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Kaartkampioenschap  
2019 – 2020 
 

De eerste avond van dit kaartkampioenschap lokte 44 deelnemers naar het KWB 

lokaal. Geert, in zijn specifieke stijl, heette iedereen welkom met een kwinkslag en 

dat de beste moge winnen. Hij wist ons ook te vertellen dat niet de grootste roepers 

de beste kaarters zijn.  We verwelkomden een paar nieuwe en bovendien jonge 

spelers en dat is tof. We hopen met zijn allen dat ze zich geamuseerd hebben. 

Norbert Kemels, dus ikzelf, werd met 75 punten tot dagwinnaar uitgeroepen maar het 

oude spreekwoord zegt: eerste gewin is kattengespin d.w.z. wat bij ’t begin van het 

spel wordt gewonnen, moet men later weer verliezen, de eerste winst houdt geen 

stand. 

Omdat de voetbedevaarders naar Scherpenheuvel hun jaarlijks spaghetti en croque 

festijn hielden steunde KWB deze groep met voor iedere speler ofwel een spaghetti 

of een croque te serveren. Dank aan de tapploeg, 6 KWB’ers bevolkten de toog of 

bedienden de kaartersmet drank. 

Fijne avond, goed gezelschap en als je mag winnen is het dubbel zo plezant. 

Norbert 

 

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

3 april 2020 finale 

 
 

 
 
Welkom aan onze nieuwe leden 
 

Marc De Vos 
Willy Saerens 
Erik De Smedt 
Peter Van den Borre 
Roger De Rauw 
Jasper Biesemans 

 

Jan Hauwaerts 
Peter Robijns 
Franky Van Keer 
Pascal Vleminckx 
Kristof Annaert 
Arne De Meerleer 

Mannen van harte welkom in onze grote KWB familie. Hopelijk krijg je deugd aan je 
lidmaatschap en mogen we je begroeten op één van onze volgende activiteiten. 
Het KWB lokaal is ook iedere zondag open van 10 u. tot 13 u. en het is de ideale 
plaats om kennis te maken met andere KWB leden bij een pintje, een frisdrank of 
een koffie. 

 



 

 

 

KWB kookvergadering 

Dinsdag 19 november 2019 om 19.30 u.  

De mooie zomeravonden liggen al een tijdje achter ons. Tijd om de herfst binnen te 
laten. En wat doet ons meer aan de herfst denken dan een lekker stukje wild. 
Bij deze kookavond staan “bieren centraal”.  

 

We koken met topbieren !  

We starten zoals steeds om 19.30 u. in kerkeboomgaard.  

Tom  en Wouter stellen onderstaand menu voor: 

 Aperitief: glaasje Cornet of Rodenbach Alexander 
 

 Voorgerecht:  
 

Zalmfilet met saus van Steenbrugge witbier 

Venkel en bladspinazie 

 

 Hoofdgerecht: 
 

Everzwijnsteak met Rodenbach Fruitage 

Pastinaakpuree en gestoofde groene kool 

Gemarineerd peertje en poempoen’toefjes’ 

 

 Dessert: Sabayon van Brugge Tripel en notenroomijs  

 
Zoals steeds op een kookavond vragen we 10 euro  om een beetje uit de kosten te 

geraken 😊. 

 



 

 

KOOKAVOND "ZONDER ZALM" 22-10-2019 
 

Waar ik gelukkig van word? Ja, ja ... een kookavondje uit. 

Moevergaderd?  Ja, ja... toen ik wat veel later dan normaal arriveerde, stond de 
soep al dampend in de borden.  Juist gepast en goed gepeperd. 

Hoofdschotel?  Ja,ja... na wat lachen en lepelen, diende de kabeljauw met 
pastinaakpuree met beurre blanc zich al aan. 

Het einde?  Ja, ja... een hemelse afsluiter...  rijstpap met bruine suiker en een 
gouden companie. 

Content?  Ja,ja ... en zeer dankbaar met de aanwezigheid van 8 collega-chef-koks 
en 1 superafwasser (zijn naam mocht ik voor Anneke niet vermelden) fietste ik 
fluitend naar huis. 

Iets gemist?  Nee, nee, gene zalm...  maar wel de pandoering van Club tegen PSG. 
JL 

 

RECEPT KABELJAUWFILET MET KRUIDENKORST, 

PASTINAAKSTOEMP EN BEURRE BLANC 

Hak peterselie, dille en wat kappertjes fijn. Meng met paneermeel of panko, en voeg 

wat olijfolie toe zodat dit wat aan mekaar plakt. Beleg de kabeljauwfilets ermee, en 

bak deze in de oven (180°) 

Kook de aardappelen en de pastinaak in gezouten water gaar. Giet het water af, en 

plet alles. Voeg wat melk, boter, peper en nootmuskaat toe voor de smaak. 

Maak een reductie door witte wijnazijn, en witte wijn, grof gesneden sjalot, 

gekneusde peperbolletjes op een zacht vuurtje te koken. Voeg bij deze reductie 

koude in blokjes gesneden boter toe en een klein beetje room. 

 



 

 

KAPOENENTORNOOI 
 
Waar:  
In de hangaar bij Pol Abbeloos (Langevelde 67) om 19.45 u.   
 
We starten om 20 uur. 
 
Wanneer:  
Vrijdagavond 15 november 2019.  
 
Wat:  
Mannen, wie wordt de kapoen van KWB? 
 
We gaan in de hangaar van Pol efkes terug naar onze jongen tijd.  
 
We gon d’er een tornooiken doen net as vruger: 
 

 Katapult schieten  

 Blaaspijp schieten 

 Boog schieten 

 Kleipijp schieten 

 Propjes schieten 

 “Ruit kapot” shotten 

 …………. 

‘T’es de bedoelink da ge allema in kette  broek komt. Wijlen gen der wel 
vo zergen da ge werm krijgt. Zergt da ge der bij zet. T’zal plezant zein. 

Zerg da ge der bei zet 😊’ 
 
Kostprijs:  
Deze activiteit is gratis 
 
Meer info:  
Hugo Willems, hugo.willems@kwbmerchtem.be, 0477 633497 
Om een idee te hebben hoeveel kapoentjes we mogen verwachten, zou 
het tof zijn dat je iets laten weten aan Hugo. Het spreekt voor zich dat je 

de avond zelf ook nog meer dan welkom bent 😊 

 

mailto:hugo.willems@kwbmerchtem.be


 

 

EURONORM LEZ en BANDEN 
 
Op 15 oktober om 19u45 werden we in de Ford garage van Merchtem onthaald door 
Wouter, Jo (Profile bandecentrale) en Yannick (All Car Yannick). Met zoveel 
expertise op een hoop kon het niet anders, dan dat de opkomst massaal ging zijn. 
We verwelkomden dan ook meer dan 40-tal KWB-ers die hun licht kwamen opsteken 
tijdens deze boeiende uitzetting. 
 
De spits werd afgebeten door Yannick van het respectievelijke All Car. 
Hij maakte ons wegwijs in de wereld van de uitstoot van onze auto in de vorm van 
CO, CO², HC, HC+NOx, NOx en PM om dan nadien naadloos aan te sluiten bij 
begrippen als Euronorm, NEDC en WTLP. 
Op een geanimeerde manier en met veel interactie van het publiek verduidelijkte hij 
wat het gevolg hiervan was op de bereikbaarheid van onze steden met de wagen. 
Op de vraag waarom er zoveel willekeur is in ons land m.b.t. lage emissiezones, kon 
geen mens een zinnig antwoord verzinnen. 
 
Na de pauze konden we kennis maken met het belangrijkste onderdeel van onze 
wagen. 
Wouter gaf ons eerst wat uitleg over de verschillende onderdelen en de opbouw 
van een band, na deze avond weet iedereen wat “195/65 R 16 91 W” betekent. 
We leereden ook dat de band, de enige band is die we hebben met het wegdek en 
dat het belangrijk is dat hij in goede conditie is en blijft. Bij twijfel spring je best eens 
binnen bij Profile bandencentrale. 
Een band en velg zijn nooit perfect in balans, dit werd snel duidelijk tijdens het 
uitbalanceren. Gelukkig kunnen we dit euvel eenvoudig oplossen met een stukje lood 
op de juiste plaats. 
 
Dat overmatige slijtage van banden niet alleen te maken heeft met het aantal 
gereden kilometers werd uitgelegd door Jo. Een verkeerd uitgelijnd voertuig kan 
er voor zorgen dat je banden ongelijkmatig verslijten met een mogelijke klapband als 
gevolg. 
Correct laten uitlijnen is dus de boodschap, gelukkig helpt de technologie ons hierbij 
een handje. 
Iedereen ging na afloop van de avond naar huis met een rugzak vol kennis. 
 

  
 



 

 

 

Voor de mensen die het gemist hebben in een 
notendop een kort overzicht: 

 Een propere auto bestaat niet. 

 De auto dient voor de overheid nog 
steeds om het gat in de begroting dicht te 
rijden. 

 Lage emissiezones zijn nog onbestaande 
in Wallonië (kwatongen beweren dat 
deze ingevoerd werden om de werkende 
mens te straffen en die vind je amper in 
Wallonië). 

 Verder rijden met een Run Flat Tire wordt 
ten strengste afgeraden. 

 Een lekke band herstellen met een 
reparatiekit doe je beter niet, als je je 
band niet op de vuilnishoop wil zien 
belanden. 

 Uitlijnen van een wagen is kinderspel 
dankzij de moderne technologie 

 Steve zijn camionette kan perfect dienst 
doen als mobiele bar. 

Yannick, Wouter en Jo bedankt voor de boeiende avond, we hebben er van leerrijk genoten. 
Lieven 

 
 

 
 

KLUSAVOND HOUT 
 
Waar:  
Handy Home (ORGA) Merchtem om 19.45 u.  We starten om 20 uur. 
 
Wanneer:  
Op dinsdagvond 26 november 2019.  
 
Wat:  
Tijdens deze klusavond richten we ons vooral op houtbewerking.  
• Welke soort hout gebruik ik voor welke klus?  
• Hoe en met welk gereedschap bewerk ik welke houtsoort ? 
• Wat zijn de meeste gangbare houtsoorten?   
• Wanneer lijm ik, wanneer vijs ik, wanneer ……. ? 
• Vragen over houtbehandeling zullen ook de revue passeren. 
• ……..…  
 
Kostprijs:  
Deze activiteit is gratis 
 
Meer info:  
Hugo Willems, hugoW@skynet.be, 0477 633497 

mailto:hugoW@skynet.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 met een aperitief op 

zijn KWB’ees en 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. 

 



 

 

VEILIG OP DE FIETS 
 

 Een informatievergadering om duimen en vingers van af te likken. De spreker 

begon met een kleine quiz- vele aanwezigen kregen al schrik – maar hij stelde 

vast dat de kennis van de 30 aanwezigen over ‘veilig fietsen’ zeer degelijk 

was. 

 Veiligheid: bij fietsen is het super belangrijk om ‘gezien ‘ te worden vooral bij 

duisternis. De verlichting van je fiets moet conform de wet zijn en je kleding 

vraagt de nodige aandacht. Een hesje met fluorescerende banden is geen 

overtollige luxe. Een helm – nog niet verplicht – kan bij een val een serieuze 

hulp betekenen. Hou ook rekening met ‘de dode hoek’ van de auto’s en de 

vrachtwagens. Blijf liever een eindje achter het voertuig of in ieder geval 

probeer oogcontact te krijgen met de bestuurder van het voertuig. 

 Defensief fietsen is meer dan een aanrader? 

 De regelgeving van elektrische fietsen en speedbikes verschilt naarmate de 

snelheid dat je fiets kan rijden (25 km voor een gewone elektrische fiets).  

 Wat de verkeersregels betreft moet een fietser zich houden aan de 

reglementering die voorzien is in het verkeersreglement.  

 Het fietsen in groep kreeg speciale aandacht. Minder dan 15 deelnemers 

wordt niet beschouwd als in groep fietsen. Vanaf 15 tot 50 fietsers ben je een 

groep en mag je op de rijbaan, met 2 naast elkaar fietsen maar niet de helft 

van de groep op het fietspad en de andere helft op de rijweg. Twee 

wegkapiteins moeten de groep begeleiden. Vanaf 50 en meer fietsers worden 

deze maatregelen nog uitgebreid. 

 Dit verslagje is maar een kleine weergave van wat de spreker ons wist te 

vertellen. De afwezigen hadden echt ongelijk want de dag van vandaag is 

fietsen in! 
Norbert 

 

 
 



 

 

KWB KIEST VOORZITTER EN KASSIER 
 

Vrijdag 4 november was het voor alle leden verzamelen geblazen in zaal ’t Vijverdal 
voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter en penningmeester. Een zeer grote 
opkomst voor een avond die tot in de puntjes verzorgd was. De stembiljetten waren 
thuis bezorgd en konden in een grote urne gestopt worden… Na de receptie was het 
de beurt aan uittredend voorzitter Luc Van Campenhout om zijn dank uit te spreken 
voor zoveel steun die hij tijdens de voorbije vier jaar mocht ontvangen. Hij 
benadrukte de groei van de afdeling, ook in de rangen van de jongeren. Meteen 
deed hij ook een oproep naar meer wijkmeesters die maandelijks hun leden 
bezoeken. “Ik begon op een hectisch moment met de voorbereiding van 75 jaar KWB 
en het feestweekend daarrond. En als je mag eindigen op een moment dat men 
KWB in Merchtem tot tofste vereniging uitriep, is dat natuurlijk een opsteker,” zo 
besloot Luc. Natuurlijk verwachtten we van de pastoor een bezinning.  Op een 
onverwacht ludieke manier bracht hij broederlijkheid, vrijheid en gelijkheid in 
herinnering, woorden die ons herinneren aan de Franse revolutie. In  een (gespeeld) 
dialect dat naar het Merchtems neigde, legde hij de klemtoon op ‘tolerantie’ en 
verwees  met een knipoog kort naar onze KWB-afdeling die met o.a. de Kleine Raak 
haar duit in het zakje doet. Francis Wijns, die zijn mandaat als penningmeester 
verlengt, gaf een mooi overzicht van de financiële toestand van KWB. Hij had daarbij 
veel aandacht voor de inspanningen om het lokaal in stand te houden en de manier 
waarop de kermis voorbereid en beleefd werd. En dan was er ‘witte rook’: de 
stemcommissie hadden berekend dat Steve Van de Casteele een mooie score had 
behaald en tot voorzitter kon worden benoemd. In zijn dankwoord liet hij verstaan het 
zo goed te willen doen als zijn voorganger. Met alle aanwezigen klonk hij op de 
vriendschap, alle leden en bestuur en nodigde iedereen uit op de vele activiteiten. 
Deze werden – en hoe kan hij het allemaal – door Hans Verbruggen in woord en 
beeld gebracht. Met animatiefilm en zang leidde hij de KWB-leden doorheen het 
veelbelovend aanbod. (HVdS) 
 

 
 

Uittredend voorzitter Luc Van Campenhout gaf met een gerust gemoed de fakkel 
door aan Steve Van de Casteele. Francis Wijns (in het midden) blijft op een secure 
manier de kasverrichtingen voor zijn rekening nemen. (foto HVdS)  



 

 

WISTJES STARTAVOND 
 

 Dat alle aanwezigen werden getrakteerd op een Grimbergen of een frisdrank. 

 Dat er met aperitiefhapjes werd rondgegaan. 

 Dat onze nationaal begeleidster Anja op de startavond aanwezig was. 

 Dat de pingpongploeg zorgde voor een lekker bordje fricassee, rauw witloof en 

kroketjes. Proficiat mannen en ’t was super. 

 Dat Wouter de voorbije werking toonde aan de hand van een fotoreportage. 

 Dat er 145 KWB’ers hebben gestemd waarvan er een 30 tal op voorhand hun 

stembrief hadden bezorgd.  

 Dat Steve en ook Francis 139 ja-stemmen achter/voor hun naam kregen. 

 Dat nieuwe voorzitter Steve erg emotioneel reageerde en het nadien in zijn speech 

heel moeilijk kreeg. 

 Dat speechen misschien niet meteen zijn grote specialiteit is maar tijd en dikke 

boterhammen helpen wel. 

 Dat Eric zorgde voor een groepsfoto en zijn bredehoeklens moest gebruiken om 

iedereen op de foto te krijgen. 

 Dat de tapploeg met o.a. Henk, Flor en Rudi hun werk hadden. 

 Dat Hans, de creativiteit zelf, een supershow presenteerde om de toekomende 

initiatieven voor te stellen. Een act vol technische snufjes, samenzang en 

verkleedelementen. Fantastisch… subliem…plezant. 

Norbert 

 
 

 



 

 

Uit de oude doos 
Uitnodiging van 23 oktober 1978  voor de wijkmeestersvergadering uit de 
archievendoos van Hendrik Marievoet 
 
Vriend wijkmeester. 
 
Vriendelijk willen we je uitnodigen aanwezig te zijn op onze wijkmeestersvergadering 
die plaats vindt op vrijdag 3 november om 20 u. bij Jos Wellens. 
Je aanwezigheid en de inbreng van je gedachten zijn van het grootste belang om 
onze KWB levensecht te maken. Tot vrijdag.      nk 
 

 

 
 

WISTJES 
 

 Dat ‘Raak’ het KWB boekje dat maandelijks in je bus valt de KWB van 

Merchtem heeft ontdekt. In de vorige uitgave stond er nl. een artikel in met 

groepsfoto met als titel ‘KWB-Merchtem vroeg uit de veren’ en als ondertitel 

‘snuisteren op de vroegmarkt’. Hopelijk heb je het gelezen! 

 Dat er heel wat KWB’ers op de sukkel zijn met hun gezondheid/ We wensen 

hen een spoedig herstel en veel steun van hun familie en vrienden. 

 Dat de groep Welzijnszorg/broederlijk delen uitnodigt op hun kaas- en 

wijnavond op vrijdag 8 november in ’t Vijverdal. Er is keuze tussen kaas- of 

vleesschotel aan € 15 De opbrengst wordt besteed aan de kerstpakketten die 

door het OCMW worden verdeeld. De werkgroep hoopt hiermee wat solidaire 

warmte te brengen voor mensen die het minder goed hebben in onze 

parochie. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De inschrijfformulieren liggen 

achteraan in de kerk. 
 

 

 
 

OPA FRANS 
 
We ontmoetten een stralende Frans De Clercq die met fierheid vertelde dat hij opa 
geworden is van een prachtige kleindochter MARIE. Proficiat Frans. 
 
 

 
 

GEBOORTE 
 

Gust De Smedt, zoontje van KWB’er Quinten en Elke Plaskie 

 
 



 

 

Femma nodigt uit : Palestina-avond 
 
Enkele Merchtemse (Femma)vrouwen hebben begin dit jaar deelgenomen aan de 
pelgrimstocht naar Palestina en Israël die georganiseerd werd door pater Karel's 'Quid Nunc 
Vator'. We kwamen er in contact met de roots van ons geloof en voelden dit geloof weer 
levendiger worden door de verhalen, de omgeving, de vieringen, de tochten en niet in het 
minst door de groep waarmee we op weg waren. 
 
We stapten in Jezus’ voetsporen door de woestijn, bezochten de oude stad in Jeruzalem met 
de Via Dolorasa en de Klaagmuur, zongen in de geboortekerk in Bethlehem, ontdekten de 
graven van de aartsvaders in Hebron, een stad waar de spanning in de lucht hing, werden 
stil in Yad Vashem, het memoriaal van de Holocaust, gingen zwemmen in de Dode Zee, 
ontdekten nog een stukje van onszelf tijdens de woestijntochten en de vieringen, maakten 
kennis met de moeilijke politieke situatie en …. Zongen … zongen … zongen... 
We hebben er ook straffe vrouwen leren kennen, leden van Al-Basmah. 
Een beklijvende ervaring die we graag aan jullie voorstellen … 
 
Noteer alvast in jullie agenda: 5 december 2019 om 20 u. in de Kerkeboomgaard. 
AL-BASMAH,  VROUWENPOWER IN PALESTINA  adhv een sfeerschepping van onze 
pelgrimstocht. 
Verwacht een korte introductie over de politieke situatie, de voorstelling van de werking van 
Al-Basmah, beeldmateriaal over de reis, korte getuigenissen, samen zingen, een hapje en 
een tapje.  

 
 

 
Op zoek naar een nieuwe conciërge voor onze 

parochielokalen 
 

Inderdaad, Lien en Simon stoppen eind maart 2020 met hun taak als conciërge van onze 
parochielokalen. Wij danken hen voor de fijne en vlotte samenwerking. 
 
Het beheerscomité gaat nu op zoek naar een nieuwe en geëngageerde conciërge. Deze 
moet wel over een aantal wel erg specifieke eigenschappen beschikken. In de eerste plaats 
verwachten we loyauteit en betrouwbaarheid. Als vergoeding  voor enkele 
verantwoordelijkheden krijgt de toekomstige conciërge gratis huisvesting in het appartement 
Kerkstraat 12. Tegenover het kosteloze verblijf staat wel een takenpakket. 
 
Kandidaten: 

- het beheerscomité van de parochielokalen verkiest een sociaal geëngageerd koppel. 

- Indien je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag vóór 15 december 2019 een korte 

motivatie. Je adresseert je mail aan volgende drie personen: pastoor Koen Verheire 

(koen_verheire@hotmail.com),  Geert Ringoot (geert.ringoot@proximus.be) en Willy 

De Neve (wdeneve@gmail.com). Vergeet niet je naam, adres, telefoon en de leeftijd 

van alle gezinsleden te vermelden. 

 
Interesse? Bij pastoor Koen, Geert en Willy ligt het pakket met taken en de 
tegemoetkomingen ter inzage klaar. Je kan er eveneens terecht voor bijkomende informatie. 
Het beheerscomité 

mailto:koen_verheire@hotmail.com
mailto:geert.ringoot@proximus.be
mailto:wdeneve@gmail.com


 

 

 
Dag vriendjes en vriendinnetjes van de KWB, 
 
Hier de Sint vanuit Spanje.  
Het is om te zeggen dat het Sinterklaastijd wordt, en dat jullie allemaal 
uitgenodigd zijn op mijn feestdag  in het KWB-lokaal op  

zondag 1 december: 10.30 tot 13 u. 
Zoals vorig jaar kom ik terug met een heel speciaal vervoermiddel, maar 
dat is nog een verrassing hé. Iets te maken met de tekening??? 
Mijn Zwarte Pieten hebben hieronder een prachtige tekening  gemaakt. 
Kleur deze tekening heel mooi en breng deze mee naar de Werkman  op 
1 december. Jij komt toch ook en breng je vake, moeke, peter en meter, oma en opa, 
broers en zussen en al je vriendjes mee !!! 
 
Groetjes, De Sint en Pieten, 
 

   KWB 



 

Waar:  KWB PUB (de werkman) om 20 u.  

Wanneer:  vrijdag avond 29 november 2019  

Wat: 

Tijdens deze avond steken we het kanaal over. 

Frank geeft ons meer inzicht in de brexit en politiek Engeland en Hans neemt 

ons mee op toeristische uitstap in Londen.  

 Wat zijn typisch Engelse gewoonten? 

 Wat zijn de verschillen binnen het Verenigd Koninkrijk zelf? 

 Wat betekent een harde of zachte BREXIT voor België en voor het 

verenigd koninkrijk? 

 Kunnen we nog naar Londen op city trip gaan?  

 Zou een nieuw referendum een andere uitslag geven? 

 Welke plaatsen moeten we zeker bezoeken in Londen? 

 Wat hebben ze over het kanaal culinair te bieden? 

 Waarom zijn er in Engeland slechts 2 grote politieke blokken?  

Het belooft een toffe avond te worden in onze “PUB” 

Vergeet ook niet dat het ra(a)ke vrijdag is.  

De kleine raak is dus beschikbaar in de werkman. 

 

 
Uitnodiging van de Merchtemse cultuurraad 
 
Theatervoorstelling van ‘granaatscherven’ op maandag 11 november om 20 u. in zaal ’t 
Vijverdal. Met deze voorstelling wordt Jules De Winde herdacht in Merchtem. De toegang is 
gratis 
 

Op 28 september 1918 sneuvelde Juul De Winde in het slijk van Westrozebeke. De 
Merchtemse luitenant die bekend stond als Vlaamsgezind patriot, maar ook theatermaker en 
dichter was. Zo publiceerde hij in 1917 onder het pseudoniem Juul Liseron de dichtbundel 
“Granaatscherven”, die schippert tussen naïeve euforie en keiharde gruwel. 
Deze voorstelling bevat naast heel wat wrangheid ook de nodige dosis humor.. 

 
In moer en slijk dat stinkt, 

ziet men de krijgers kampen; 
schuimbekkend, dol en driest 
terwijl de poeders dampen. 

R(a)ake vrijdag “Engeland” 



FAMILIENIEUWS 
 
  

Bij het afsluiten van deze Kleine Raak waren er – volgens de gegevens en de 
informatie waarover we beschikken – gelukkig geen overlijdens van naaste 
familieleden van KWB’ers te melden. 
Met meer dan 440 leden is het natuurlijk niet eenvoudig om alle overlijdens en 
familiebanden te kennen. Wanneer je een dierbare verliest binnen je directe 
familiekring kan je dit steeds melden bij Norbert Kemels Wolvertemsesteenweg 102 
of kemels.nerinckx@skynet.be . Met KWB willen we meeleven met onze leden zowel  
bij prettige als droeve gebeurtenissen. 
We willen ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen terugdenken aan onze 
overleden leden en aan al de overleden familieleden van onze grote KWB familie. 
Dit kan een goede gelegenheid zijn om even stil te staan en te mijmeren over wat zij 
betekend hebben voor onze beweging of voor onszelf. 

 
  

     
 

 

NOVEMBER 
 

In iedere huiskamer schuilt wel een hoekje van verdriet en van herinneringen aan mensen 

die we in ons hart koesteren maar met wie we nu op een andere manier verbonden zijn. 

Een kaarsje, een bloem bij een foto of bij het herinneringsprentje. Hoe dikwijls ontmoeten 

onze blikken elkaar! 

Waar ze ook zijn, onze geliefden, ze gaan met ons mee in ons dagelijks leven,  

in wie we zijn, hoe we reageren. 

Liefde, graag zien verdwijnt niet bij het sterven maar wordt op een andere manier beleefd. 

Met Allerheiligen en Allerzielen worden alle heiligen geëerd, iedere mens is op zijn manier 

heilig. 

We leggen wat bloemen op het graf en we verwijlen bij het leven  

dat we samen hebben beleefd met onze mooie belevenissen en met onze zorgen.  Een 

moment waarop beelden, woorden en handelingen terugkomen in onze gedachten. 

De weg die we samen gaan blijft eindeloos. 
 Norbert 
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heksentocht 2019
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Kapoenentornooi 
Vrijdag 15 november 

19.45 u. hangar Pol Abbeloos, Langevelde 67 

Klusavond hout 
Dinsdag 26 november 

19.45 u. Handy-home (Orga) 
 

Ra(a)ke vrijdag 
Vrijdag 29 november 

20 u. KWB - lokaal 

Koken 
Dinsdag 19 november 

19.30 u. Kerkeboomgaard 

DECEMBER 2019 
 

 ZO 1 dec.  Sint-Niklaas op bezoek 
 ZA 14 dec.  Jaarfeest 
 VR 20 dec.  Darts 
 ZA 21 dec.  Sterretjeswandeling 
 VR 27 dec.  Wijkmeestersvergadering 
 ZO 5 jan.  Nieuwjaarsreceptie 
 Iedere donderdag pingpong 
 Iedere woensdag kaarten 

Kaartkampioenschap 
Vrijdag 8 november 20 u. - KWB-lokaal 

Darts  
Zaterdag 23 november 

20 u. KWB-lokaal 


