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FAMILIENIEUWS


Richard Van Ongevalle, weduwnaar van Judith Clerebaut
schoonvader va KWB’er Marc Van den Berghe
Maria Tassenoy, weduwe van Leopold Verhasselt
moeder van KWB’er Flor Verhasselt
tante van KWB’er Jan Verhasselt
Anna Schaekels, weduwe van Jan Steps
zuster van KWB’er Daniel Schaekels
tante van KWB’er Walter Notredame
Roger De Roos, echtgenoot van Maria Vrijders
vader van KWB’er Franky De Roos
Relinda Suys, echtgenote van KWB’er Jos Fiesack
moeder van KWB’er Michiel Fiesack
schoonzus van KWB’ers Joris en Kris Fiesack
familielid van vele KWB-leden
Louise Biesemans, vrouw van Jos Robberechts (+ )
moeder van KWB’er Jan Robberechts
schoonmoeder van KWB’er Steve Weymans
schoonzus van KWB’ers Luc Van Schuerbeeck, Hans Hoogewijs, Walter
Legroux, Herman Vander Straeten, Theo Verhavert, Jean De Block.
Tante en familielid van meerdere KWB’ers
Lilian ‘Lily’ Lesy, weduwe van Jaak Van Ransbeeck
schoonmoeder van KWB’er Roger Van Droogenbroeck
 

Afscheid nemen
Afscheid nemen is loslaten
en toch nog iets van die persoon in je houden
afscheid nemen is dag zeggen
en proberen alleen verder te gaan
met de steun die je gekregen hebt.

WE BEGINNEN ERAAN!
Met de maand september starten we een nieuw KWB werkjaar. Het bestuur en de
wijkmeesters hebben voor een programma gekozen met nieuwe en creatieve ideeën
en aantrekkelijke initiatieven om je ervan te overtuigen dat het bij KWB-Merchtem
weer top is.
Als de plezantste vereniging van Merchtem – volgens de enquête in het Nieuwsblad kunnen we ons moeilijk veroorloven om stil in een hoekje te blijven en te genieten
van het voorbije.

Nee, we kijken vooruit!
Activiteiten organiseren is belangrijk voor een ledenbeweging waar vriendschap,
ontmoeting en vorming zowel praktisch, menselijk als geestelijk tot de toppers
behoren.
Er is echter ook onze boodschap, onze missie!
Waarvoor staat KWB in 2019-2020?
 Waar leggen we klemtonen in onze manier van beweging uitbouwen?
 Met welke boodschap gaan we naar de medemens?
 Heeft het leven en de boodschap van Mgr. Cardijn en Jezus Van Nazareth zijn
impact op onze manier van beweging maken?
 Welke waarden – die mensen verbinden en die vriendschapsbanden
opbouwen – zetten we als doelstelling.
Verdraagzaamheid, eerbied voor ieders mening, gewoon vriendelijkheid lijken
zo’n alledaagse en voor de hand liggende waarden dat we er soms aan voorbij
lopen. En toch vormen zij de sleutels van een fijn-menselijke samenleving.
Kunnen we dit werkjaar eens met zijn allen daar ons steentje toe bijdragen met heel
kleine maar o zo belangrijke aandachtspuntjes in onze buurt, op ’t werk, op de weg
met de auto of de fiets, in ons stamcafé.

Vriendelijkheid troef, wie vraagt, wie gaat mee?
Norbert

Darts
De mannen die graag met de pijltjes gooien worden verwacht op zaterdag 14
september om 20 u. in het KWB-lokaal. Het zal er gezellig aan toe gaan. Zouden de
nieuwe dartsborden al ter beschikking zijn? We kijken er naar uit.

VEILIG OP DE FIETS
Afspraak in het KWB lokaal de werkman om 19.45 u.
We starten om 20 uur.

Vrijdagavond 27 september 2019.
Dames, heren,
 In deze interactieve infosessie van ongeveer 2 uur worden fietsers duidelijk
geïnformeerd over de verkeersregels die hen aanbelangen en wat veilig fietsen en een
veilige fiets juist inhouden.
 Eerst test een korte quiz onze kennis van de verkeersregels als fietser. Dan is het tijd
om de belangrijkste en ook de nieuwe verkeersregels even van dichterbij te bekijken
en een aantal verkeerssituaties onder de loep te nemen. Veiligheid staat steeds voorop:
wat is een veilige fiets en hoe moet je als fietser in het verkeer zichtbaar zijn?
 Daarna nemen we de elektrische fiets onder de loep. Een lesgever van VSV leidt deze
workshop in goede banen en beantwoordt al je vragen over fietsveiligheid,
verkeersregels, fietsen in groep,…
Kostprijs: deze activiteit is gratis

Meer info:
Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660

WIJKMEESTERSVERGADERING VAN 5 JULI
De opkomst was niet groot, vele wijkmeesters verkiezen om heel vroeg in de
vakantiemaanden met verlof te gaan. De inhoud van deze vergadering mocht er wel zijn.
Luc, onze voorzitter opende met een prachtige bezinning bij een vakantie door Manu
Verhulst.
Hedwig evalueerde de voorbije activiteiten van de maanden mei en juni en daar is gedurende
die periode heel wat gebeurd. Met al de verslagen in de Kleine Raak hebben jullie kunnen
vaststellen dat KWB niet stil heeft gezeten.
De komende initiatieven – de fietstochten, de corrida en de kermis aan het KWB lokaal
werden met veel enthousiasme voorgesteld.
Tijdens de pauze genoten we van een paar verjaardag tournees van Herman, Evert en Dimitri.
Na de pauze werden de plannen voor het toekomende werkjaar aan de wijkmeesters getoond.
Een waaier van activiteiten met heel veel nieuwigheden zullen wellicht ook in jouw smaakt
vallen. Het bestuur kreeg terecht een warm applaus als teken van bevestiging van hun goede
voorbereidend werk. Bij de Kleine Raak van september ontvang je de kalender van 2019 –
2020.
Als afsluiter zorgden Hugo en Nico voor een smakelijk stukje vlees op de barbecue en met de
nodige groentjes erbij.
Norbert

Vissen aan de vijver
Even terug in de tijd: ‘met 10 mannen vertrokken we zaterdagochtend naar
Nederland om een lijntje uit te smijten aan een vijver met kampeerplaatsen aan de
rand.
Na de goeie ontvangst, tentjes opzetten, ja ja, we bleven slapen, lijntjes en “beet” in
orde brengen, plaatske zoeken, maar….’
Dit was in 2018, we doen dit nog eens over
op het weekend van 21 en 22 september
2019!
Voor de sprotprijs van 40 euro kan je dit
allemaal beleven.
Wat krijg je hiervoor?


2 dagen vissen aan de vijver, het
kan zelfs vanuit je tent
www.campingdenneke.nl



Vislijnen inbegrepen de echte mogen
hun eigen gerief meebrengen
(exclusief dynamiet)



Zaterdagavond BBQ ook als je niets
gevangen hebt



Zondagochtend ontbijt, het hoeft niet
altijd vis te zijn
www.gasterijdorpsgenot.nl

Wat verwachten we van jou?





Om 8u aan de werkman: zaterdag 21 september hé
Breng dan ook de 40 euro deelnemingsgeld en wat zakgeld mee
Tentje niet vergeten of slaapt ge liever onder den bloten hemel
Inschrijven bij steve@kwbmerchtem.be , LET OP, De eerste 20 kunnen mee!

Wijsheid stopt wijsheid te zijn
als ze te trots wordt om te wenen,
te ernstig om te lachen
en te vol van zichzelf om
iets anders te zoeken dan zichzelf.
(Neil Douglas-Klotz)

KWB GORDELT.
Op
zondag
30
juni
organiseerden we voor de 3de
maal KWB gordelt. Een formule
voor elk wat wils. Dit jaar
konden de deelnemers kiezen
uit een wandeltocht van 6 of 10
Km, een fietstocht van 26 of 38
Km,
volksspelen,
een
springkasteel,
gezellig
terrassen of gewoon genieten
van een lekkere BBQ op de
speelplaats van de lagere
school Sint-Donatus. Jawel,
terug op onze vertrouwde
locatie.
Het zonnetje was van de partij
zodat we konden rekenen op
een groot aantal deelnemers.
Voor de wandel en fietstochten
schreven
zich
103
sportievelingen in. De routes
waren uitgestippeld gebruik
makend van wandel of fiets
knooppunten. Op het eind van
de
tochten
veeleer
blije
gezichten. Al waren er wel
enkele deelnemers die vonden
dat de fietstocht van 26 Km op
het eind wat zwaar was. De
prachtige omgeving waar men
doorheen fietste maakte dit
euvel wat draaglijker.
Voor de BBQ schoven 122 deelnemers aan tafel. Het menu was weer om vingers en
duimen af te likken. Lekkere stukjes vlees, veel groentjes en een vriendelijke service.
De organisatoren konden voldaan terugblikken op een geslaagd evenement.
Bedankt iedereen voor jullie aanwezigheid en tot volgend jaar.
Dimitri

Wistjes
 Dat Dany VDB en Wouter K een echt team vormen en dat ze de BBQ met
heel veel zorg en kunde hebben klaargekregen.
 Dat we de dames die de bijhorende groentjes en pasta’s serveerden danken.
 Dat het een zoeken was om een plaatsje te vinden uit de zon.
 Dat opruimen een zware karwei blijft
 Dat sommigen opperden om terug naar de fietsrally van vroeger te gaan met
vragen en spelletjes maar of dit wel een goed idee is dat willen we betwijfelen

Fake news @ KWB
Vrijdagavond 12 juli verzamelden 21 fietsers aan het KWB-lokaal voor de “Fietstocht
voor KWB’ers”; de dames moeten nog even wachten tot met de gezinsfietstocht.
Wat lazen we in de Kleine Raak van juli ter uitnodiging tot deelname?: “De eerste
kilometers zijn wel een beetje bergop want we gaan richting Asse en Affligem
maar de initiatiefnemers zorgen voor een matig tempo dat voor iedereen
haalbaar is. Dit molshoopje naar Asse mag echt geen obstakel zijn voor stoere
KWB’ers.”
Niets was minder waar. Fake news dus bij de tofste vereniging van Merchtem, het
werd namelijk richting Aalst i.p.v. Asse. En de molshoopjes waren zeer schaars, alsof
het constant bergaf was. Zij die door de uitnodiging afgeschrikt werden hadden dus
ongelijk.
De initiatiefnemers, het fietserstappersteam Walter G, Dirk M, William T en Jurgen M,
hadden een mooi parcours uitgestippeld doch enkel Walter G kon aanwezig zijn. Hij
werd voor de begeleiding dan maar vakkundig bijgestaan door Rudi VD en uittredend
voorzitter Luc VC.
Via Waaienberg, Weyenberg en Droeshout fietsten we op autoluwe banen en recent
gebetonneerde fietswegen doorheen Baardegem richting Meldert waar we na 14 km
verpoosden in taverne Oude Snas. “Voorzitter, moeten we geld meenemen?”
vroeg Hedwig, waarop even gelach volgde. Keuze der dranken was er alvast in
overvloed en onze voorzitter had, als garçon van dienst, bijna kaartjes te weinig om
alle verschillende dranken te noteren: van cola zero, Palm Green tot Cornet,
Grimbergen, Affligem Tripel en Gouden Carolus. En ja … het werd inderdaad een
traktatie van de kas.
Na het vertrek meteen even stoppen want er zat er blijkbaar nog enen op de wc. Te
veel tripel?
Eens de terugweg hervat fietsten we al snel op Leirekens-route waardoor we zowat
recht op recht naar Merchtem konden rijden waar we, zoals de traditie het vraagt,
afsloten in café Reedijk. Hier werden we getrakteerd op lekkere broodjes en
spontaan legden alle deelnemers 5 euro in de pot om nog iets te drinken, en
sommigen nog iets, en nog iets. ‘Hoe laat is het al?” vroeg Michel. “3 voor 12,
Michel”, “Ah, dan is het bijna Nieuwjaar”. De sfeer zat goed!
Een hartelijk woordje van dank aan de initiatiefnemers voor het mooie parcours van
34,2 km en uiteraard aan de KWB’ers die er bij waren. Hopelijk tot volgend jaar.
WaTe

Florian zoontje van KWB’er Pauwel Demeyer en Marlies Sablon.
Daan dochtertje van KWB’er Stef Ricou en Maaike De Block
Opa’s




Twee opa’s KWB’ers, Marc Demeyer en Frans Sablon die Florian ieder op hun manier gaan
vertroetelen. Proficiat en ze zijn beiden zo fier als een gieter.
En KWB’er Marc Demeyer werd opnieuw opa van een schattig meisje Ella is haar naam. Marc zal
met Nieuwjaar diep in zijn geldbeugel moeten tasten want het aantal kleinkinderen neemt toe.
KWB’er Jean De Block werd ondertussen ook opa van een flinke jongen. Lian is zijn naam. Jean
kennende zal hij zijn beste beentje voorzetten voor Lian en natuurlijk voor al zijn kleinkinderen.

Nieuwe leden
 Wim Van Den Borre wordt het 440ste lid van onze KWB afdeling. Wim kent de KWB, want het
neemt reeds jaren deel aan het kampioenschap petanque op maandag van de KWB kermis.
Wim tof dat je op weg wil gaan met KWB en we wensen dat je er snel heel wat vrienden
bijkrijgt. Ook welkom op onze activiteiten of op zondagmorgen in het KWB lokaal.
 En het wordt nog toffer lid nr. 441 heeft de weg naar onze KWB gevonden. Stijn Plas waagt het
erop. Stijn welkom man, we hopen dat je op één of andere manier thuis voelt in onze beweging.
We zien je graag op één van onze activiteiten.

WARM AANBEVOLEN !

DAGFIETSTOCHT * Zondag 11 augustus
Gelukkig blies de wind de dag ervoor alle lucht uit zijn longen en lag de weg vrij voor een
aangename tocht met hoofdzakelijk zon en soms wolken die niks dreigends en niks nat in
zich hadden.

Eén van de organisatoren verloor het uur uit het oog en moest zich reppen om –zij het iets te
laat – aan het vertrekpunt aan te komen. 41 fietsers met de vrouwen lichtjes in de
bovenhand vertrokken naar het doel ‘het Vrijbroekpark’ in Mechelen.
Wie had daar toch een stuk glas laten vallen? net daar wou Georges fietsen met als gevolg
een lekke band maar d’er zijn stielmannen mee en dit opstakeltje werd in een minimum van
tijd opgelost. De wegbeschrijving op een app zetten dat hoort er de dag van vandaag bij
maar je zet er best de juiste wegbeschrijving op. Allemaal kleine akkefietjes maar ja.
Het eten in het eetcafé in het Vrijbroekpark – trouwens een heel mooi en groot park - was
super. Een voorgerecht met rauwe hesp en meloen mooi opgediend en daarna vol-au-vent
of zalm met frietjes of kroketten vergezeld met een bordje koude groentjes. Het nagerecht,
om alle putjes te vullen, bestond uit een chocolademousse (zwart en wit). Evert genoot van
een mij onbekend biertje in een mooi glas, de naam…sorry. Zelfs onze voorzitter Luc,
gekend om zijn rare eetgewoonten, wist de zalm te appreciëren tot groot ongeloof van Karine
zijn vrouw. Wouter die stilletjes had gehoopt om een deel van de schotel van Luc
doorgeschoven te krijgen had deze keer tegenslag.
Bedankt aan wie meereed, aan allen die zich ingezet hebben voor het welslagen van deze
tocht. De veiligheid primeert en daar mogen ze echt fier over zijn.

Bezoek Gamba kwekerij
Waar:
We verzamelen aan het KWB lokaal de werkman om 19u.
We starten de rondleiding om 19.30 uur bij ERIC’S gambas
in Ternat (Heirbaan 56A, 1740 Ternat).
Wanneer:

Op vrijdagavond 13 september 2019.
Wat:
Bezoek van een GAMBA kwekerij met uitleg over
het productieproces (nursery, pregrowout,
growout, sturing, oogsten, labo, behandeling en
recuperatie van water).
Na onze rondleiding is er een degustatie van
vers gevangen gamba's met een glaasje wijn,
frisdrank of een pintje in een sfeervolle
omgeving.

Kostprijs:
De kostprijs bedraagt 20 euro per persoon.
Vooraf inschrijven is verplicht!
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn
beperkt.
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.
Meer info:
Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660

KWB lidgeld
Hernieuwing van het KWB-lidgeld 30 euro voor een heel jaar ambiance, vorming en
allerhande bezoeken die het bestuur en de wijkmeestersploeg je aanbieden.
Je wijkmeester verzamelt al de lidgelden van zijn leden en schrijft alles over op
de rek van KWB IBAN BE70 74995 5005 0525.
Beste KWB’er er zijn redenen genoeg om je lidmaatschap meteen te verlengen.







KWB biedt je een fantastisch jaarprogramma
KWB geeft je de mogelijkheid om vrienden te ontmoeten
Via Kleine Raak krijg je info over de toekomende activiteiten en een verslag
van wat voorbij is;
KWB is de plezantste beweging van Merchtem en telt vandaag 441 leden.
Met de KWB lidkaart krijg je korting bij vele handelszaken.
Als KWB-lid ben je verzekerd voor alle initiatieven van KWB

We hopen dat je onze KWB afdeling trouw blijft en duimen voor een fijne
samenwerking.

Ook de moeite waard!
In het legermuseum op het Jubelpark in Brussel loopt een tentoonstelling ter
herdenking van het einde van Wereldoorlog II.
Er ligt bovendien een pamflet ‘Wij zijn vrij!!! Onze hoofdstad is bevrijd! van de
Kristelijke Arbeidersjongeren KAJ – JOC van september 1944. Dit pamflet maakt
deel uit van de expo ‘War-Occupation-Liberation’.
Er liggen eveneens documenten (brieven) Cardijn in gevangenschap van 11 juni
1942 tot 2 september 1942.

Startavond met verkiezing voorzitter en kassier!
Belangrijk dat je vrijdag 4 oktober 2019 in je agenda aanstipt want dat is één van de
belangrijkste activiteiten van onze KWB
 Welkom om 19.30 u. in zaal ’t Vijverdal we starten we met verkiezingen.
 De termijn van onze voorzitter Luc zit erop en verkiezingen zijn aan de orde.
 Wie neemt voor de volgende 2 jaar het voortouw?
 Er wordt een evaluatie gemaakt van de initiatieven van vorig werkjaar.
 Onze kassier Francis vertelt over onze financiële gezondheidstoestand
 Nieuwe activiteiten van het nieuwe werkjaar worden voorgesteld.
 Er wordt iets gegeten.
 Creativiteit en plezier zijn nooit ver weg.
Verwacht ben je zeker en vast!!!

-

Bezoek Vroegmarkt
Zaterdag 7 september - Vertrek 4.15 u. KWB-lokaal

Bezoek Gambakwekerij
Vrijdag 13 september
Vertrek 19 u. KWB-lokaal

Vissen op de vijver
21 – 22 sept.
Vertrek 8 u. KWB-lokaal

Darts
Zaterdag 14 september
20 u. KWB-lokaal

KWB – FEMMA ‘Veilig op de fiets’
Vrijdag 27 september - 19.45 u. KWB-lokaal

Petanquen donderdagavond tot 26 sept.
(Afsluiter)
Pingpong : 12 – 19 – 26 september

OKTOBER 2019
 VR 4 okt.









Startvergadering
Verkiezing voorzitter en kassier
VR 11 okt.
Start kaartkampioenschap
DI 15 okt.
Euro norm lez/banden
ZA 19 okt.
Darts
DI 22 okt.
Koken
ZA 26 okt.
Heksentocht
DP 31 okt.
Wijkmeesters
Iedere donderdag pingpong
Iedere woensdag kaarten

