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FAMILIENIEUWS 
 
 Marcel De Nil, weduwnaar van Maria Boogmans, 

schoonvader van KWB’er Herman Cools 
grootvader van KWB’er Daan Cools 
 

Jean-Paul Troch, echtgenoot van Ria Meeüs, 
vader van KWB’er Wouter Troch 
 

Emma Van Veer, weduwe van Jozef Heyvaert 
schoonmoeder van KWB’er Marcel Segers 
 

  

 

     
 

 

NIEUWJAAR 2020  
 

Mag 2020 een bemoedigend jaar worden 

met de schoonheid die blijft verwonderen 

met de geestdrift die je op weg zet 

met de ruimte die je laat voor anderen 

met de vrede die je rondom je brengt 

met de zorg voor de natuur 

met de openheid voor de vreemde 

met de troost voor warme aandacht 

met de kracht van de eenvoud 

met het enthousiasme van de hoop 

met de lichte stap 

van de pelgrim 

onderweg 

 

Dit wensen we jouw en je geliefden. 

 
Ook jouw warm hart hebben we nodig! 

(thema van de KWB misviering 2019) 

 



 

 

PROEF DE SCHELDE 
BIERPROEFAVOND 

  
Een nieuwe proeverij meldt zich aan op vrijdag 24 januari om 19.45 u. in de Werkman. Deze keer 
gaan we proeven van de Scheldebieren. 
  
Iedere slok speciaal Scheldebier komt uit hun eigen brouwerij, een ambitieuze brouwerij waar met 
bezieling gewerkt wordt om voor elk wat nats te brouwen.  
Bieren met het gevoel van toen en de smaak van nu. Zij blijven trouw aan tradities, maar zijn altijd op 
zoek naar een prikkelende balans tussen nostalgisch en vernieuwend, bescheiden en brutaal.  
Door bewust noch te filteren, noch te pasteuriseren, en met nagisting op de fles streven zij naar het 
puurste resultaat. 
Naast de natuurlijke grondstoffen proeft u geduld en gedrevenheid terug in alle karaktervolle 
smaken. 
 
Bevlogen brouwen is hun specialiteit, bierbeleving uw plezier. 
  
Zorg dat je er bij bent. 
Stuur daarvoor een mailtje naar steve@kwbmerchtem.be en breng 5 eurokes mee. 
 
Tot dan, 
Jurgen Schotte 

 
 
 

 
 

Kaartkampioenschap  
2019 – 2020 
 
Op vrijdag 10 januari zijn we al toe aan de derde kaartavond. Om 20 u. wordt het 
menens in het KWB-lokaal. Alle kaartliefhebbers op post!  
De strijd voor wie kampioen wordt komt in een beslissende fase dus mannen we 
gaan ervoor. Tot dan en wellicht worden we door de keukenpieten extra verwend  
Volgende kaartavonden die je best noteert in je agenda zijn: 
 

14 februari 2020 

13 maart 2020  
3 april 2020 finale 
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Welkom aan onze nieuwe leden 
 

 

 Tom Van Walle 
 
 
Tom,  welkom bij onze grote KWB familie. Hopelijk krijg je deugd en plezier aan je 
lidmaatschap en mogen we je als eens  begroeten op één van onze volgende 
activiteiten. Ook in het KWB lokaal op zondagvoormiddag kun je eens langskomen. 
 

 

Huwelijk 
 

Onze felicitaties gaan naar Jade Robberechts en KWB’er Jan De Mayer die hun 
liefde voor elkaar hebben bevestigd in hun huwelijk. We wensen hen het allerbeste 
toe. Veel geluk, voorspoed en vooral elkaar graag zien. De gelukwensen van heel de 
KWB familie. 
 
 

 

Geboorte 
 

 Welkom aan Tuur die op 8 december jongsleden het zoontje werd van 
KWB’er Stan De Potter en Barbara Maere, n’en dikke proficiat. 

 Welkom ook aan ook aan Amelie dochtertje van KWB’er Hannes Robberechts 
en Annelies Michiels, van harte gefeliciteerd. 

 

 

Opa 
 
Bij KWB’er Stef Robberechts kan de pret niet. Hij werd opnieuw grootvader en daar 
is hij ontzettend fier op. Kleindochter Amelie zal zeker en vast kunnen genieten van 
een vertroetelende grootvader/opa. 
 

 

Wistjes 
 

 Dat de prothese-knieën in superreclame staan. Herman, André en Roger zijn  
al aan het revalideren van een geslaagde operatie. Veel oefening, geduld en 
dikke boterhammen helpen die mannen er wel bovenop. En voor diegenen die 
op de wachtlijst staan het allerbeste. 

 Dat we iedereen die met ziekte te maken heeft een hart onder de riem willen 
steken en hen veel moed toewensen en zo mogelijk veel beterschap. 

 Dat de Palestina avond georganiseerd door de Femma-deelnemers aan de 
Palestina pelgrimstocht informatief en inhoudelijk uitstekend was. De 
aanwezigen brachten bovendien sterke getuigenissen over hun tocht.  

  

 



 

 

STERRETJESWANDELING ... EEN GESCHENK VOOR IEDEREEN  
 

Zaterdagavond 21 december gingen we met 75 op pad ...  

Een kerstverhaal, kindergeschenken, het mooiste geschenk voor een volwassene, 

rusthuishelpers aan het woord, een pakkende film, heerlijk gezang, een WO I-pakje 

friet, een lieve wens... 

 

Hieronder volgen enkele impressies. 

 ik vond het heel leuk 

 heel toffe getuigenis in het rust- en verzorgingstehuis,  

spijtig niet altijd verstaanbaar. 

 ik had dorst 

 mooie wandeling 

 sfeervolle gezangen 

 gezellig samenzijn 

 uitstekende organisatie 

 frietjes zonder mayonaise zijn geen frietjes 

 ons mannenkoor was goed vertegen- 

woordigd op onze sterretjeswandeling 

 ik zit hier met koude handen, maar het was een hartverwarmende tocht 

 eigenlijk zou het elke week Kerstmis mogen zijn 

 ik heb nieuwe mensen leren kennen 

 het verhaal (van 5 minuten) was misschien iets te lang 

 het filmfragment was heel goed... een pakkend moment. 

 goed warm in de Werkman om gezellig... te babbelen!!! 

 

Een dikke merci aan alle aanwezigen.  

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

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 
 

   ERFRECHT  
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Ra(a)ke vrijdag 29 november 2019 
 

Het KWB-lokaal was omgetoverd in het ‘Britse Lagerhuis’. We werden verdeeld in twee 

groepen, even en oneven geboortejaren, tegenover elkaar. Diegenen die aan de macht 

waren in het Verenigd Koninkrijk zaten tegenover de oppositie. Een groene mat tussen de 

beide groepen in en met het decor van het Lagerhuis geprojecteerd op de witte doek. 

Vlaggen van alle landjes die het Verenigd Koninkrijk omvatten decoreerden de muren van 

de Werkman. 
 

Hans gekleed zoals de voorzitter van het 

Lagerhuis heette iedereen welkom en hij 

gaf meteen het woord aan Frank. 

Op een schitterende manier wist Frank 

ons in de geschiedenis en in de 

gedragingen van de Britten een beeld te 

geven van de verschillende facetten die 

aanleiding gegeven hebben tot de Brexit. 

Alhoewel het voor het Verenigd Koninkrijk 

niet van een leien dakje liep om 

aansluiting te krijgen met de Europese 

Gemeenschap. Vooral Frankrijk was 

wellicht terecht tegen en uiteindelijk 

moesten de Britten bij hun lidmaatschap 

lijdzaam toezien dat de EU hun allerhande 

wetten oplegde die prioriteit moesten 

krijgen op hun eigen wetten. 
 

 
Hans als voorzitter van het Lagerhuis 

 

De Britten hebben altijd wat apart gedaan: links blijven rijden, hun pond behouden en niet 

toetreden tot de Schengen (vrij verkeer van personen), het verschil in tijd (1 uur)….. 
 

De volksraadpleging, die niet verplicht was en waaraan vooral de jongeren niet deelnamen, 

eindigde op een nipte meerderheid van de voorstanders van de Brexit. Schrik voor hun job 

van de oudere Britten vooral door de vele Polen en Roemenen die naar het Verenigd 

Koninkrijk kwamen werken. De nauwe samenwerking met Amerika en China hielpen om het 

aantal voorstanders van de Brexit te verhogen. 

Het Brexit verhaal hangt de meeste mensen de keel uit, ze zijn het moe. 

De twee, voornaamste, politieke partijen gaan elkaar nu bekampen in de verkiezingen 

waarbij de enen de Brexit vooropstellen en de anderen het sociale en het zorgbeleid als 

belangrijkste thema willen aanklagen en verbeteren. 

Zelfs na de Brexit, die volgens Frank, eind januari 2020 toch zal doorgaan, duurt het nog 

zeker twee jaar eer alles zal geregeld zijn tussen de EU en het UK. 

En…nog zoveel meer wist Frank aan te halen spijtig voor de afwezigen ze hadden ongelijk. 

Een daverend applaus voor zoveel goede en verstaanbare informatie viel Frank te beurt. 

Iedereen voelde aan dat hij heel veel tijd en energie gestoken had in deze avond.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Frank geeft uitleg over de 

geschiedenis van het 

Verenigd Koninkrijk en de 

Brexit. 

 
 

Na een ja of nee spelletje over de verdeling van de Sinterklaas snoepjes werd het pauze. 

 

Hans vertelde over het toerisme in Groot Brittannië, de hotels, de winkels, de 

bezienswaardigheden, de pubs, het eten, de overzet, de metro enzovoort.  

Een heel geslaagde avond waar niet minder dan 58 KWB leden van genoten hebben. 

Alle aanwezigen spraken hun waardering uit voor deze avond. 
Norbert 

 

 

 

 

 

KWB kookvergadering 

 

Volgende kookavond dinsdag 21 januari 2020 

Kerkeboomgaard 19.30 u. 

 
 
De KWB’ers Etienne Jeuniaux en zijn schoonzoon Yves De Meersman houden van 
geheimpjes en ze willen iets speciaals klaarmaken op deze kookles. 
Het wordt een verrassingsmenu op Indische wijze. 
 
Zal het pikant zijn? 
Met rijst? 
Met curry? 
Weet ge wat: we zien wel en we smullen of proeven ervan! 



 

 

 

KLUSAVOND HOUT 
 

Ady van den Orga nam ons op sleeptouw voor een heel geslaagde informatieavond over 
hout. Met talloze tips wist deze spraakwaterval ons te boeien en te helpen bij mogelijke 
werken aan ons huis. Met geslaagde humor en veel charisma vertelde hij bovendien 
waaraan we moesten aandacht aan geven bij de aankoop van producten. Ady n’en 
dikke merci van de 26 aanwezige KWB’ers, een pluim voor je kennis en voor je 
spontaniteit. Ludwig, een kenner en een stielman heeft een verslag geschreven van 
deze avond. Gelukkig dat Ludwig dit wou doen want ik had er niks van gebakken. Hierbij 
het verslag van Ludwig B. (Norbert) 

 

De bomen zijn bijna op. Ze moeten sneller groeien en worden vroeger omgehakt waardoor 
de stammen die verkocht worden, dunner zijn. Vandaar dat we steeds meer plaatmateriaal 
zoals OSB MDF, spaanderplaat en multiplex gebruiken, al dan niet afgewerkt met de nodige 
lagen fineer, melamine of laminaat. Vroeger maakten men zulke platen uit afval, vandaag 
worden in plaats daarvan de kleine, net gehakte boompjes verhakseld tot een houtbrij. Dit 
was ook het onderwerp van KWB’s klusavond. 
 

Waar moet je op letten wanneer je hout kiest? 
Loofbomen zijn doorgaans duurzamer dan naaldbomen, ze hebben namelijk een kleinere 
structuur. Als we de eik (Quercus Robur) vergelijken met de grenen (Pinus Sylvestris) klopt 
dit wel, maar wanneer we de es (Fraxinus Excelsior) met de red ceder (Thuja Plicata) 
vergelijken krijgen we een omgekeerd verhaal. Daar is de red ceder de betere keuze op vlak 
van duurzaamheid.  
Iedere houtsoort kent een specifiek doel door de unieke eigenschappen. Een gevel van een 
woning bezet je bijvoorbeeld best niet met beuk. Red Ceder is niet geschikt om constructies 
te dragen. Naast duurzaamheid zijn er dus nog heel wat andere aspecten die van belang zijn 
bij het kiezen van een houtsoort. Je houdt o.a. ook rekening met buigzaamheid, splijtsterkte, 
druksterkte, het gewicht, het uitzicht,… Zo hebben Palissander, Ebbenhout en wengé een 
iets donker kleur dan Linden, esdoorn of ramin. 
 

Hoe werk ik het hout af? 
Naast houtsoorten bekeken we ook even de verschillende afwerkingstechnieken. Wil je iets 
buiten plaatsen? Gebruik dan een solvent gedragen vernis of beits. Ook olie is in de opmars. 
Wil je een avontuurlijk houtbewerken zoals de Vikings? Smeer dan je hout in met zeep. Wil 
je hout verwerken voor ergens in huis? Ga dan voor een water gedragen acrylvernis of lak. 
Die laatste twee zijn geurloos en verkleuren niet. Acrylvernis behoudt ook het kleur van het 
onbehandeld hout. 
 

Hoe kies ik de juiste lijm? 
Welke lijm? Hoe kies ik lijm? Witte, bruine? Het is belangrijk om te bekijken wat je wil lijmen 
tijdens de open tijd (de tijd die je hebt om de delen samen te brengen) en de perstijd. Moet 
het snel gaan, dan neem je best witte lijm, klasse D3 is meestal sterk genoeg. Wanneer je 
een lange open tijd nodig hebt of vette houtsoorten verlijmt neem je de Bruine klasse D4.  
Je lijmt best op het lange deel van het hout, in de richting dat de boom gegroeid is. Hout 
kops verlijmen is minder sterk.  
 

Wist-je-datjes 
 Wist je dat de Scandinaviërs alleen maar spèren hebben? 
 Dat die daar traag groeien door de kou en dus sterker zijn. 
 Dat bleke kleuren beter tegen de zon kunnen dan donkere. 
 Dat we de koppen van de planken moeten instrijken om niet uit te drogen. 
 Dat Hugo er voor zorgde dat wij ook niet uitdroogden. 
 De bomen zijn bijna op. De stammen worden steeds dunner verkocht en de bomen  



 

 

 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE KWB-LOKAAL 

 

ZONDAG 5 JANUARI 2020 
 
 

 

 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 

 

 

PANNENKOEKENBAK PASTORALE ZONE DE BRON –  

ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 VAN 14 TOT 18 U. 

 
 
 

 
De Pastorale Zone De Bron viert op 2 februari Lichtmis met een pannenkoekenbak.  
Dankzij onze ploeg vrijwilligers kunnen we iedereen voorzien van verse pannenkoeken met 
een lekker kopje koffie of warme chocolademelk. Pannenkoeken natuur, met suiker, Mikado, 
slagroom, ijs, … voor elk wat wils!  
De op grootmoederswijze gebakken pannenkoeken worden geserveerd in zaal ’t Vijverdal, 
Kerkstraat 12, 1785 Merchtem. 
Breng gerust je vrienden en familie mee. Dat wordt smullen! 
 
PANNENKOEKEN BESTELLEN KAN OOK! 
Pannenkoeken bestellen gaat gemakkelijk en snel. Volg onderstaand stappenplan en geniet 
van de heerlijke pannenkoeken!  
Stap 1: kies het aantal pannenkoeken 
4 pannenkoeken voor € 5, 10 voor € 10 of 25 voor € 20 
Stap 2: je keuze doorbellen of mailen 
Wanneer je een keuze hebt gemaakt, kan je bellen naar het secretariaat van de Pastorale 
Zone De Bron tel. 052/ 37 25 14 of mailen naar secretariaat@pastoralezonedebron.be  
Vergeet niet naast je keuze je naam en adres te vermelden!  
Uiteraard kan je de dag zelf ook binnenkomen om je bestelling te plaatsen en hierop te 
wachten. 
Stap 3: pannenkoeken afhalen 
Je hoeft nu alleen nog maar naar ons toe te komen tussen 13 en 17 u. om je pannenkoeken 
af te halen:  Zaal ’t Vijverdal, Kerkstraat 12, 1785 Merchtem 
Helaas is het voor ons niet mogelijk pannenkoeken bij je thuis te bezorgen. 
Stap 4: betalen  

Betalen doe je ter plaatse aan de kassa. Van harte welkom! 
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Waar:  
KWB lokaal de werkman om 19.45 u.   
We starten om 20 u. 
 
Wanneer:  

Vrijdagavond 31 januari 2020.  
 
Wat:  

KWB Merchtem frist je kennis van de wegcode op! 
 
We verplaatsen ons allemaal bijna dagelijks in het verkeer. Om een 
goede chauffeur te zijn, is een goede kennis van de verkeersregels 
onontbeerlijk.  
KWB Merchtem geeft je de kans om ze op enkele uurtjes tijd 
volledig up-to-date te brengen. 
 
Tijdens deze workshop stellen we ons de vraag aan welke voorwaarden 
een goede en veilige bestuurder moet voldoen. Onder meer kennis van 
de wegcode is zeer belangrijk. Deze activiteit is erop gericht die kennis 
op te frissen. Daarnaast worden ook de laatste wijzigingen in de 
wegcode overlopen. Aan de hand van onder meer filmpjes en animaties 
worden verschillende onderwerpen besproken, en nadien is er nog 
ruimte om vragen te stellen. De lesgevers zijn instructeurs met een 
erkenning van het departement mobiliteit. Ze zijn ervaringsdeskundige in 
rijopleidingen en verkeersveiligheid. 
 
Kostprijs:  
Deze activiteit is gratis 
 
Meer info:  
Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be,  
0473 820660 
 
Vergeet ook niet dat het ra(a)ke vrijdag is.  
De kleine raak is dus beschikbaar in de werkman. 
 

Wijzer op weg  
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KWB lokaal de werkman om 19.45 u.   
We starten om 20 uur. 
 
Dinsdagavond 4 februari 2020.  
 
HET BELANG VAN EEN GEZONDE NACHTRUST 
 
Mannen, vrouwen, tijdens deze infosessie wordt ingegaan op slapen, 
zeer belangrijk in het leven van een mens. Tijdens de slaap kan zowel 
het lichaam als de geest tot rust komen om de volgende dag terug fris de 
dagtaak aan te vatten. Toch is goed slapen niet voor iedereen een 
evidentie. 
 
 

“Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor 

wakker blijven”, zei de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. 

Een goede nachtrust is van levensbelang voor een goede 

gezondheid. We vinden goed slapen belangrijk, maar in de 

praktijk is het niet zo goed gesteld met onze slaap. Uit de 

Belgische gezondheidsenquête blijkt dat zo’n 30 procent van 

de bevolking slaapproblemen ervaart. Bovendien is België een van de koplopers in 

het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. We grijpen met z’n allen veel te snel 

naar medicatie, terwijl er andere alternatieven zijn om slaapproblemen te verhelpen. 

Daarnaast werkt ook ons drukke leven het ontstaan van slaapproblemen in de hand. 

Wie goed en voldoende slaapt, wordt immers minder snel ziek, kan zich beter 

concentreren, maakt minder fouten en voelt zich beter in zijn vel. Een nachtje slecht 

slapen is geen ramp. De volgende dag voel je je misschien wat moe maar dat 

slaaptekort haal je vlug in. Nachtenlang slecht slapen heeft echter een negatieve 

invloed op je functioneren. Laat het dus niet zover komen! 

 
Kostprijs:  
Deze activiteit is gratis 

 

 
 
Meer info:  

Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 

Van slapen lig je toch niet wakker 
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Sinterklaas



Jaarfeest
Met 240 deelnemers samen in een mooi aangekleed Vijverdal
Vooraf een misviering met een koor om ‘u’ tegen te zeggen
Hedwig kreeg een welgemeend applaus na zijn homilie
Lekker eten met Peter
Show à la Hans, tof, creatief, samenzang…genieten!
Steve op zijn best met de gevierden
Dj Jan dDj Jan draait de beste plaatjes, dansvloer te klein
’t heeft ‘zeer’ goed geweest
Pluim voor alle medewerkers, voor of achter de schermen
nk



Gevierden tijdens het jaarfeest



€

€
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Ra(a)ke Vrijdag 
Vrijdag 31 januari – KWB-lokaal 19.15 u. 

Opfrissen rijbewijs 

Kookavond 
Dinsdag 21 januari  

19.30 u. KWB-lokaal 

Februari 2020 
 

 ZO 2 febr.  WK veldrijden ( groot scherm)  – KWB-lokaal 
 DI 4 febr.  Van slapen lig je toch niet wakker 
 VR 14 febr.  Kaartavond 
 ZA 15 febr.  Valentijnswandeling 
 DI 18 febr.  Kookavond 
 ZA 22 febr.  Darts 
 DO 27 febr.  Beweging.net 
 VR 28 febr..  Wijkmeestersvergadering 
 Iedere donderdag pingpong 
 Iedere woensdag kaarten 

Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 5 januari 

Darts  
Zaterdag 18 januari 

20 u. KWB-lokaal 

Kaartavond 
Vrijdag 10 januari 
KWB-lokaal 20 u. 

Erfrecht 
Vrijdag 17 januari 

19.45 u. KWB-lokaal 

Proef de Schelde 
Vrijdag 24 januari 

19.45 u. KWB-lokaal 


