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FAMILIENIEUWS


Celina Vander Stappen, weduwe van Louis Van Ruysseveldt
schoonzus van KWB’er Piet De Mesmaeker
grootmoeder van KWB’er Gerry Van Riet
tante van KWB’er Jan De Mesmaeker
Marieke Teugels, levenspartner van Jos Wellens
zus van KWB’ers Kries en André Teugels
schoonzus van KWB’er Louis Van Lier
Guido Jochmans, echtgenoot van Marina Vastenavond
broer van KWB’er Patrick Jochmans
oom van KWB’er Bart Willems

Vakantie is …
Wegzakken in je terrasstoel
met een heerlijk glas bier of wijn.
Dromen van de weidse zee en hoge bergen
terwijl je het onkruid wiedt in je tuin.
De tweede laag verf uitborstelen over de muren van je living
al fluitend ’t leven is mooi…’.
Met je voeten het zand tussen je tenen wegduwen
terwijl je kind/kleinkind vraagt om een zandkasteel te bouwen.
De banden van je fiets stevig oppompen
en ondertussen nadenken welke tocht je gaat rijden.
Verwijlen in gedachten over wat voorbij is … en wat komen moet,
‘ de film van je leven’ afdraaien op je klein geheugenschermpje.
Aandacht geven en doen waar je niet toe kwam.
Een uitgeweken vriend, een rusthuisbewoner of
een werkmakker met wie je ‘leven kon/kan delen’ contacteren en een bezoekje
brengen.
Norbert

Zondag 16 augustus - KnapsteWortel Boer UNIVERSALIS
Grandioze wedstrijd op groots kermisterras op parochieplein
Op zondag 16 augustus verwachten we jullie allen , deelnemers en niet deelnemers
aan deze wedstrijd.
Haalt er iemand de anderhalve meter met zijn wortel???? of zijn er KWB’ers die een
speciale groente geteeld hebben in coronatijd ???
Op zondag 16 augustus van 10 tot 12:00 uur mag je je groente bezorgen op het
parochieplein, waar we een groots kermisterras zullen voorzien, een lekker
wortelsapje als Kermis-aperitief is toch niet te versmaden !!!!
Prachtige prijzen te winnen :
1. Hoofdprijs – KWB Universalis : de langste wortel
2. De tweede prijs : de dikste wortel
3. De derde prijs : de origineelste wortel
4. Een vierde prijs is er ook, niet voor de vergeten groente, maar voor de
onverwachte groente (een niet wortel dus).
Dus er is nog even tijd om je wortel bij te gieten en te voeden zodat je niet met een
kleintje naar de kermis moet komen 
De worteljury is momenteel nog druk in de weer om het wortelreglement op te stellen
we werken ook nog aan ons wortelspel ……, meer duidelijkheid hieromtrent op 16
augustus 2020. Tot aan de Werkman!!!!

Fietsen met KWB – Mannen op de fiets
Op vrijdag 10 juli om 19 u. stipt aan de werkman starten we voor onze jaarlijkse
fietstocht. Het wordt traditiegetrouw een tochtje van ongeveer 30 km. We houden er
een rustig tempo op na zodanig dat iedereen zelfs een niet geoefende fietser kan
meerijden en mijn koersfiets laat ik in ieder geval thuis.
We beloven zoveel mogelijk autoluwe straten te nemen en onderweg wordt er
uitgekeken naar een stopplaats om de nodige energie bij te tanken.
Na de fietstocht eten we een hapje en drinken we een pint in het KWB-lokaal.
Thuis voorzien: een fiets; een fietslicht, hard opgeblazen banden, een streepje zon,
een blij gezicht en voor de rest zorgt KWB.
Toch nog graag dit: gelieve door te geven indien je mee fiets , met de corona in het
achterhoofd zouden we toch graag een idee hebben wie er meerijdt . Is onze groep
te groot dan vertrekken we in 2 groepjes met een klein tijdsverschil.
Mailen naar luc.vancampenhout1@gmail.com, of tel. 0498 57 03 83 voor woensdag
8 juli 2020
Tot dan.

Geboorte
Een fiere KWB’er Kevin De Lathouwers liet ons de geboorte weten van zijn zoontje
Gaston. Dikke proficiat aan Kevin en zijn vrouwtje Inne.

Grootvader
Kwb’er Stef Robberechts loopt er zo fier als een gieter bij met de geboorte van zijn
kleinzoon Gaston.
KWB’er Ludwig Vanderstappen heeft er een kleinzoon bijgekregen, Oskar genoemd.
Oskar zal wel content zijn met zo’n gekke (plezante) opa.

Jubilarissen
In deze vakantieperiode vieren KWB’er Roger Van Veer en
Gerda De Coster hun gouden huwelijksjubileum.
We wensen het ‘jonge’ paar n’en dikke proficiat en nog veel
deugd in de komende jaren in een goede gezondheid.

Stilaan komt het gewone leven terug op gang, maar wel op een iets andere manier...

Vanaf nu donderdag - 2 juli gaat ook de petanque opnieuw van start.
Afspraak om 19.30 u. aan het KWB-lokaal.
We willen het uiteraard ook veilig houden en houden ons dus aan de regels van corona:
 Iedereen speelt met zijn eigen petanqueballen en cochonnet.
 Iedereen raapt enkel zijn eigen ballen en cochonnet op.
 We spelen op maximaal 1 veld.
 We houden ons aan de regels van "afstand houden". Wie niet moet gooien kan dus
op het andere veld staan.
 Als er gemeten moet worden, dan gebeurt dat door 1 persoon met zijn eigen meter.
We gaan daar niet rond staan.
 Er mag geen gebruik gemaakt worden van een scorebord.
Wat de drank betreft, en voor wie niet aan het spelen is gelden de regels van de horeca:
- Altijd dezelfde persoon gaat de drank halen. (handen ontsmetten enz...)
- Wie niet in dezelfde bubbel zit blijft 1,5 meter van elkaar.
Het is belangrijk dat na de petanque ook alles proper wordt gemaakt. Het zou fijn zijn als
de verantwoordelijke hierbij geholpen wordt.
En misschien nog het belangrijkste: veel plezier :)

WIJNdomein HOLVAST
Waar:
We verzamelen aan het KWB lokaal de werkman om 19 u. en rijden met
eigen vervoer.

Wanneer:
Op vrijdagavond 18 september 2020.
Wat:
Druiven verbouwen en wijn maken in Ternat?
Domaine Holvast is gelegen in het glooiende landschap van Asse. De Heuvels
bestaan uit zand-leem gronden die afwisselend gevolgd worden door
ijzerzandsteen, kalkfracties, rolkeien en de klei van Asse. Ze hebben gekozen voor
resistente druiven soorten.
Voor de schuimwijn zijn dit Sirius en Merzling.
De witte wijn wordt gemaakt van Franse en Duitse Chardonnay.
De rode druivensoorten die ze kozen zijn Regent en Léon Milot.
De Rosé, Amélie wordt gecreëerd door een lichte persing van de pinot noir druif.
Ze maken ook hun eigen Marc en eau de vie. Dit is een digestief, gemaakt van hun
witte druiven.
Tijdens dit bedrijfsbezoek koppelen we het leerrijke aan het aangename.
Dus eerst ontdekken we het productieproces om daarna al dit lekkers te
degusteren
(We proeven al de wijnen en schuimwijnen uit het assortiment van Domaine
Holvast)

Kostprijs:
De kostprijs bedraagt 15 euro per persoon.
Vooraf inschrijven is verplicht!
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.

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

WISTJES ! ?
 Zelfs in het parochieblad werd de heropening van het KWB-lokaal als een heel
positieve gebeurtenis vermeld ‘het was voor velen een terug thuiskome’.
 De corona-activiteiten van KWB werden door de leden sterk gewaardeerd.
 Hoe zullen de gemeentemandatarissen reageren op het kermisaanbod van
KWB? Zal het petanque-tornooi, de darts en het kaarten kunnen doorgaan?
Een open vraag maar wij duimen er alvast voor … en … onze kas begint te
piepen!

Hé, fiets je mee? ‘De vijfgemeenten tocht’ ?
KWB – DAG – FIETSTOCHT - + 60 KM.
zondag 9 augustus 2020
start 9 u. stipt KWB-lokaal
o
o
o
o

Inschrijven is verplicht (verzekering, middagmaal ).
Corona maatregel : het aantal deelnemers is beperkt tot 50.
Leden KWB of FEMMA betalen 30 euro pp. (Niet leden 33 euro.)
Inschrijven kan tot zondag 2 augustus mits betaling op rekening
van KWB Merchtem IBAN BE70 7995 5005 0525, met vermelding
fietsen 9 aug. met keuze hoofdgerecht.
o Er wordt gefietst tegen een gezapig tempo van 15 km/h. langs
gekende, ongekende en autoluwe wegen. Onderweg voorzien we
sanitaire stops.
o Een eerste stopplaats is voorzien na + 20 km in Café De
Rembrand in Kapelle-op-den-Bos waar we van het aperitief
genieten.
o Het middagmaal wordt ons geserveerd in Brasserie Het Fenikshof
in Grimbergen.
Op het menu :
 Koninginnehapje of stoofkarbonaden
 Koffie met gebakje
Opgelet : bij slecht(rot) weer rijden wij met auto’s naar de plaats waar
het middagmaal wordt geserveerd. Afspraak 11.30 u. aan het KWBlokaal.

Vissen aan de vijver editie 2020

2 Succesvolle vorige edities zorgen ervoor dat we ook dit jaar naar de Hollandse vijver
trekken.
Ondanks er per persoon forellen worden uitgezet bestaat de mogelijkheid om andere
soorten te vissen.
Dit jaar gaan we voor een nog grotere vangst, nog meer plezier en nog beter weer!
Zaterdag 12 september starten we met vissen nadat we de tenten hebben opgezet en onze
frigoboxen hebben aangevuld. Zondagmiddag gaan we in de werkman stoefen met onze
verhalen en vangsten.
Voor de sprotprijs van 40 euro kan je dit allemaal beleven.
Wat krijg je hiervoor:
 2 dagen vissen aan de vijver… het kan zelfs vanuit je tent www.campingdenneke.nl
 Vislijnen inbegrepen… de echte mogen hun eigen gerief meebrengen
 Zaterdagavond BBQ… ook als je niets gevangen hebt
 Zondagochtend ontbijt www.gasterijdorpsgenot.nl

Wat verwachten we van u:
Om 8u aan de werkman… zaterdag hé
Breng dan ook de 40 euro en wat zakgeld mee
Je eigen slaapgelegenheid (tent, camionette…)
De luxe kampeerder onder ons kan vanaf dit jaar ok een mooi vakantiehuisje aan het
water huren.
Inschrijven bij steve@kwbmerchtem.be , PAS OP, De eerste 20 kunnen maar mee!

KLEIDUIFSCHIETEN MET KWB
Zaterdag 19 september






Ben jij degene die deze schijven kan raken?
Ga jij mee de uitdaging aan op een echte schietbaan.
Toon jij dat je de echte meester schutter bent!
We krijgen 25 kansen om iets te raken.
Waar we zeker van zullen zijn is dat we meermaals een gat in de lucht gaan
schieten.
 Of ben jij een natuurtalent onder ons?
 Vanaf 18 jaar kan je deelnemen.

Vooraf inschrijven verplicht tot 9-september!

Kostprijs?
30 euro voor KWB leden 40 euro voor niet-leden.
Wat is in deze prijs begrepen?
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 met 25 à 30 personen. Bij grote interesse kan het
zijn dat we met 2 groepen gaan.
Waar?
we verzamelen aan het KWB-lokaal zaterdagochtend om 9 u. en rijden samen naar
Ruisbroek bij Puurs. Kan jij rijden geef een mailtje aan Seger (zie adres hierna).
Inchrijven?
Via seger.van.gucht@telenet.be
Naam………………….........................................
Gsm nummer ……..............................................
Schrijft voor 9 sept. 30 euro / 40 euro over op rekening van
KWB Merchtem BE79 8335 3470 9433 met vermelding
kleiduifschieten en naam.
Seger en Lieven

ZOEKTOCHT KWB
VAN MOEDERDAG TOT VADERDAG

