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FAMILIENIEUWS 
 
 Daniël Hebbelynck, echtgenoot van Josée Van De Gucht 

vader van KWB’er Yannick Hebbelynck 
 
Gustaaf De Hovre, weduwnaar van Hélène Van Ginderachter 
vader van KWB’er Jos De Hovre 

  

 

     
 

MIJN NIEUWJAARSBRIEF 
 
Beste wijkvaders en peters, 
 
In deze periode vraagt elke mens zich af wat het voorbije jaar hem gegeven heeft. 
Al het mooie en minder mooie dat men alleen of samen met anderen beleefd heeft. 
Belevenissen met je gezin, op je werk, met de buren in je straat en in onze KWB. 
Op 2 oktober werd ik verkozen tot voorzitter, dolblij om van zoveel mensen het vertrouwen te 
krijgen. De ochtend daarna, met een kater en schrik opgestaan. Mijn grote vraag is ‘hoe kan 
je in zo’n grote beweging, met zoveel mensen met heel verschillende interesses, voor 
iedereen goed doen en iedereen blij maken?  
De 3 letters waar kan KWB voor staat zijn mooie sterke pijlers maar ik kan ze niet allemaal 
dragen. We hebben niet allemaal hetzelfde meegekregen. Ieder heeft zijn talenten en 
mindere kantjes. Maar het beetje wat ik ervan kan of ken, probeer ik zeker te geven 
 
Ook al ben ik nog maar 3 maanden bezig toch heb ik al veel geleerd en ervaren. 

 Veel mannen met heel veel talenten lopen hier rond, dit houdt onze KWB actief, 
gezond en attractief 

 De betrokkenheid om samen een activiteit in elkaar te steken en te doen slagen daar 
zouden vele verenigingen zich niet aan wagen. 

 Het respect dat voor elkaar wordt getoond 
 De warmste week is weer gepasseerd, maar hier bij KWB is er een vuur dat het hele 

jaar warmte geeft. 
 

 

 
Daarom wens ik jullie voor het komende jaar: 
 

 Nog meer liefde en vriendschap 
 Nog meer lachen en plezier 
 Nog meer energie en gezondheid 
 Nog meer geloof en solidariteit 

Maar vooral dat je kan genieten van wat je krijgt en 
geeft! 
 
Van jullie kapoen, 
Steve, 
Wijkmeestersvergadering van 27 december 
De Werkman, Merchtem 
 
 

 



 

 

Welkom aan onze nieuwe leden 
 

Onze KWB van Merchtem blijft groeien. 
Twee mannen hebben zich aangeboden als KWB-lid. 
Welkom aan Eric Biesemans (Stoofstraat) en 
Francky Van den Bossche (Lombardenveld). 
 
Eric en Francky, jullie hebben goed gekozen. KWB biedt jullie een uitgebreid 
programma aan. Hopelijk mogen we jullie op één of meerdere initiatieven begroeten. 
Ook in De Werkman, iedere zondagvoormiddag zijn jullie van harte welkom voor een 
pintje en een babbel. 
 
 

 

 

 
Beweging.net nodigt uit op een avond “Mobiliteit van de toekomst” met meer plaats 
voor fietsers en voetgangers in een aangename omgeving met : 
 

 Kobe Vandeweerdt, fietsersbond Merchtem 

 Lien Casier, schepen mobiliteit (fietssnelweg en oma-route) 

 Merchtemse Fietsbieb met Rita Robberechts en Aloïs De Smedt 

 Lekkere hapjes en dranken. 
 
 

 
 

Opa 
Dikke proficiat aan KWB’er Luc Goossens die fier is met zijn kleinzoon Mil. 
 

 

Wistjes 
Dat Swaiken een avond organiseert ‘De Sixties, een muzikale lezing’ op zondag 22 
februari in zaal ’t Vijverdal om 20 u.. Auteur en muzikant Rudolf Hecke vertelt 
verhalen en anekdotes en natuurlijk veel muziek met zangeres Karen Boelaerts. Alle 
info over voorverkoop kaarten (9 euro, kassa 11 euro) en reservering bij Swaiken op 
nr. 0474/ 88 55 83. 

 



 

 

KWB kookvergadering 
1 naanbrood 

 
 

Op dinsdag 21 januari gingen 18 avontuurlijke en nieuwsgierige KWB’ers op culinaire 
ontdekkingstocht naar India. 
De eerste kookavond van 2020 begon feestelijk met een glaasje bubbels of porto.  
 
Tijdens het aperitief werd het verrassingsmenu 
onthuld en werden er 4 teams gevormd: 
 
- team 1: soep 
- team 2: hoofdgerecht 
- team 3: dessert 
- team 4: naanbrood 
 
Ieder team ging gretig aan de slag met zijn 
respectieve recept. Tijdens de voorbereidingen 
en het koken zat de sfeer er als vanouds al 
meteen goed in. Er werd gezellig gepraat en 
gelachen. 
  
 
We startten met de soep. Die was voor sommigen iets te pikant, maar ze werd over 
het algemeen wel lekker bevonden. Met lekker warme lippen gingen over naar het 
hoofdgerecht. De brandende monden verwelkomden de frisse smaken van 
limoenblaadjes en citroengras. Alle potten en borden werden vlot schoongeveegd 
met een heerlijk stukje zelfgemaakt naanbrood. 
 
Als afsluiter werd een fris yoghurtdessert met mango geserveerd. Het laatste 
blusmiddel van de avond. 
 
Tijdens het opruimen en afwassen werd er nog leuk nagekeuveld over de maaltijd. 
De nootjes mochten wat fijner gehakt worden, er miste misschien een Belgische 
toets of een patatje voor sommigen, de mango mocht wat rijper,... Maar deze kleine 
schoonheidsfoutjes konden de pret en de smaak niet bederven. 
 
De verrassingsavond sloten we moe maar voldaan af met een slaapmutsje in de 
Werkman.  
 
PS : volgende Kleine Raak geven we het recept van chicken Tikka met naanbrood mee. 
 

Etienne Jeuniaux, Yves De Meersman. 

 

Volgende kookavond dinsdag 18 februari 2020 

Kerkeboomgaard 19.30 u. 

LATE VALENTIJNSMENU 



 

 

 

Van slapen lig je toch niet wakker 
 
KWB lokaal de werkman om 19.45 u.   
We starten om 20 uur. 
 
Dinsdagavond 4 februari 2020.  
HET BELANG VAN EEN GEZONDE NACHTRUST 
 
Meer info : Wouter , Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
 
 

 
 

Kaartkampioenschap  
2019 – 2020 
 
Op vrijdag 10 januari stonden er al een paar zenuwachtig rond te draaien. Het wordt 
menens we zijn al toe aan de derde kaartavond. De strijd voor wie kampioen wordt 
komt in een beslissende fase dus mannen we gaan ervoor. En wat dacht je… het 
werd een spannende kaartavond. 40 aspirant kaartkampioenen gooiden zich in de 
strijd. Benny Buys, met 74 punten, werd de winnaar van deze avond. Bedankt voor 
het hapje en aan de tapploeg. 
 

14 februari 2020 - 13 maart 2020 - 3 april 2020 finale 
 
 
 
 

Dolle pret op het gladde ijs van de schaatspiste in Liedekerke 
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Wijkmeestersvergadering van 27 december 2019 
 
Op deze afsluit- en tegelijk ook de startvergadering voor het nieuwe jaar kwamen 28 
wijkmeesters opdagen en zelfs een paar jong KWB’ers waagden het om te komen luisteren 
en mee van gedachte te wisselen. 
Steve las zijn heel mooie nieuwjaarsbrief voor en zo begon de vergadering in de goede 
stemming. Geert overliep op een aangename en snelle manier de voorbije activiteiten. 
Vooral het jaarfeest, het kapoenentornooi en de sterretjeswandeling werd onder de loep 
genomen. Francis gaf meteen de financiële inpakt hierover. Bij het jaarfeest wordt er toch 
ongeveer 5 à 6 euro per deelnemer door de kas bijgesprongen. Alle voorbije initiatieven 
kregen een zeer positieve appreciatie. De avond over de Brexit, het kapoenentornooi en de 
sterretjes of cadeaukes wandeling gingen met de meeste sterren lopen. 
Luc was op zijn best bij de voorstellen van de nieuwe activiteiten die je ruimschoots in de 
Kleine Raak kon lezen. Hopelijk krijgen ze ook de waardering en de aanwezigheid van vele 
KWB’ers want alle initiatieven die werden voorgesteld verdienen dit. Luc begon zijn verhaal 
met een kleine tekst die hij in de Kerstmisviering in Opwijk had meegekregen en die hij graag 
met ons  deelde 

Het kan gebeuren 
dat je een engel 

op je weg ontmoet. 
Onverwacht en niet meteen herkenbaar. 

Ik wens dat hij vrede in je huis vindt 
 
Norbert bracht net voor de pauze het ledennieuws. Hij begon met een zeer positieve noot nl. 
3 nieuwe wijkmeesters zijn bereid gevonden om onze groep te versterken Yves, Raphael en 
Kevin. We tellen nu 64 KWB verantwoordelijken. 448 leden hebben de voorbije maanden 
hun lidmaatschap voor KWB verlengd.  
Marc, zo fier als een gieter, gaf een rondje op de geboorte van zijn kleinkind Fer. Onze 
voorzitter in overleg met de kassier vond dat er op Nieuwjaar moest geklonken worden. 
Hugo, Geert en Frans zorgden voor een lekker hapje. 
Hedwig gaf na de pauze, in een vorm van speakers corner, het woord aan 3 wijkmeesters, 
Frederic, Marc en Jan. Alle 3 lazen ze op een inhoudelijk sterke en op hun eigen manier hun 
nieuwjaarswensen of dromen voor. Het werd zelfs muisstil en alle wijkmeesters gaven hen 
een daverend applaus. Het kan zo eens deugd doen om mekaar moed in te spreken en te 
mogen horen hoe belangrijk een sociale beweging kan zijn voor jezelf maar zeker en vast 
voor de medemens. Blijf niet stil staan bij het verleden maar kijk naar de hoopvolle en fijne 
toekomst. Bedankt mannen we zijn met nieuw enthousiasme naar huis gefietst. 

Norbert 



 

 

Valentijnswandeling 

Zaterdagavond 15 februari 2020. 

We verzamelen aan het KWB lokaal “de werkman” om 19 u.  
 

Vrouwen, mannen, 
 

 Zin in een avondwandeling? De dag na Valentijn wandelen we naar taverne 

het bos. We zullen rond 20.30 u. aankomen. 

 Een stevige pint, een lekkere kop koffie, een hapje, een …. later, vertrekken 

we  rond 22 u. terug richting de werkman. 

 Voorzie een paar schoenen die tegen een spatje kunnen en 

zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent in het verkeer. 

 Zie je het niet zitten om terug te wandelen naar de 

werkman….. ook dat kan.  Voor zij die willen, zal er vervoer voorzien 

worden naar het KWB lokaal. 

 Heb je geen zin om zo ver te wandelen, geen probleem, je kan om 20.30 u. 

aansluiten in taverne Het Bos, Dooren 61, 1785 Merchtem.  Geef hiervoor 

een seintje aan Luc. 

 

Meer info:  Luc Van Campenhout,   

luc.vancampenhout1@gmail.com, 0498 570383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al wandelend een gesprek voeren. 
De filosoof Socrates deed het al. 

Door te bewegen  komen er stofjes als 
adrenaline en het “gelukshormoon” 

endorfine sneller vrij. En dat maakt het 
praten en denken een stuk 

gemakkelijker. 

mailto:luc.vancampenhout1@gmail.com


 

 

 

Samen naar DORDRECHT op 18 april 
 
Voor onze volgende daguitstap zoeken we het dit jaar over onze landsgrenzen. We 
stippelden een mooie reis uit naar de oudste Nederlandse stad. Dordrecht ligt in 
Zuid-Holland en deze historische stad heeft veel moois te bieden. We bieden jullie 
een boottocht door de oude stad, een geleide wandeling langs pittoreske huizen, 
opvallende winkeltjes, o.a. het standbeeld van Ary Scheffer ,Schilder van de ziel', en 
een (vrijblijvend) bezoek aan de mooie Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk.  
 

 
 

Dagprogramma: 
 

7.30 u. Vertrek aan de kerk 
9.45 u. Aankomst aan de Grote Kerk (in de buurt van het VVV-kantoor) 
10 u.  Ontvangst met 2 kopjes koffie en warme appelmarijn in restaurant 
  Het Magazijn, Voorstraat 180. 
11 u.:   Begeleide wandeling door Hollands oudste stad met haar roemrijke 
  verleden met (facultatief) een bezoek aan de Grote Kerk 
13 u.  Middagmaal in restaurant  
  Preisoep – varkenshaasje met champignonroomsaus –  
  vanille-ijs met slagroom 
15 u.  Rondvaart met de Dordtevaar, een elektrisch aangedreven open boot, 
  door de historische binnenhavens van Dordrecht. Onderweg kan je de 
  hoge en scheve achtergevels van diverse bijzondere woonhuizen  
  bekijken.  
16 u.  Vrij kuieren doorheen de mooie winkelstraten   
18 u.  Verzamelen aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
20.30 u. Aankomst in Merchtem 
 

 

………………………………………………. ……………………………..schrijft/schrijven  

zich graag in voor de dagtrip naar Dordrecht (Nl) en betaalt /betalen 55 euro per 

persoon aan Francis Wijns: totaal: ………………..euro 

of via op het gironummer van KWB Merchtem: BE79 8335 3470 9433  



 

 

 

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

Dinsdagvond 10 maart 2020  
 
Wat:  
Mannen, 
In deze interactieve presentatie neemt Reinhart  
je mee in het verhaal van zonnepanelen en zonne-energie.  
 
Maar wat brengt de toekomst ? Zijn deze panelen nog nuttig of is de installatie van dergelijke 
panelen sterk zijn aantrekkelijkheid verloren nu er geen subsidies meer worden voor gegeven 
of de digitale meter in aantocht is? 
 
Onderstaande zaken worden aangesneden:  
• Zonne-energie  
• Hoe werkt een zonnepaneel (kort, technisch)  
• Opbouw van een huis-installatie  
• Soorten zonnepanelen  
• Wat doet de omvormer?  
• Invloed van oriëntatie, hellingsgraad van het dak, schaduwelementen …  
• Wat is een instralingsdiagram?  
• Bereken zelf de opbrengst van een installatie in kWh per jaar  
• Rendabel of niet ... en bereken zelf de rendabiliteitsperiode  
• Garanties op panelen, omvormer (... en de misleiding)  
• De elektriciteitsfactuur  
• Digitale meters ... en de gevolgen 
 

Kostprijs:  
Deze activiteit is gratis 
 

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

   Stroom op je dak  

mailto:Wouter.kemels@kwbmerchtem.be


 

 

INFOSESSIE ERFRECHT 
 
Op vrijdag 17 januari stond de vormingsavond “erfrecht – successieplanning in 

theorie en in de praktijk “ op het programma. 

Omdat de interesse groot is voor een onderwerp dat eenieder vroeg of laat 

aanbelangt, en omdat Herman COOLS hiervoor uitgenodigd was die bekend staat 

als specialist terzake en als een bevlogen spreker, was de opkomst groot : er waren 

zeker een 80-tal deelnemers, wat een gezellige drukte gaf in De Werkman.  

Herman legde de basis van het erfrecht uit aan de hand van termen als : orde - 

graad - plaatsvervulling - kloving.  

Het is onmogelijk een algemeen overzicht te geven. Toch enkele belangrijke tips : - 

in het kader van het huwelijksvermogensrecht blijft het nog steeds meest 

aangewezen te trouwen, want de langstlevende zelfs wettelijk samenwonende 

ongehuwde partner zal alleen het vruchtgebruik op de gezinswoning en op de 

inboedel ervan erven; - aan de kleinkinderen iets nalaten, en de kinderen dus 

overslaan, is heel voordelig voor wat betreft de te betalen successierechten;  - aan 

de hand van beleggingsrekeningen of levensverzekeringen kan men ook heel wat 

successierechten uitsparen; - er is ook de sterfbedclausule.  

Enkele van de stokpaardjes van Herman zijn “kom van uwen berg af” en het duo-

legaat, dat de hoofdzakelijke financieringsbron van “goede doelen” (VZW’s) zou zijn, 

alsook zijn aanhoudende kruisvaart tegen de fiscus, waarbij opsteller dezer de 

bedenking maakt dat de fiscus als het eerste “goed doel” aanzien zou moeten 

worden, want instaand voor het algemeen belang, in een ideale wereld toch ! 

Voor diegenen die zich willen verdiepen in de problematiek van het erfrecht, of voor 

hen die een oplossing voor een concrete situatie wensen, heeft Herman beloofd per 

mail een brochure ter beschikking te stellen, waarin alles haarfijn uiteengezet wordt; 

hij kan gecontacteerd worden op herman.cools@skynet.be 

F.S.  
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Bericht van de jonkheid 
 
We zijn alweer februari, maar wij 

blikken nog eens graag terug op onze 
topmaand december. Naar jaarlijkse 

gewoonte stonden er twee 

topinitiatieven (al zeggen we het zelf) 
op het programma. 22 december 

namen we de Werkman over om er 
de Warmste Werkman van te maken.  

Enkele speciale biertjes, Glühwein,  
kaaskes en salamikes zorgden voor 

extra sfeer. We draaiden een omzet 
van 907 euro! Deze werd gestort aan 

de Warmste Week ten voordele van 
vzw Kodiel thuislozenboerderij in 

Peizegem. Dank ook aan het KWB 
bestuur voor de steun.  

 
Een week later trokken we naar Diegem 

om er de cross bij te wonen. We 

wandelden het parcours tijdens de 
dames- en mannencross, met een 

pauze in de feesttent met Yves Seghers 
(die Eli Iserbyt niet kende, maar er dan 

toch maar kort een liedje voor zong). 
Afsluiten deden we in het Chiro café 

waar we de mannen van den Tronk 
tegenkwamen, een Merchtems feest in 

Diegem. Iedereen flink om 22.45u aan 
de bus voor een zangstonde en een veilige rit huiswaarts.  
 

21 februari 2020 – Après-ski – Iedereen welkom 
 

2020 Zetten we mooi in met nog 
zo’n knaller van formaat. Op vrijdag 

21 februari om 20.00u toveren we 

de Werkman weer om tot een 
Zwitserse berghut (of een ander 

skiland als je iets tegen de Zwitsers 
hebt). We dansen erop los met een 

halve liter in de hand of praten 
gezellig bij met onze (jong)KWB 

kameraden. Iedereen van harte 
welkom. Vorig jaar was de KWB ook 

goed vertegenwoordigd en dat 
kunnen wij alleen maar toejuichen.  

S.R. 



Nieuwjaarsreceptie



 

Waar:  

We verzamelen aan het KWB lokaal “de werkman” om 19.30u.   

We starten ons bedrijfsbezoek in Mollem om 20u.  

(HOF TER VRIJLEGEM, Boven Vrijlegem 41, 1730 Mollem). 

 

Wanneer:  

Op vrijdagavond 6 maart 2020.  

Wat:  

Mannen, wil je meer weten over koolzaadolie, hoe het koolzaadje koolzaadolie wordt?  

Wil je met je eigen ogen zien hoe onze boerderij wordt verwarmd met miscanthus?  

Ga dan mee op bedrijfsbezoek bij de familie Saerens in Hof ter Vrijlegem.  

Wat mogen we verwachten: 

➢ Algemene bedrijfspresentatie: uitleg over onze verschillende bedrijfstakken, onze visie, basisinfo 

omtrent de koolzaadverwerkingen en het gebruik van hernieuwbare energie op onze boerderij. 

➢ Van koolzaadje tot koolzaadolie: uitleg omtrent de teelt, de persing, de samenstelling van oliën, 

toepassingsmogelijkheden en gezondheidsaspecten van spijsolie en biobrandstoffen. 

➢ Miscanthus, bron van groen warmte: uitleg omtrent de aanplant, de teelt, de oogst, verbranding 

voor warmteproductie en andere toepassingmogelijkheden. 

➢ Een rondleiding op de boerderij met demonstraties en proevertjes. 

Kostprijs:  

De kostprijs bedraagt 7 euro per persoon (ter plaatse te betalen).  

Vooraf inschrijven is verplicht!  

We gaan met eigen vervoer. Laat dus ook weten of ….. 

➢ je graag wil meerijden 

➢ je zelf zal rijden en nog enkele plaatsen ter beschikking  hebt 

➢ je direct naar Hof Ter Vrijlegem gaat   

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

            bedrijfsbezoek 
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deuren: 19 u. start: 20 u.
kassa: € 12 - VVK: € 10 (KWB - Standaard Boekhandel - Boekhandel  Wauters)

zaterdag 28 maart  -  ‘t Vijverdal in Merchtem

HAN SOLO
Han Coucke groeide samen met drie broers op in het Oost-Vlaamse 
Zulte. Naast TV, theater, regisseur,… gaat Coucke ook als Han solo 

door het leven, de zelfverklaarde ‘allereerste extreemrechtse stand-up 
comedian van Vlaanderen’. Een van de weinige professionele come-
dians die de maatschappelijke actualiteit een vaste plaats geeft.

ERHAN DEMIRCI
Erhan groeide op in het Limburgse Ham. Zijn finaleplaats op de 

Culture Comedy Award en de juryprijs van de 123 Comedy Award 
maakte van hem een grote belofte. Deze gastarbeiderszoon gaat 
geen enkel onderwerp uit de weg. Onze verschillen en gelijkenissen, 
maar ook het alledaagse leven van de gemiddelde Belg frappeert 

hem des te meer.

LLATIF AIT
Latif, een kind van Marokkaanse immigranten, groeide op in Deurne-
Noord. In zijn jeugdjaren kwam hij in aanraking met het activisme en 
maakte hij een aantal – soms verwonderende – keuzes. Altijd goed 
bedoeld, maar nooit goed begrepen. Nu is Latif hier om te zeggen 
wat hij echt denkt. Zonder franjes, enkel de waarheid. En zelfs die is 

re-Latif.

Een avondvullende stand-up comedyshow met 3 diverse comedians. 

Er was eens een Antwerpse Marokkaan, een Limburgse Turk en een grensgeval van 
een West-/Oost-Vlaming… Het kon het begin van een slechte mop zijn maar het is de
apotheose van leuke avond comedy waarin geen taboes uit de weg worden 
gegaan. Soms lachend, soms confronterend. Kortom, humor met een knipoog en 
een boodschap. Diversiteit troef!

Diversiteit troef
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Stroom op je dak 
Dinsdag 10 maart 
20 u.KWB-lokaal 

Kookavond 
Dinsdag 18 februari  

19.30 u. Kerkeboomgaard 

Maart 2020 
 

 VR 6 maart  Bedrijfsbezoek “Hof ter Vrijlegem” 
 Dinsdag 10 maart Stroom op je dak 
 Vrijdag 13 maart Kaartkampioenschap 
 Dinsdag 17 maart Kookavond 
 Zaterdag 21 maart Darts 
 Vrijdag 27 maart Ra(a)ke Vrijdag “doos van pandora” 
 Zaterdag 28 maart Stand up comedy show 
 Iedere donderdag pingpong 
 Iedere woensdag kaarten 

Van slapen lig je toch niet wakker 
Dinsdag 4 februari 20 u. 

KWB-lokaal en i.s.m. Femma 

Darts  
Zaterdag 22 februari 

20 u. KWB-lokaal 

Kaartkampioenschap 
Vrijdag 14 februari 
KWB-lokaal 20 u. 

Valentijnswandeling 
Zaterdag 15 februari 

Femma-KWB 
19 u. KWB-lokaal 

Bedrijfsbezoek “Hof ter Vrijlegem” 
Vrijdag 6 maart 

19.30 u. KWB-lokaal 


