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FAMILIENIEUWS


Lisette Gllis,
schoonzus van KWB’er Leon Meersman
tante van Rudi Meersman, Evert Van Malderen

 

Zonder jou is er geen wij
Indien de noot zou zeggen
een noot kan geen muziek maken
en zou geen symfonie zijn.
Indien de steen zou zeggen
een steen kan geen muur optrekken
er zou geen huis zijn.
Indien de druppel zou zeggen
een waterdruppel kan geen rivier vormen
er zou geen ook geen oceaan zijn.
Indien de graankorrel zou zeggen
de graankorrel kan geen veld bezaaien
er zou geen oogst zijn.
Indien de mens zou zeggen
solidariteit kan de wereld niet redden
nooit zou er gerechtigheid, noch vrede,
noch waardigheid
in de wereld van mensen komen.
Zoals de symfonie elke noot
nodig heeft
het huis elke steen,
de oceaan elke waterdruppel,
zo heeft de hele mensheid nood
aan jou daar waar en hoe je nu bent.
Jan Van Duffel (uit handiscoop van KVG)

Geboorte
KWB-er Stijn Van den Broeck en Saskia Vandenberge mochten
hun eerste kindje, een zoontje, verwelkomen: Siebe is de naam.
De beste wensen van KWB.

Opa
 Dat KWB’er Theo Verhavert er zo fier als een gieter bijloopt met de geboorte
van zijn kleinzoon Milo. Theo zal wel rap doorhebben of er in de Milo n’en
echte coureur zit. Proficiat
 Op 15 januari kwam onze tweede kleinzoon op de wereld Leon is blij dat hij
de grote broer van Vince mag zijn dat heeft grootvader en KWB’er Eddy
Bogemans gemaild. Proficiat.
 KWB’er Dany Van de Broeck loopt kei-fier rond met de geboorte van zijn
eerste kleinkind, Siebe .Dat Dany zijn petekind gaat vertroetelen daar twijfelt
niemand aan . Fantastisch

Nieuw lid
Bruno De Decker wensen we het allerbeste toe in onze KWB. We hoorden al via
d’en tamtam dat Bruno een degelijke, zelfs goede, pingpong speler is. We duimen
ervoor dat je, je snel thuis voelt in onze beweging.

Belangrijk bericht !
Beste KWB leden
Door de wet op de privacy kan/mag de Pastorale Zone De Bron de namen van de
eerste communicanten en vormelingen niet doorgeven. Het is hun recht maar voor
een beweging die graag zijn leden eens in de bloemetjes zet is dit een opdoffer.
Als alternatief bieden we het volgende aan: in de maand april willen we wel een lijst
publiceren van de eerste communicanten en de vormelingen van de leden die dit
wensen. Je kan de voornaam en de naam en het adres van je meisje of jongen
eerste communicant of vormeling doormailen naar
Kemels.nerinckx@skynet.be of telefonisch naar 052/37 02 68
Alleen deze namen worden dan bekendgemaakt in de Kleine Raak van de maand
april.

KWB kookvergadering
1

naanbrood

Beste KWB’ers en al diegenen die een zwak voor koken hebben,
voor jullie speciaal dit berichtje.
De recepten van al de lekkere gerechten die op elke kookavond worden
klaargemaakt kunnen we helaas door plaatsgebrek en ook om de kostprijs van het
drukwerk bescheiden te houden, niet meer laten verschijnen in de Kleine Raak.
Wie graag deze recepten heeft gelieve ofwel deel te nemen aan de kookavonden, zo
leer je al doende. Een andere manier is dat KWB via zijn mailverzending de recente
recepten gaat doormailen zo kan je ook al deze gerechten eens thuis uitproberen.
Veel succes

Kookavond lekker Belgisch
KOOKAVOND 18 FEBRUARI
 Dat de groep koks, begonnen met 7 aanwezigen, met de minuut aangroeide
en dat ze met 14 deelnemers genoten hebben.
 Dat gewone kost ook niet slecht is.
 Dat ze een mooie driegangenmenu hebben klaargemaakt
1. Witloofsoep
2. Balletejs in tomatensaus
3. Chocolademousse
 Dat Lieven, chef kok van dienst, een gediplomeerde patissier is en zijn
chocolademousse overheerlijk smaakte.
 Dat de volgende kookavond op dinsdag 17 maart staat geprogrammeerd.

Kaartkampioenschap
2019 – 2020
Op deze Valentijnsavond misten we wel enkele trouwe spelers maar cupido zal ook
zijn/haar werk gedaan hebben. We mochten 38 kaartspelers welkom heten. Om
iedereen te laten meespelen, dat is toch wel het belangrijkste, werden bij 2 tafels 5
kaarters geloot.
Jeanne Van Buggenhout werd met 95 punten dagwinnares.
Aan onze tafel, Harry, Marcel, Dirk en mezelf, kon/mocht iedereen winnen want de
gezelligheid was ‘troef’. Hopelijk hadden ze bij de andere kaarttafels hetzelfde
gevoel.
Een boterham met ‘spek en ei’ kregen we als hapje en Roland had gezorgd voor een
zakje Godiva-pralines als verrassing voor iedereen.
Prachtig en dikke merci aan wie er was om te helpen en om deel te nemen.

Volgende kaartavond 13 maart en de finale volgt op 3 april.

Het multimediaal gebeuren ‘De Passie’ op 17 april 2014 was een groot succes
mede door de bereidwillige inzet van zovelen. Ook KWB heeft toen massaal zijn
steentje bijgedragen.
Dit jaar heeft het Passiegebeuren ^plaats in Sint-Niklaas op zaterdag 4 april.
Ondertussen komt het “Passiekruis” terug naar Merchtem. Op zaterdag 21 maart
organiseren Frank Meysman en Leen Merckx, samen met de Merchtemse en
Mollemse jeugd, een viering rond het kruis in de kerk van Merchtem. Iedereen
wordt hartelijk uitgenodigd !!

U KOMT TOCH OOK !!!

Scheldebieren proeven

De “Dulle Griet” “Krabde” aan haar “Stoute Oester”. De “Lamme Goedzak” en de
“Strandgaper” keken gretig toe terwijl de “Hopruiter” bijna in de “Schelde” verdronk.

KWB’er Jurgen Schotte, onze lesgever of liever bierkenner van de avond mocht heel
wat volk verwelkomen. Het werd zoals gewoonlijk een ‘proef’avond met het nodige
animo en met heel veel plezier.

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.
9.45 u.
10 u.
11 u.:
13 u.

15 u.

16 u.
18 u.
20.30 u.

Vertrek aan de kerk
Aankomst aan de Grote Kerk (in de buurt van het VVV-kantoor)
Ontvangst met 2 kopjes koffie en warme appelmarijn in restaurant
Het Magazijn, Voorstraat 180.
Begeleide wandeling door Hollands oudste stad met haar roemrijke
verleden met (facultatief) een bezoek aan de Grote Kerk
Middagmaal in restaurant
Preisoep – varkenshaasje met champignonroomsaus –
vanille-ijs met slagroom
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.
Vrij kuieren doorheen de mooie winkelstraten
Verzamelen aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk
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

Stroom op je dak
KWB lokaal de werkman om 19.45 u. We starten om 20 uur.
Dinsdagvond 10 maart 2020
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
Deze activiteit is gratis

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

De pastorale zoneploeg De Bron Merchtem nodigt de parochiale bewegingen uit
voor een nadere kennismaking.
KWB wordt samen met andere verenigingen uitgenodigd op woensdag 11 maart in
zaal ’t Vijverdal van 19.30 tot 21.30 u.
’t Zou tof zijn met jou erbij want jouw inbreng loont zeker de moeite.

R(a)ake vrijdag: opfrisbeurt van ons rijbewijs!
Vrijdag 31 januari waren er volgens de politie 54 aanwezigen. De teller van de
plaatselijke KWB verantwoordelijke stond op 58 deelnemers. De Werkman zat/stond
propvol. Het is wel een interessant onderwerp waarvan iedereen beseft dat er al wat
foutjes kunnen gemaakt worden zowel met de auto, de fiets, de step…enz.
Frank, onze begeleider van de avond, nam een voorzichtige start. De inleiding
duurde vrij lang en de drang naar informatie en meer essentiële tips en het nieuwe
in het wegverkeer lag hoog. In de warboel van verkeerstekens – en België kent er
wat van – en wetten gaf de inleider wel een heel speciale manier van denken mee.
‘De wet is de wet maar de veiligheid van jezelf en van de andere weggebruikers is
van cruciaal belang’.
Defensief rijden, vooruitziend gedrag, al eens je voet van de gaspedaal halen helpt
allemaal om veel ongevallen te vermijden.
Hoe later op de avond, hoe meer de discussies bij de aanwezigen groeiden en bij
verschillende verkeerssituaties waren de meningen meer dan eens verdeeld.
Zo een opfrisbeurt van het rijbewijs werpt wel zijn vruchten af.
De vergaderingen van R(a)ake vrijdag scoren hoog, proficiat aan het bestuur voor
deze vernieuwing.
nk

Wist je dat …
 er 25 mannen en vrouwen aanwezig
waren op de info-avond "VAN
SLAPEN LIG JE TOCH NIET
WAKKER"
 Laura ons heel wat tips gaf om beter
te kunnen slapen.
 niet iedereen evenveel slaap nodig
heeft.
 er niemand in slaap is gevallen
tijdens deze info-avond. Is dat nu
een goed teken of niet? ;).
SLAAPWEL.

De doos van pandora
Op vrijdagavond 27 maart 2020.
KWB lokaal de werkman om 19.45 u. We starten om 20 uur.
Wat:
De doos van Pandora’ is een spel dat gebaseerd is op het principe van escape
rooms. Door het oplossen van raadsels, vragen en opdrachten moet je als groep
binnen de tijdslimiet de houten doos openkrijgen. Die is op een speciale manier
opgebouwd, waarbij het kleinste detail en alle materialen van belang zijn. Zie niets
over het hoofd of je slaagt er niet in om de volgende code te ontdekken.
Samenwerking, stressbestendigheid, kalmte en gezond verstand zijn essentiële
troeven.
Is al dat zoeken niets voor u. Geen probleem, deze avond kunnen we ook een
kaartje leggen, een ander gezelschapspel spelen of gewoon genieten van de sfeer
bij een hapje en een drankje.

Kostprijs:
Deze activiteit is gratis

Meer info:
Wouter Kemels, 0473 820660,
Wouter.kemels@kwbmerchtem.be,
Vergeet ook niet dat het ra(a)ke vrijdag is. De kleine raak is dus beschikbaar in de
werkman.

ACV Merchtem en ACV Opwijk nodigen uit op een info-avond in het kader van 75 jaar
sociale zekerheid.
GROEIPREMIE IN VLAANDEREN :
KINDERGELD ONDER VUUR?
Dinsdag 31 maart 2020 in het G.C. HOF TEN HEMELRIJK (zaal bakhuis)
Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk.

Zaterdag 25 april gaan we kleiduifschieten met KWB
Ben jij degene die deze schijven kan
raken?
Ga jij mee de uitdaging aan op een echte
schietbaan. Toon jij dat je deze echte
meester bent!
Klaar, een schijf en een echte cartouche,
probeer maar. We krijgen 25 kansen om
eens iets te raken.
Waar we zeker van zullen zijn is dat we meermaals een gat in de lucht gaan
schieten. Of ben jij het natuurtalent onder ons?
Wil jij mee gaan en ben je ouder dan 18 jaar.

Verplicht om vooraf in te schrijven voor 13 april!

Kostprijs € 30 voor KWB leden: niet leden betalen € 40. Wat hebben we hiervoor: 25
kleiduiven die je zeker al zal zien vliegen, raken is iets anders, een wapen dat ons ter
beschikking wordt gesteld en 25 cartouches, een hoop geluk en begeleiding.
Duurtijd ongeveer 2 uur op de schietbaan. 25 à 30 personen; bij grote interesse kan
het zijn dat we met 2 groepen gaan.
We verzamelen aan de werkman zaterdagochtend om 9 u.
en rijden dan van daar naar Ruisbroek bij Puurs. Kan jij
rijden en/of heb je nog plaatsen vrij geef dit ook mee!
Inchrijven kan je als volgt: seger.van.gucht@telenet.be
Naam € 30x.. € 40x..
=…….......
Gsm nummer …………………………
Te betalen voor 15 april op rek. KWB Merchtem BE79 8335
3470 9433 met vermelding kleiduifschieten en naam
Seger en Lieven

bedrijfsbezoek
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 ‘Hof ter Vrijlegem’
Vrijdag 6 maart
Vertrek 19.30 u. KWB-lokaal
Kaartkampioenschap
Vrijdag 13 maart
KWB-lokaal 20 u.

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

Kookavond
Dinsdag 17 maart
19.30 u. Kerkeboomgaard

Darts
Zaterdag 21 maart
20 u. KWB-lokaal

Ra(a)ke vrijdag
‘DOOS VAN PANDORA’
Vrijdag 27 maart
20 u. KWB-lokaal
Stand-up comedy show
Zaterdag 28 maart
20 u. zaal ‘t Vijverdal
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VR 3 april
Finale kaartkampioenschap
ZA 4 april
Darts
DI 21 april
Kookavond
ZA 25 april
Kleiduifschieten
DO 30 april
’t Is weer fuif
1 – 2 – 3 mei
Gezinsweekend
Iedere donderdag pingpong
Iedere woensdag kaarten

