k
l
ei
ner
aak

december20
1
9
nummer493

k
r
i
s
t
el
i
j
k
ewer
k
nemer
s
bewegi
ng - www.
k
wbmer
cht
em.
be

Z
at
er
dag2
1december

Opz
oeknaar
echt
es
t
er
r
en
I
ns
pi
r
er
endet
ocht
v
an
+
/
4k
mi
nenr
ondhet
cent
r
umv
anMer
cht
emop
mak
k
el
i
j
kbegaanbar
e
wegen.Dez
eact
i
v
i
t
ei
t
i
s
v
oor
j
ongénoud.
Wev
er
t
r
ek
k
enom1
9
.
1
5u.
aandewer
k
man.
E
enf
l
uohes
j
ei
sv
er
s
t
andi
g
omt
edr
agen.

FAMILIENIEUWS


Cecile Decock, weduwe van André Defoor
moeder van KWB’er Patrick Defoor

 

KERSTMIS
Kerstmis ligt nog wel veraf maar de weg er naartoe via de Advent nodigt ons uit om bewust
en hoopvol naar het feest van Kerstmis toe te leven om als gelovigen de geboorte van Jezus
te herdenken. JP Vermassen helpt hierbij met een bezinningstekst.
Nu en dan een engel:
met een woord van bemoediging, met een perspectief van hoop.
Nu en dan een herder:
met de warmte van de eenvoud, met de taal van de harde werkelijkheid.
Nu en dan een vreemdeling:
met een wereldwijde blik, met wijsheid uit andere culturen.
Nu en dan een ster:
houvast in tijden van verwarring, licht in de donkere tunnel.
Nu en dan een stal:
om te schuilen tegen tegenwind, tegen verkilling.
Nu en dan wat stro of hooi:
om uit te rusten, om te herstellen.
Nu en dan een kind:
om onze kwetsbaarheid niet te vergeten
om onze dankbaarheid niet te verleren.
Nu en dan zoals Maria en Jozef:
zorg om de ander, trouwe zorg, zorg tot in de moeilijkste momenten.
Nu en dan
het geschenk van goede collegialiteit en vriendschap
en de zaligheid van het feest, van het brood en de wijn op onze tafel.
Zo wordt onze inzet herboren,
zo blijft het komende jaar
altijd weer nieuw.

Gelukkig nieuwjaar
Nieuwjaarsreceptie - KWB-lokaal
Zondag 5 januari 2020
Samen duiken we het nieuwe jaar in en het is dan nog wel een schrikkeljaar. We
klinken op een keitof, vredig, deugddoend, hartverwarmend, gezond, plezant en
voorspoedig 2020 voor jezelf en voor je familie.
Het wordt vieren op zijn KWB’ees de 5de januari.
Welkom van 10 u. tot ….
Het KWB bestuur en de wijkmeestersploeg

Kaartkampioenschap
2019 – 2020
Tweede kaartavond van 8 november
Geert mocht, op zijn eigen geestige wijze, 44 kaarters verwelkomen. Het ging er
ongebruikelijk rustig maar zeer spannend aan toe. Tot op het laatste ogenblik was
alles nog mogelijk wat de dag winnaar betreft. Danny Roelands behaalde 75 punten,
Jan Vrancaert kreeg 80 punten achter zijn naam maar de winnaar werd Luc Ringoot
met 85 punten. Luc glunderde en hij kreeg een warm applaus van de aanwezigen.
Toffe avond en we hebben ons geamuseerd en dat is toch de bedoeling. De
boterham met ‘echte boerenhesp’ smaakte overheerlijk. Bedankt aan de tapploeg
en de mannen die het hapje klaarmaakten. Gewoonlijk helpt Roger hierbij maar een
knieoperatie en de revalidatie ervan beletten hem om mee te helpen. We wensen
hem spoedig herstel.
Norbert

Volgende kaartavonden noteer je best in je agenda en blijven trainen is de
boodschap.

10 januari 2020
14 februari 2020
13 maart 2020
3 april 2020 finale

Welkom aan onze nieuwe leden









Johan Keymolen
Jan Volckaert
Roel Van Dijck
Andy De Baerdemaeker
Adam Vandeperre
Klaas Van Den Bulcke
Eric Micha
Peter Van Doren

Mannen van harte welkom in onze grote KWB familie. Hopelijk krijgen jullie deugd en
plezier aan jullie lidmaatschap en mogen we jullie begroeten op één van onze
volgende activiteiten. Jan heeft al eens komen proeven van de sfeer in het KWBlokaal op zondagvoormiddag Het lokaal is 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.

Wistjes
Jan Hauwaerts die sinds vorige maand een nieuw lid is van KWB. Hij is meteen aan
slag als één van de nieuwe pingpongers van KWB. In zijn eerste wedstrijd tegen
Hans, en dat is wel n’en goeien, won Jan met 3-2. Proficiat, Jan!

Geboorte
Lia Robberechts is het dochtertje van KWB’er Nicolas Robberechts en Elke
Vermeir: Dikke proficiat

Opa’s
 Proficiat aan KWB’er Renaat Moyson die met Elly een flinke kleindochter
mag verwelkomen. Renaat en zijn vrouw Mia waren beiden heel fier; zo fier
als een gieter, zegt de volksmond. Het meisje zal zeker en vast vertroeteld
worden door haar grootouders.
 Grootvader KWB’er Marc Van Schuerbeeck mag zijn 10de kleinkind
verwelkomen. Fer, de moedige reiziger, zal speelkameraadjes genoeg vinden
ten huize Van Schuerbeeck en de Marc vertelde het met zoveel deugd dat Fer
het goed zal vinden bij en met zijn ‘grote vader’.

KWB kookvergadering
De kookavond van 19 november gebaseerd op de brochure van de brouwerijen
Palm, De Hoorn en Rodenbach ‘Koken met topbieren’ lokte 29 deelnemers. De
verantwoordelijke koks Tom en Wouter wisten iedereen een opdracht te geven ter
voorbereiding van het eten, vooral het schoonmaken en snijden van aardappelen en
groenten hoorde daar bij.
De keuken van de Kerkeboomgaard stond vol met aandachtige kijkers maar
evenzeer met KWB’ers die initiatief namen en meehielpen aan de bereiding.
Opvallend veel jonge mannen en bovendien veel nieuwe leden die eens kwamen
proeven – in de twee betekenissen- van een KWB activiteit. Dikke proficiat aan de
koks want het smaakte enorm aangenaam. Keitoffe ambiance en met het
commentaar van de voetbalmatch tussen de Rode Duivels en Cyprus op de
achtergrond, uitslag 6-1, als toemaatje.
Volgende kookavond dinsdag 21 januari 2020.
Norbert

Recept van everzwijnsteak met Rodenbach Fruitage
Benodigdheden: steak, boter, sjalotten, 1,5 l bouillon, kruiden, 75 cl bier, peterselie,
laurier, tijm; 1/3 pastinaak + 2/3 aardappelen, room en selderijzout, groene kooL,
peren, witte wijn, suiker en steranijs, pompoen, laurier, room, bouillonpoeder.
Werkwijze : boter lichtbruin verwarmen en everzwijnsteak licht-roze bakken (pezo).
Sjalotjes bakken in boter/blussen en laten inkoken met helft met bouillon,
kruidentuiltje en bier. zeven en afwerken met roux en klontjes koude boter (pezo)
Pastinaak en aardappelen gaar koken en pureren (+room, pezo, nootmuskaat en
selderijzout). Groene kool in julienne snijden en licht krokant afbakken in klontje boter
Peertjes schillen, klokhuis verwijderen en vierendelen/koken in witte wijn met suiker
en steranijs (1 min; zachtjes laten koken en daarna van vuur halen en laten rusten in
kookvocht). Kubusjes van pompoen stoven in klontje boter en pureren met beetje
room (laurier/ kruiden met pezo en grilde paprika°

ERFRECHT
Waar:
KWB lokaal de werkman om 19.45 u. We starten om 20 u.
Wanneer:

Op vrijdagavond 17 januari 2020.
Wat:
Mannen, vrouwen,
Bij deze infosessie van ongeveer 2 uur neemt Herman Cools ons mee op pad.
Onder het motto “ successieplanning, een must voor iedereen” heeft hij de nieuwe
wetgeving daarover verwerkt in een presentatie.

 Algemene regels van het erfrecht
 Huwelijksvermogensstelsels
 Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot en samenwonende
 Successierechten in Vlaanderen
Met vele voorbeelden wordt deze “zware” materie concreet toegelicht. Daarna is er zoals
gewoonlijk de kans om vragen te stellen of dit alles eens goed door te spoelen 😊

Kostprijs:
Deze activiteit is gratis

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

Zaterdag 14 december 2019 - KWB-Jaarfeest
.
 We starten met de misviering voor onze overleden KWB leden om 18 u. in de
kerk. 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.
 Op het menu: broccoliroomsoep, scampi’s op zijn duivels, stoofpotje van hert
met winterslaatje en kroketjes en dessertbuffet met koffie of thee
 De nieuwe voorzitter verwelkomt iedereen en de leden die 25, 50 of 60 jaar lid
zijn worden gehuldigd evenals de ontslagnemende bestuursleden.
 Ten dans met DJ Jakke Smit
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 of Walter Callaert gaan door op maandag 9 december en
indien nodig op woensdag 11 december om 19 u. in het KWB lokaal.

Ook de moeite!
De Saloncoureurs steunen ‘Kom op tegen Kanker’. Met 2 fietsploegen en een
loopteam zamelen ze 13.550 euro in. Dit bedrag gaat integraal naar ‘Kom op tegen
Kanker’. Een initiatief o.a. van KWB’er Herman Vandeperre.
Ze nodigen iedereen uit op hun ‘spaghettifestijn’ op zaterdag 8 februari 2020 van
12 tot 14 u. en van 17.30 tot 22 u. in zaal ’t Vijverdal in Merchtem.

Wijkmeestersvergadering van vrijdag 31 oktober 2019
Steve, onze nieuwe voorzitter, mocht zijn eerste wijkmeestersvergadering voorzitten
en hij kon 17 deelnemers welkom heten. Hedwig en Norbert zorgden voor een
eerbetoon aan de overleden leden en familieleden van de KWB bij een stemmig
kaarsje en met gedempte lichten. De foto’s van de 2 overleden KWB leden Jozef
Abbeloos en Chris De Meyer stonden centraal en verdienden de meeste aandacht.
Het werd een sereen gebeuren dat door de aanwezigen echt werd gewaardeerd.
Het ledennieuws kreeg de nodige aandacht en natuurlijk kwam de vraag ‘wie wil
deze leden bezoeken en warempel het is gelukt. Francis, Ludwig, Johan, Evert, Jan
en Norbert zullen dat op hun nemen.
Na de pauze waarin we een pintje dronken op de gezondheid van Marie-Jeanne en
Fiksken en van Steve bracht Luc ons terug in de sfeer van de voorbije activiteiten.
Het werd een grondige en ook vrij lange evaluatie. Francis gaf op de grote
evenementen het bijhorend kasverslag. Bij de kermisactiviteiten konden we onze
oren niet geloven want al het werk van zovele, het sponsorgeld van de kermiskrant,
de corrida, het zakje friet op kermismaandag enzovoort bracht ons ‘kasken‘
ongeveer 11.000 euro op. Dank aan de vele helpende handen is hier terecht op zijn
plaats. De veranda kan nu volledig afgewerkt worden.
De Luc kon niet stoppen en met de hulp van Steve werden de toekomende
initiatieven voorgesteld. We hebben inderdaad nog heel wat te beleven. Maar Steve
wou nog verder kijken: voor het stadsbezoek en de dagreis vroeg hij aan de
wijkmeesters ideeën. Het inrichten van de veranda kreeg ook de nodige aandacht,
over de tafels, de stoelen, de vloerbekleding, de verlichting en de eventuele
verwarming werd onze mening gevraagd.
Wouter bracht ons op een snelle manier de plannen voor het jaarfeest bij. Frans
zorgt samen met een groepje voor de inkleding van de zaal en de tafelversiering,
Hans krijgt een team rond zich om aan de ontspanning te werken en Hedwig zorgt
met een groepje voor de teksten van de misviering.
Luc gaf nog een rondje als ex-voorzitter. Hij vertelde dat hij echt gelukkig was dat hij
gedurende de voorbije 4 jaar als voorzitter veel had bijgeleerd en dat hij dankbaar
terugdacht aan de vele gesprekken en bezoeken bij KWB’ers.
Norbert
Gehoord na de vergadering!
Alcoholvrijbier is als een BH aan de wasdraad: het beste is er uit!
Volgende wijkmeestersvergadering ˃ vrijdag 27 december.

JONG-KWB
Beste KWB’ers
Het is al sinds de kipjes geleden dat de jonkheid nog van zich liet horen.
Maar we hebben twee activiteiten op de planning. Met het Jongkwbbestuur beslisten we dat we vaker gaan deelnemen aan kwbactiviteiten en onze ‘eigen klassiekers’ blijven behouden. Vandaar deze
twee pareltjes:

De warmste Werkman
Zondag 22 december houden wij, de
mannen van jong-kwb de Werkman open
in de sfeer van de Warmste Week! Onze
opbrengst gaat wederom naar Kodiel in
Peizegem. Wij raken niet aan de
fantastische zondagochtendformule waar
je goedkoop een glas kan drinken en een
aangenaam gesprek voeren. We bevelen
enkel een paar warme extraatjes aan:
Kaas en salamiplankje, vuur, jenever,
glühwein, Blauwe Chimay en Ename Tripel.
Jullie zijn van harte welkom!

Cross Diegem
Nog net voor het nieuwe jaar, op zondagavond 29 december trekken we
weer naar de cyclocross in Diegem. Al enkele jaren trekken we met heel
wat jongelingen naar Diegem voor een stevig potje supporteren (voor het
afbreken van het optreden van Willy Sommers waren wij niet
verantwoordelijk, moest je je dat afvragen).
Dit jaar nodigen we iedereen van
harte uit. We spreken af aan de
Werkman om 17 u., zodat we zeker
om 17.30 u. stipt kunnen vertrekken
met de bus (hoe medelevend we ook
zijn: te laat is niet mee, olé). Je bent
ingeschreven na het overschrijven
van 20 euro op de rekening van
Sander Franken BE72 7340 4051
7616 met als mededeling ‘cross +
naam’.
Uiterste
datum
van
inschrijving: maandag 23 december. Snel inschrijven is aangewezen!
STIJN
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Jaarfeest
Zaterdag 14 december

Darts
Vrijdag 20 december
20 u. KWB-lokaal

Sterretjeswandeling
Zaterdag 21 december
19.15 u. KWB-lokaal

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 5 januari 2020
KWB-lokaal vanaf 10 u. tot …

Januari 2020









VR 10 jan.
Kaartavond
VR 17 jan.
Erfrecht
ZA 18 jan.
Darts
DI 21 jan.
Kookavond
VR 24 jan.
Bierproefavond
VR 31 jan.
Ra(a)ke vrijdag : opfrissen rijbewijs
Iedere donderdag pingpong
Iedere woensdag kaarten

