 2 u duren.
Rustig is natuurlijk relatief als je kon proeven van het plaatselijke Hopperbier en het dan nog
in de smaak viel ook… Met een spelletje kaarten, chapeau, darts of een fijne babbel werd de
avond nog lang…
Maar, zaterdagochtend na een aangename ochtendgym en een stevig ontbijt konden we met
de hele groep balken sleuren… Aangezien er redelijk wat ‘oude scoette’ bij waren, leerden
we sjorren, van een lange apenbrug voor de kinderen tot een grote zitbank!
Koud buffetje en hete soep en we konden er weer tegen.
Na een gezellige wandeling werden we in het bos in groepen verdeeld om een bosspel te
spelen. Zoveel mogelijk kaartjes vanuit je kamp in een bak krijgen zonder dat de boswachters
je aantikken en tegelijk je kaarslichtje beschermen van andere teams, hilarisch als je zag dat
de volwassenen er minstens evenveel plezier in hadden als de kinderen.
Gezellig aperitieven aan het kampvuurtje om dan aan te schuiven voor een heerlijke BBQ.
Geweldig genoten van de kinderdisco, voor de kleinsten het bedverhaaltje en dan de meest
gevarieerde quiz die de meesten al meegemaakt hebben, lachen geblazen met de animerende
quizmaster.
Zondagochtend bleek het voor velen al wat moeilijker om aan de ochtendgym te geraken
maar iedereen was paraat voor de kinderwandeling. We kwamen uit aan het grote kampvuur
waar we een bezinning op z’en westvlaams kregen. Eenvoudig, bondig maar toch werd je tot
nadenken gezet: kleineren, pesten, het hoort niet bij de mens…
Een werkmanneke houden, balken terug op zijn plaats, friet met vol au vent en het was al tijd
om het weekend op te ruimen, wat we met velen samen gedaan hebben. Bedankt!!!
Wist je dat…
 we met 96 waren
 de quizmaster op zijn blote teentjes stond te presenteren
 er een heel nieuw organiserend team dat goed gedaan heeft
 een papa opstond met de baby op de arm toen de laatste plakkers gingen slapen. Had
de baby of de papa dorst gekregen…
 we weer een super kookteam mee hadden
 het bij sommigen in de genen zit om een grote groep hun aandacht te krijgen.
 het 2e jaar op rij, veel nieuwe gezinnen meegingen

WIJNWANDELING
Op de hoeve van de ouders van Jos
Heyvaert in de Ichelgemstraat in Mollem
mocht
Wouter
59
deelnemers
verwelkomen. Jong en minder jong namen
deel aan deze door Marc uitgestippelde
tocht langsheen de mooiste plekjes van
Mollem.
Het catering team, Luc en Danny hadden
hun handen vol om telkens op de
stopplaatsen klaar te staan met hun wijn- en
hapjesstand. Dimitri gaf op een plezante
manier uitleg over de wijnen.
Bij de eerste halte hield Stijn ons creatief
aan de waggel met zijn verwelkom- of
kennismakingsspel.
Herman wist ons te boeien met een gedicht
uit ’N van iemand’ van Jan Geerts. Het
betekent een verrijking wanneer Herman,
de achterliggende gedachte, de droom, de
waarheid, de hoop achter deze poëzie
verduidelijkt. Hedwig liet ons een brug
bouwen met echte ‘boerkes’. Niet de
eenvoudigste opdracht maar het lukte. De
gedachte waarin samenwerken van
doeners, denkers, kijkers …. heel
belangrijk is als we samen iets willen
bereiken. We hebben iedereen nodig om te
slagen. Ook het cement, het water en het
zand zijn essentieel om de stenen samen te
houden; Een samenleving heeft die
ingrediënten echt nodig. Joke hield het
ludiek. De deelnemers mochten de zin
voltooien: ‘een goed politicus is….’ .
Creativiteit troef, zeker wanneer de wijn
zijn invloed begint te hebben.
Knap initiatief waar ernst en plezier hand
in hand gaan met een lekker glaasje wijn.
In de marge:
 een grote groep mannen is moeilijk
stil te krijgen,
 sommige vonden één glas per stand
weinig en durfden een tweede
portie aan maar naarmate de avond
vorderde hoorden en zagen we de
gevolgen ervan.
norbert

KWB Gordelt
Heb je zin om met je gezin een fijne zondag te beleven, dan is dit iets voor jullie!!!
Het spreekt voor zich dat alle activiteiten gratis zijn.

In de namiddag:
✓ Wandel- en fietstochten voor het gezin of de sportievelingen.
Er is keuze tussen 2 wandelingen (6 km of 12km)
en 2 fietstochten (20km of 35km).
De korte wandeling is geschikt voor buggy’s.
Vertrekken kan tussen 13.30u. en 15.00u.
✓ En heb je geen zin in een wandeling of fietstocht. Geen probleem!!
Rustig terrassen terwijl de kinderen spelen kan ook!!!
✓ Springkasteel, bakschieten, kubb, petanque, voetbal, speeltuin, ….…
✓ Leg je liever een kaartje.. geen probleem …ook dat kan natuurlijk

‘s avonds:
✓ Doorlopend barbecue van 17u tot 19u.
Voor de BBQ dient men wel vooraf in te schrijven bij
wouter.kemels@kwbmerchtem.be of 0473 820660.
Inschrijven voor de BBQ kan tot en met maandag 24 juni 2019.
o Kinderschotel:
2 stukjes vlees (balletjesbrochette, BBQ worst)
met groentjes en brood voor 5 euro
o Volwassen schotel:
3 stukjes vlees (balletjesbrochette, BBQ worst, varkensbrochette)
met groentjes en brood voor 10 euro.
Ben je vegetariër, laat iets weten. Dan zoeken we een alternatief.
Ps: De barbecue gaat ook bij slecht weer door (er is een zaal en een groot afdak).
Waar: Sint Donatus school, Maurits Sacréstraat 42 te Merchtem
Wanneer: Zondag

30 juni 2019

Nodig gerust je vrienden en familie uit, iedereen is welkom!
We maken er samen een top KWB gezinsactiviteit van!!

KWB gaat Golfen
Door het succes richten we een 2de sessie in.
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.
Waar:
We verzamelen aan KWB lokaal de werkman om 18.45 u. STIPT.
Wanneer:

op vrijdagavond 14 juni 2019.
Wat:
We gaan op initiatie golfen naar golfclub Krokkebaas. Een standaard initiatie onder deskundige
begeleiding start om 19 u. en duurt 2 uur. We starten met het materiaal en het slaan van
ballen op de drivingrange. Daarna volgt de initiatie op de puttinggreen.
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!
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

-

Voetbal Marollen-KWB
Vrijdag 7 juni 19.30 u.- Cristal-boys
Vaderdag in het lokaal
Zondag 9 juni
KUBB - kampioenschap
Woensdag 12 juni – 19 u. – Ten Anckere
Golf – Krokkebaas
Vrijdag 14 juni

Fietsweekend
15 – 16 juni

Stadsbezoek Mechelen
Vrijdag 21 juni – 18.15 u. Kerk Merchtem
KWB GORDELT - Zondag 30 juni
St.Donatusschool – M. Sacréstraat
Elke donderdagavond om 19.30 u.
Petanquen aan het KWB-lokaal
Juli-augustus 2019
 VR 12 juli
 ZO 11 aug.
 VR 16 aug.
 18–19–20 aug.

Fietstocht KWB’ers
Dagfietstocht volwassenen
Corrida
Kermis bij KWB

