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FAMILIENIEUWS 

 
 Judo Louies, echtgenoot van Elisabeth Timmermans 

vader van KWB’er Freddy Louies 

schoonvader van KWB’er Davy Van den Bossche 

 

 
  

     

 

 

Christen zijn 
 
 

Christen zijn 
is nu even goed mogelijk 

als toen. 
 

Het is een steen 
van onrecht en geweld in de samenleving wegrollen 

Het is mensen troosten 
in de tin van hun verdriet. 

 
Het is met mensen mee zwerven 

om verlies te verwerken. 
 

Het is het hart en de handen van mensen weer openen, 
hun ogen weer licht laten zien. 

 
Het is aandachtig zwijgend 

nabij zijn in het uur van hun sterven. 
 

Christen zijn 
heeft altijd met opstaan en oprichten 

te maken. 
 

Christen zijn 
is nu even goed mogelijk als toen. 

Waar begin je? 
Jean-Paul Vermassen 

 

 



 

 

Wie wordt kaartkampioen Wiezen 2019 – 2020? 
 
Wie wordt de opvolger van Kenny, die vorig jaar als jonge snaak, vele 
kaartliefhebbers versloeg?  
Het wordt denkelijk weer een spannende strijd en wie de beste kaarten krijgt, 
verzamelt natuurlijk de meeste punten 
 

We starten op vrijdag11 oktober om 20 u. in het KWB lokaal. 
 
De kaartavonden die je misschien best noteert in je agenda, gaan telkens door op 
vrijdagavond in het KWB lokaal om 20 u. 
 

8 november 2019 
10 januari 2020  
14 februari 2020  
13 maart 2020  

3 april 2020 finale 
 

Dat de beste moge zegevieren maar de leuze blijft meedoen is belangrijker dan 
winnen. We spelen bij KWB niet voor het gouden kalf maar voor het gezelschap en 
het plezier. 

 
 

 

 

Kookavond 
 

Beste KWB koks zet je koksmuts maar op, doe je schortje maar aan en scherp je 
aardappelmesje nog eens goed want we starten opnieuw met een reeks 
kookavonden. 
 

Team Opwijk voorziet (in de afwezigheid van Team Mollem) : 

 preisoep met kaascroutons 

 kabeljauw met kruidenkorst, pastinaakpuree en beurre blanc 

 rijstpap met bruine suiker  
 

Pauwel zorgt voor de nodige ingrediënten, geeft de nodige tips om ons aan het werk 
te krijgen en nodigt daarna uit aan tafel om te proeven en te genieten van wat we 
samen klaargemaakt hebben en deze keer geen zalmgerecht. 
Toffe avond, kom maar eens af  
 

Dinsdag 22 oktober -  19.30 u. Kerkeboomgaard 

 



 

 

Petanque ‘dat is veel trainen’. 
 

 
 

Iedere donderdagavond spelen een tiental KWB’ers petanque op de 2 terreinen achter het 

KWB-lokaal. En wie dacht dat petanque alleen maar met ballen gooien is heeft het mis. 

Bij KWB zijn er een aantal vedetten die op een sublieme en heel doeltreffende wijze hun 

tegenstanders overtroeven. Marcel, Dirk, Eddie, Leo, Gunnar en Marc schieten alle goed 

gelegde ballen weg zonder verpinken.  

 

Diegenen die daar kort bij aanleunen maar eerder gooien om hun ballen zo 

kort mogelijk bij het ‘houten mikballetje of cochonnet’ te leggen zijn onder meer Dominiek, 

Rudi, Dennis, de pa, Lieven, Dirk, Roland, Herman, Luc en wie ik mocht vergeten zijn sorry. 

Zelf behoren we tot de mannen die met een goeie dosis geluk al eens een ‘n’en goeien of ne 

reus’ gooien.  

Het is een plezant spel, winnen is tof maar het hoeft niet. Het amusement ligt hem bij de 

conversaties, de leuke woordspelingen, de discussies en vooral het gezelschap. Iedereen legt 6 

euro in de pot en zo worden de pintjes betaald. Ik kom nog volgend jaar.  

Op donderdag 7 mei 2020 wordt er opnieuw gestart. 
Norbert 

 
 
 

 
 

Darts  
 
 
 
We denken dat met het overrompelend succes van kermis de dartsliefhebbers nog 
graag een paar pijltjes willen gooien als een vorm van training. 
Met de nieuwe dartsblokken die we met KWB hebben aangekocht wordt het zeker 
een hoogdag voor hen. 
Op zaterdag 19 oktober om 20 u. verwachten we je in het KWB-lokaal. Het zal er 
gezellig aan toe gaan. 

 



 

 

 

Vissen aan de vijver 
 

Allemaal stralende vissers die zondag 20 september in de Werkman een afsluiter 
kwamendrinken na hun geslaagd visweekend. Wie de grootste, de dikste vis 
gepakt had wist niemand te vertellen.  
Het zal wel een formidabel gevoel geven om na de visvangst en de barbecue in je 
tentje te kruipen op de oever van de vijver. 
We hebben de vissers toch wel met een paar bakjes bier zien sleuren. Dat ‘Den 
Bizon’ een sponsoring had voorzien (Jupiler). 

 
En nu het verslag van Steve. 
 
‘Onder een stralende zon kwamen we met 17 man toe op camping ‘ ’t Denneke’.  
Tentjes opzetten, frigoboxen vullen, lijntjes in ‘t water gooien en we zijn vertrokken 
voor een zalige dag. En het was echt genieten. En de vissen zagen het ook zitten 
want ze werkten voorbeeldig mee aan onze vangst. 
‘s Avonds BBQ en lekker verbroederen aan Hugo’s kampvuurtje.  
Op tijd in bed en s morgens lekker ontbijten. Opruimen en hop naar de werkman.  
Weer een meer dan geslaagd weekend op z’n KWB’ees. ‘ 
 
Wist je dat... 
 Maes naar vijverwater smaakt?  
 Oma’s hun ogen de kost gaven aan een naaktzwemmer  
 Er meer vis gevangen is dan vorig jaar, 

 maar enkel door de profs  
 Er s avonds een lama met een hazenlip rondliep.  
 Men voor wat geld een Hollandse vrouw met vis  

mag slaan  
 We volgend jaar al op vrijdag willen vertrekken 

 
 

                      
De wonderbare visvangst 

 



 

 

Bezoek aan de gamba kwekerij van vrijdag 13 september 9 
 
Een gambakwekerij, nooit van 
gehoord, en dan nog wel in het 
nabije Ternat. Bovendien zijn ze de 
enige in België met dit soort bedrijf. 
In heel Europa telt men 10 dergelijke 
initiatieven. 
23 KWB’ers gingen op 
ontdekkingstocht en het was 
verbijsterend hoe zo’n kleine 
prutskes een hele grote gamba 
kunnen worden. 
Een interessante uitleg van een heel 
gedreven Erik die heel zijn installatie 
zelf had bedacht, uitgekiemd en 
geïnstalleerd. De grote tonnen waar 
de beestjes in groeien werden super 
geïsoleerd tegen warmteverlies. Het 
water wordt gezuiverd en opnieuw 
gebruikt. Al 4 jaar zwemmen, 
ploeteren de diertjes in hetzelfde, 
gezuiverde, water 
Erik zijn droom of liever zijn hobby – 
noem het passie – werd een grote 
uitdaging want nu probeert hij met 25 
gamba vrouwkes – zij dragen de 
eitjes op hun rug – en 25 
mannekens, die hun sperma op de 
buik dragen, bij elkaar te zetten en 
zelf te kweken. Het vergt heel wat 
werk en een goede timing.  

 
 
 
 

 

 
Zou het ons lukken, vragen Erik en zijn vrouw Chantal zich af? Hopelijk voor dit 
fantastisch team. Iedereen kreeg na de uiteenzetting en rondleiding 3 gamba’s en 
drankjes aangeboden (o.a. gambabier). 
Toffe avond, leerrijke ervaring en iedereen opgetogen over deze nieuwe ontdekking. 
 

Norbert 
 

 

Aanbevolen 
 

KWB’er Jeroen De Rycker nodigt uit op: de herdenkingswandeling Nicole 
Verhasselt op 27 oktober 2019 ten voordele van ALS-Liga in het kader van de 
Warmste Week studio Brussel. 
Vertrek vanaf 9 tot 13 uur in café Ossel-Star, Kasteelstraat Ossel. 
3 wandelingen: 5 km (rolstoelgebruikers) - 10 km en 16 km. 
Toegangsprijs volwassene 6 euro - kinderen onder 12 jaar 2 euro (2 consumpties 
inbegrepen). Steun dit goede doel met uw deelname.hartelijk dank vanwege 
team Steun Nicole. 



 

 

Wistjes 
 
 Dat KWB’er en wijkmeester Marc Blyaert in de Raak van september stond met 

een artikel over zijn nieuwe dichtbundel ‘De smaak van kanker’. Dat Marc 
een artistiek iemand is dat weten wellicht heel veel KWB’ers. Hij 
vertegenwoordigt ook KWB in de Merchtemse cultuurraad. 

 ‘In poëzie kan je beelden gebruiken voor wat niet gezegd kan worden’ is 
één van de uitspraken van Marc en inderdaad als je een gedicht leest kan je 
er over nadenken en proberen te begrijpen wat de schrijver bedoeld heeft met 
zijn tekst. 

 Nog een uitspraak van Marc: ‘een gedicht kun je telkens opnieuw herlezen, 
want het geeft zich niet onmiddellijk bloot’. Knap en onze KWB felicitaties.  

 Dat KWB op het parochiaal eetmaal sterk vertegenwoordigd was zowel bij de 
werkers als bij de genieters van de heerlijke spijzen. 

 Dat de 3 koks die verantwoordelijk waren voor de bereiding van het eten op 
het parochiaal eetfestijn 3 mannen van de JKWB waren, wat een luxe! 

 Dank dat jullie de oproep van KWB zo sterk hebben opgevolgd.  

 

 

Huwelijk 
 
Dikke proficiat aan JKWB’er Michiel Thomas en Tine Luypaert die deze maand in het 
huwelijk traden. We wensen dit jonge koppel veel geluk, voorspoed en bovenal 
‘elkaar graag zien’.  

 

 

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 7995 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. 



 

 

Wijkmeestersvergadering van vrijdag 6 september 2019 
 
21 wijkmeesters tekenden present op deze vergadering als voorzitter Luc – in zijn 
laatste wijkmeestersvergadering – iedereen welkom mocht heten. Hij overliep de 
agenda van de avond, die wegens tijdgebrek niet helemaal kon afgewerkt worden. 
 
Norbert nam de bezinning voor zijn rekening. Met september begint het nieuwe 
schooljaar en voor vele van onze kinderen of zelfs kleinkinderen start er iets nieuws 
in hun leven. Een hele aanpassing, het betekent ook het einde van de 
vakantiemaanden waarin iedereen naar eigen interesse en vermogen tot rust wil 
komen. De wijkmeesters kregen hierover de kans om hun mening te geven. 
 

 Waar heb je echt van genoten tijdens de vakantie 
 Wat heeft je teleurgesteld, wat was ambetant? 
 Heb je iets speciaals gedaan naar andere mensen toe? 

 
In een tweede gedeelte ging het over de start van het nieuwe KWB werkjaar. Waar 
leggen we de klemtonen in onze manier van beweging uitbouwen? Welke waarden- 
die mensen verbinden en die vriendschapsbanden opbouwen- zetten we als 
doelstelling? 
Prachtig en aangrijpend wat er door de wijkmeesters werd voorgesteld. Beweging 
maken is dagdagelijks begaan zijn met de boodschap van Mgr. Cardijn en van Jezus 
van Nazareth en er naar leven in woord en daad. Vriendschap en elkaar ontmoeten 
is een grote stap. 
 
Hans overliep en evalueerde met ons de voorbije activiteiten. De fietstochten werden 
positief geëvalueerd evenals het petanquen achter het KWB lokaal. Voor iedere 
activiteit gaf kassier Francis het financieel plaatje mee. 
 
Aan de hand van veel fotomateriaal overliep Hans de kermisweek steeds bijgestaan 
door Francis die weliswaar nog niet over alle uitgaven beschikte. De corrida werd als 
een voltreffer beschouwd. De kermis met het klaarzetten en de samenwerking met 
KLJ werkte voortreffelijk, de jeugd liet zich van zijn beste kant zien. Ook de vele 
sponsors die de kermiskrant mogelijk maakte werden bedankt. Vooral de 
hoofdsponsors DVV en Poortcenter kregen grote lof. 
Hier en daar wat opmerkingen, te weinig helpers om de dorstige kermisgangers aan 
drank te helpen, muziek te luid, veel deelnemers aan het dartskampioenschap, 
vervangingen van spelers tijdens de finale van het petanquetornooi, een toiletwagen 
zou een extraatje kunnen zijn, het kinderprogramma werd afgevoerd. 
We hebben een heel jaar tijd om over deze opmerkingen na te denken. 
Tijdens en na de pauze genoten we van 3 tournéés, Frans werd grootvader, Jozef 
vierde zijn gouden jubileum en Hans trakteerde op zijn 25 jaar huwelijk. 
Het ledennieuws volgde en met de komende initiatieven werd deze vergadering 
afgesloten. 

Norbert 

 



 

 

KWB Merchtem brengt ochtendbezoek aan de Brusselse 
Vroegmarkt (Mabru) 

 

Zo’n 25 geïnteresseerden , 20 KWB-ers, waarvan sommigen vergezeld van hun partner, 

trotseerden de ochtendkoude op zaterdag 7 sept 2019 om vanaf 5 u deel te nemen aan een “in-

leef” rondleiding op de Vroegmarkt van Brussel ( = vzw Mabru) (marché matinal de 

Bruxelles) .  

Onze gids, Michel Lefever, beheerder bij Mabru  en voormalig plantenteler,  veegde al direct 

een verwarring van tafel: hoewel Mabru en het Europees Centrum voor Fruit en Groenten  (= 

de Euroveiling) sinds 1973 “rug aan rug” gevestigd zijn langs het kanaal Brussel-Willebroek, 

ontplooien ze elk verschillende activiteiten. 

De Brusselse Vroegmarkt, Mabru dus, wordt ook lichtjes spottend, de "buik van Brussel" 

genoemd , maar  is vooral gekend voor de  kwaliteitsproducten die het aanbiedt en waarbij 

versheid van het grootste belang is. Daarom werden ook belangrijke investeringen gedaan in 

frigo-bewaarplaatsen. De markt is een echt Brussels instituut, en  bestaat al sinds meer dan 

een eeuw. Decennia lang vond ze een onderkomen op de Grote Markt van Brussel en in de 

omliggende straten. In 1973 verhuisde ze met veel dynamisme en inzet naar de 

Werkhuizenkaai, langs het kanaal. 

Zo'n 128 handelaars verkopen er elke week 8.000 tot 10.000 ton  producten aan 

detailhandelaars, kruideniers, horecazaken, marktkramers, collectieve keukens, soms ook aan 

particuliere klanten. Elke koper betaalt een toegangsrecht van 3 euro via muntinworp aan de 

ingang van de site van de Vroegmarkt . De verkochte producten – grosso modo aan 

groothandelshandelsprijzen - omvat een breed gamma: fruit, groenten, primeurs, vlees, 

vleeswaren, wild en gevogelte, vis en schaaldieren, kaas en andere zuivelproducten, algemene 

voedingswaren en grote consumptieproducten, wijn en andere dranken, diepgevroren 

producten, bloemen en planten, delicatessen zoals kaviaar en truffels. Of wat dacht ge van 50 

mooie roosjes voor vijf euro ?  Zowel producten  uit onze streken , als Mediterrane producten 

worden er te koop aangeboden. 
 

  
We ontmoetten we er ook KWB’er Luc Robberechts wiens producten juist verkocht waren en 

een dame die ergens geregeld op het veld te zien is wat verderop de Drielindenbaan, en 

daarom het “Veldmuizeke” wordt genoemd. Ze komt ook nog wekelijks haar zelfgekweekte 

groenten verkopen op de Vroegmarkt. 

In 1992 werd door de stad Brussel de vzw Mabru opgericht, met als hoofddoel het 

samenbrengen op één plaats van verschillende operatoren in de voedselbevoorradingsketen, 

om zo de concurrentie te bevorderen, de logistiek te organiseren en rationaliseren, en daardoor 

stimulansen te geven om kwaliteitsproducten te leveren. Zo is er het hoge gamma segment, 

dat vooral bedoeld is voor de horeca, zeg maar de sterrenrestaurants. Een ander gamma, maar 

nog steeds van degelijke kwaliteit, is meer gericht op de distributie via ketens zoals Colruyt, 

Carrefour. Tussen 400 en 500 personen werken op de site. 



 

 

Er zijn slechts een tweetal firma’s op de Mabru die vis verkopen. Blijkt dat hier nog op basis 

van vertrouwen wordt gewerkt: de bestellingen worden geplaatst, veelal door restaurants , 

zonder dat er eerst geïnformeerd wordt naar de prijs. 

Omdat we als KWB’ers beschouwd werden als een “geciviliseerde” groep konden we een 

kijkje nemen bij een firma die zich gebrevetteerde hofleverancier van wild en gevogelte mag 

noemen. Daar luistert het gevogelte naar namen als “ poulet noir de bourgogne”, “magret de 

canard de landes fumé entier”, “cuisse de poulet fermier jaune”,… 

Ook Turkse invoerders maken gebruik van de Mabru faciliteiten om hun “halal”-producten 

aan de man te brengen. Verse munt is een veelgevraagd kruid in Brussel. Hoe verser  de munt, 

hoe beter de smaak: de meeste munt komt dan ook met ... het vliegtuig: wekelijks komt een 

drietal keer  een vracht van anderhalve ton munt uit Marokko, die via Mabru aan de man 

wordt gebracht.  

Zo halfweg de rondleiding hadden enkele wakkere KWB-ers voorzien in een dorstlesser. bier, 

frisdrank. Warme koffie waren ze vergeten. 

Sinds  februari 2019 ligt op de daken van de Mabru-loodsen, in een samenwerkingsverband 

tussen Mabru en Engie, het grootste zonnepanelenpark van België: samen met de 8000 

zonnepanelen uit de eerste installatiefase in 2018, leveren zo’n 16000 panelen een vermogen 

van 4,6 Megawatt. Dit is het equivalent van het verbruik van 1200 gezinnen. Mabru kan 

daardoor ongeveer voor 1/3 van zijn energieverbruik zelf instaan. Een derde installatiefase is 

voorzien voor najaar 2019. Na ongeveer 7 à 10 jaar wordt Mabru eigenaar van de installatie. 

Het DREAM-project van Mabru (Distributie en Recuperatie van EtensWAren van Mabru), 

een samenwerkingsverband sinds 2016 tussen het OCMW van de Stad en de Vroegmarkt, 

heeft als doel het recupereren van vers, onverkocht fruit en groenten bij de handelaars van de 

Vroegmarkt en het herverdelen ervan onder een 25-tal Brusselse verenigingen die actief zijn 

op het vlak van de sociale voedselbedeling (Poverello, Resto du coeur,…) Het beantwoord  

aan een belangrijke maatschappelijke uitdaging: de Federatie van Sociale Ondernemingen 

schat het aantal personen dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beroep doet op gratis 

voedselbedeling, op 55.000. 

 

Ter afsluiting van dit zeer interessante bezoek werd de dorst nog een laatste keer gelest in de 

Mabru-cafetaria  genaamd “In ’t Kiekekot”. Een ommetje langs de verkoopstands voor 

bloemen en planten mocht niet ontbreken, en we zagen dan ook  verschillende KWB-ers, of 

zullen we ze dan maar voor de gelegenheid “ Kranige Wakkere Burgers” noemen,  huiswaarts 

keren met een bos  bloemen, “ter compensatie dat mijn vrouw mij een halve nacht heeft 

moeten missen” , zoals iemand opmerkte . Omstreeks 07.30 u ’s morgens waren we terug op 

Merchtemse bodem, moe maar tevreden , zoals dat heet. 

 

 
Gabriël Ysebaert 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Euro 4,5,… , emissiezones   
Mag ik hier binnen met mijne auto??? 
Is dat alleen voor diesels??? 
Nen diesel, nen naft of toch elektrisch. 
 
 
Weet jij nog wat mag en niet?  
Wat voor auto je nu best koopt?  
Wat wil dat nu allemaal zeggen? 
 
Wel,  Yannick gaat het ons allemaal  
eens in mensentaal uitleggen! 
 
 
 

Winter, zomer, all season,…. 
Balaceren, uitlijnen,….. 
Wat, wanneer, waar, hoe??? 
 
Weet jij of je de juiste banden hebt 
onder je auto?  
 
Wel, Wouter legt het ons allemaal uit! 
 

 

Waar kan je dat beter doen dan in een echte garage. 
Dinsdag 15 oktober om 19.45 u. in de Profile bandencentrale 

(Ford garage), Brusselsesteenweg 186. 
Vragen of inlichtingen: steve@kwbmerchtem.be of 0472/36 01 69 

 

mailto:steve@kwbmerchtem.be


 

 

KWB Merchtem viert feest! 
Het jaarfeest wordt top, we gaan plezier maken en deugd beleven. 

Zaterdag 14 december 2019  -  Zaal ’t Vijverdal 
 

 Met deze nodigen we alle KWB-leden en hun partner uit op ons jaarlijks feest. 

 We starten met de misviering voor onze overleden KWB leden om 18 u. in de 

kerk. Het zou tof zijn mocht iedereen daar naar toe komen. Deze viering wordt 

door KWB’ers voorbereid. Een groepje Femma-KWB luistert de misviering op 

met aangepaste zang. 

 Na de misviering worden we verwacht in zaal ’t Vijverdal.  Een aperitief op zijn 

KWB’ees wordt je aangeboden met aperitiefhapjes. 

 Francis zorgt gewoontegetrouw dat iedereen een plaatsje heeft bij zijn 

vriendenkring. 

 De nieuwe voorzitter verwelkomt iedereen en de leden die 25, 50 of 60 jaar lid 

zijn worden gehuldigd evenals de ontslagnemende bestuursleden. 

 Komt er een verrassingsgast of een groepje, ra ra ra ... ?! 

 Ten dans met DJ Jakke Smit  

 Gezelligheid troef en voor de rest, het amusement, zorgen jullie zelf wel. 

 

Menu  
 

KWB-aperitief met hapjes 

Broccoliroomsoep 

Scampi's op zijn duivels 

Stoofpotje van hert met winterslaatje en kroketjes 

Dessertbuffet met koffie en thee 

 
KWB sponsort zoals ieder jaar en we kunnen jullie dit feest voor 30 euro pp 
aanbieden. 
Inschrijven is noodzakelijk en dit uiterlijk tot zondag 8 december 2019. 
Ons ledenaantal neemt ieder jaar toe, dat wil zeggen dat de plaatsjes in de zaal snel 
benomen zullen zijn. Dus aarzel niet … vis niet achter het net hé! 
Inschrijven kan  

 Bij Francis Wijns Langevelde 49 en mits overschrijving op rekening van KWB 

IBAN BE79 8335 3470 9433 met vermelding jaarfeest KWB  
 Zondagvoormiddag in het KWB-lokaal en betaling. 

 

KWB-femma koor  
 

Wie graag zingt, vrouw of man nodigen we graag uit om ons gelegenheidskoor te versterken. 
De repetities o.l.v. Walter Teugels gaan door op maandag 9 december en indien nodig op 
woensdag 11 december om 19 u. in het KWB lokaal. 
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Info Euronorm lez – banden 
Dinsdag 15 oktober – 19.45 u. 

Profile bandencentrale – Brusselsestwg. 186 

Heksentocht 
Zaterdag 26 oktober 

Wijkmeestersvergadering 
Donderdag 31 oktober 

20 u. KWB - lokaal 

Koken 
Dinsdag 22 oktober 

19.30 u. Kerkeboomgaard 

NOVEMBER 2019 
 

 VR 8 nov.  Kaartkampioenschap 
 VR 15 nov.  Kapoenentornooi 
 DI 19 nov.  Koken 
 VR 22 nov..  Femma-etentje 
 ZA 23 nov.  Darts 
 DI 26 nov.  Klusavond 
 VR 29 nov.  Ra(a)ke vrijdag ‘ik wist het’ 
 ZA 14 dec.  KWB - JAARFEEST 
 Iedere donderdag pingpong 
 Iedere woensdag kaarten 

Start kaartkampioenschap 
Vrijdag 11 oktober 20 u. - KWB-lokaal 

Darts  
Zaterdag 19 oktober 

20 u. KWB-lokaal 


