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FAMILIENIEUWS


Willy Thomas, weduwnaar van Simonne De Smedt
schoonbroer van KWB’er Ivo Abbeloos
Alice De Raedt, weduwe van Guillaume Willems
moeder van KWB’er Hugo Willems
schoonmoeder van KWB’er Guy Biesemans
tante van meerdere KWB-leden
Angèle Vander Gucht,
schoonmoeder van KWB’er Jurgen Marievoet
Julien Van den Eeckhoudt, echtgenoot van Helena Leemans
schoonvader van KWB’er Danny De Block
Maria Depauw, weduwe van Louis Hellinckx
grootmoeder van KWB’ers Steven en Sven Hellinckx
Zullen we samen
stap voor stap
weer leren kijken
ruiken, voelen
en bewonderen?
Zullen we samen
ons denken
achterwege laten
zodat we stilte
in ons hoofd
weer kunnen proeven?
Zullen we?
dan komen we samen;
stap voor stap
op adem.
En zien we
door de bomen
het bos weer
Griet Van den Breen

KWB’s vlaggenroof
Tijdens de paasvakantie
Wat:
Via whats app krijg je een foto binnen waar de KWB vlag zich bevindt. Als je de
plaats erkent ga je zo snel mogelijk de KWB vlag roven en neem je hiervan een
foto. Deze foto post je direct in de whats app groep KWB vlaggenroof. Zo weet
iedereen dat deze vlag is geroofd. Nu hang je op jouw beurt de vlag op en post
terug een foto op whats app groep (binnen de 15 minuten nadat je de vlag
hebt geroofd). Je foto moet duidelijk zijn (met vlag en omgeving) en de vlag
moet steeds toegankelijk zijn. We spreken wel af dat de vlag steeds in groot
Merchtem, Mollem of Opwijk moet hangen bij:
- KWB leden (groot Merchtem, Mollem en Opwijk)
- Sponsors die in de kermiskrant van 2019 stonden (deze kan je vinden op
onze website).
- Gekende plaatsten in groot Merchtem
Meer details zullen nog volgen voor de leden die zich inschrijven voor de
activiteit. We werken met een puntensysteem en er zijn mooie prijzen te
winnen.
Doe jij ook mee om onze KWB vlag zichtbaar te maken?

Hoe inschrijven:
Stuur een mail naar vlaggenroof@kwbmerchtem.be met je naam en je gsm
nummer tot dinsdag 30 maart 2021..
Wij zullen dan een groep vlaggenroof aanmaken via whats app. Deze groep
wordt enkel gebruikt voor de vlaggenroof en zal daarna verwijderd worden.

Kwb geocaching
Wat is geocaching?
Geocachen is een schatzoektocht op basis van GPS coördinaten. Via deze
coördinaten en je GPS (of smartphone) kan je aan de slag gaan met geocachen.
Naar wat je op zoek gaat tijdens het geocachen is steeds een raadsel, en dat is juist
het leuke van deze mooie buitensport.
We gaan dit doen met de fiets , afstand voor deze tocht ligt rond 20 km afhankelijk
hoe je de coördinaten benadert. Deze ronde is toegankelijk voor gezinnen .
We starten aan het KWB lokaal waar je je eerste QR-code zult vinden met verdere
uitleg. Je kan deelnemen vanaf zaterdag 6 februari 2021 tot ………… ?????
Wat heb je nodig?
 Je smartphone , balpen
 Google maps (meestal staat deze er standaard op )
 QR-code (om naar volgende locatie te geraken + opdrachten )
 En uiteraard je fiets, eventueel reparatiekit + overlevingskit (kompas indien je
het noorden kwijt bent)
 Speurdersgeluk: voor de beste speurders hangt er een prijs aan vast
Veel geluk, Luc en Seger

Nieuws heet van de naald.
Verkoop in het KWB lokaal
Donderdag 01/04/2021 van 19 u tot 20 u.
Gedurende de corona tijd werd ons lokaal De Werkman veel minder gebruikt dan
gewoonlijk. De activiteiten mochten niet georganiseerd worden en de
zondagvoormiddag ontmoetingen werden geschrapt.
Omdat de kans zich voordeed om op een zeer interessante manier nieuwe
meubeltjes aan te schaffen nam het bestuur de gelegenheid te baat om de oudere
tafels, taboeret en stoelen van de hand te doen. Onze KWB leden krijgen hiervoor
voorrang.
Er wordt een koopavond ingericht om alle KWB leden de kans geven aan voordelige
prijzen een tafel, een taboeret en/of stoelen aan te schaffen. De stoelen worden per
twee verkocht. De verkoop gaat alleen door tussen de hierboven vermelde uren
en dag er zijn geen andere verkoopdagen voorzien.
Gelieve bij interesse ook er voor te zorgen dat je vervoer hebt voor het geval dat ge
iets aankoopt. Natuurlijk vragen we de coronamaatregelen te volgen (mondmasker
en afstand houden.
nk

Historische wandeling
Een voltreffer!
Voor wie van de geschiedenis van Merchtem houdt was dit een schitterend initiatief.
Dank zij de medewerking en de geschiedkundige kennis van KWB’er Wouter
Robberechts werd deze wandeling een topper
Merchtem vormt het centrum van de gelijknamige fusiegemeente. Gelegen op
een kruispunt van belangrijke wegen, bestond er op deze plaats al een
nederzettingskern in de Romeinse en Germaanse periode. In de middeleeuwen
groeide: ‘Martinas’ uit tot een belangrijk administratief en economisch centrum
in West-Brabant.
Vooral onze parochiekerk en de burcht, vroeger de Borght genoemd dragen een
grote historische waarde met zich mee.
De Pipenpoys, de Graven van Brabant, de clerus en de adel kwamen geregeld aan
bod in het verhaal van Wouter ook onder andere aan de Tienden schuur (aan het
paadje van de Hoge Wei). Ze deden er de boeren tol betalen op de vruchten die ze
op de velden hadden geoogst en ook voor de bescherming die ze aan de bevolking
verleenden.
Ook de abdijen van Affligem en Grimbergen beschikten over heel veel grond in
Merchtem.
Op het einde van het OCMW park net voor de aansluiting met de Sint Janstraat
vertelde Wouter iets totaal nieuw voor ons. Er was namelijk een rusthuis, niet te
verwarren met het rusthuis dat later werd gebouwd, waar een eerste vorm van
zorgaanbod werd aangereikt aan mensen die op de sukkel waren
Dat er op de Vesten een omwalling stond verraadt de naam van de straat. Het water
liep tot aan de Stoofstraat en de omwalling van de Borcht.
Deze tocht was een echte aanrader als je wat meer wil weten over de geschiedenis
van onze gemeente. Op een achttal plaatsen krijg je bovendien een deskundige en
zeer verrijkende uitleg.
Dikke proficiat voor dit interessant initiatief door Wouter R en Wouter K.
Norbert

HT&D BIJ KWB: MOPPENTAPPEN
Zondag 24 januari om 11.15 u. werd in een 20 tal gezinnen de computer aangezet om te genieten van
het moppenfestijn door KWB ingericht maar wel virtueel. Het was wel genieten van de spitsvondigheden
van de moppentappers maar het is toch wel anders. Alleen en op je schermpje, je kan wel aantonen
met handje klap of met een duim naar omhoog of omlaag hoe je iedere mop ervaarde maar lijfelijke
aanwezigheid en mekaar horen en zien lachen is toch wel van een andere orde. Het bestuur van KWB
doet wel zijn uiterste best om allerhande activiteiten aan te bieden in deze coronatijd en dat willen we
zeker appreciëren. De gezelligheid om elkaar te ontmoeten in het KWB-lokaal bij een pintje en een
gezellige babbel dat mankeer ik toch en ik vermoed dat er nog velen trachten om dit opnieuw te mogen
meemaken.
Onder de kundige leiding van Geert werd deze voormiddag opgestart. Nico en Wouter stonden samen
in voor de technische ondersteuning. Hoofdmoppentappers, Danny (den Bies) en Joke L. staken van
wal en ze werden vrij snel aangevuld door een hele groep die heel graag hun moppeke vertelden. We
noteerden Evert, Kristel, Lieve, Gaby, Danny VB, Daniel, Marcel, Steve, Kries en Wouter.
Hedwig gaf zijn mening: ‘mannen en vooral Geert dit was deze voormiddag een tof initiatief en voor
herhaling vatbaar’. Hij geeft de volgende gedachte kronkel mee: Misschien elke maand iets organiseren
zoals deze moppentap voormiddag en waarom niet om de veertien dagen telkens met een ander thema









Valentijn in februari met liefdesgedichten bv.
Winter stoofpotje, een hutsepot of iets anders klaarmaken (door de mannen van de kookploeg )
Hartverwarmende teksten (inspirerende en hoopgevende teksten)
Muzikale verzoeknummers aanvragen of ieders muziekkeuze aan bod laten komen
Tuintips in het voorjaar (voor de tuinliefhebbers)
Interessante tips voor de winterperiode voor de auto
Tante Kaat tips
Stand van zaken Super week end

We kijken er in ieder geval naar uit. Heel veel dank voor dit initiatief en vooral voor de medewerking van
velen want goed een mop kunnen vertellen is niet aan iedereen gegeven.
Norbert

Kook mee met KWB
Door corona kunnen onze traditionele kookavonden niet doorgaan. Ook de recepten
van deze avonden vinden we niet meer terug in de kleine raak.
Maar niet getreurd…. We zouden graag met KWB een tof, niet alledaags, inspirerend
kookboekje samenstellen.
Heb jij een tof recept, een gerecht waar je uw eigen twist aan geeft, een tof
alternatief op de BBQ of ben jij in de ban van de vegetarisch keuken, mail je
gerechtje, wat tips, ….. en als het kan ook een foto van het resultaat naar
wouter.kemels@kwbmerchtem.be.
Wij proberen deze gerechten dan te bundelen en wie weet zijn deze ook de basis
voor de kookavonden van volgend werkjaar..
Gaby heeft in deze kleine raak reeds een voorzet gegeven

Koken voor mannen “at home”
Corona heeft ook letterlijk roet in het eten gegooid van deze succesvolle KWBactiviteit in Merchtem. Het is ruim een jaar geleden dat de KWB-kooklustigen zijn
samengekomen. Om de pijn wat te verzachten, en tot wanneer we aan het einde van
de corona-tunnel zijn, starten we met een rubriekje “eenvoudig koken”, met een
knipoog naar een of ander land in de EU, waar het gerecht oorspronkelijk vandaan
komt. En eerlijk is eerlijk: onderstaand, van oorsprong heerlijk Grieks gerecht, kreeg ik
doorgespeeld van een goede vriendin (in de oude betekenis van het woord):
MOUSSAKA: benodigdheden voor 2 of 3 personen:
 courgette; 1 aubergine; 400 gram gehakt; zakje geraspte kaas
 kg aardappelen; 2 tomaten
 50 gram boter (of vetstof); 50 gram bloem
 peper en zout (= pezo), olijfolie, eventueel kruiden (oregano)

Werkwijze
Een vlotte manier van werken is om een en ander van de ingrediënten op voorhand
eerst afzonderlijk te bereiden om nadien vlot in de ovenschaal te kunnen doen:
 De ongeschilde courgette in blokjes (“kubusjes”) van ongeveer 1 x 1 cm
snijden (eventueel eerst de zaadlijsten eruit doen)
 De ongeschilde aubergine in blokjes (kubusjes”) van ongeveer 1 x 1 cm
snijden
 Courgetteblokjes gaar laten worden in een beetje olijfolie + beetje water.
Wanneer bijna gaar ook de aubergine blokjes erbij voegen. Aubergine is
vlugger gaar dan courgette. Eventueel pezo bijvoegen, maar niet overdrijven
 Aardappelen schillen, koken, puree van maken
 Gehakt stoven tot het “gaar” is
 Tomaten: of in schijfjes snijden of in blokjes, liefst nadat het vel er af is ( op
internet staan nogal wat “methoden” om tomaten vlot van hun vel te ontdoen)
en zaadlijsten verwijderen
 Kaassaus maken (tamelijk veel): bechamelsaus = witte saus van boter met
bloem (roux) en melk, redelijk dun, en dan “indikken” met geraspte kaas.
Ovenschotel vullen:
 Beetje “invetten” met olijfolie
 Onderste laagje: mix van gegaarde courgette + aubergine
 Daarboven: laagje gehakt
 Daarboven: aardappelpuree
 Bovenop: overgieten met kaassaus
 Afwerken door tomatenschijfjes of tomatenblokjes bovenop in de kaassaus te
leggen
 Eventueel bestrooien met oregano (gedroogd , uit een potje)
In de oven: op 200 ° C ongeveer 15 minuten (of wat langer) tot het geheel (vooral de
kaassaus) begint te broebelen
VARIANT: vegetarisch: vervang het gewone gehakt door veggie-gehakt
BEDOELING IS DAT DE VOLGENDE KEER EEN ANDERE KWB-er ZIJN
GERECHT “OPENBAART”: je kan uw recept doorgeven bij Wouter Kemels
Gabriël Ysebaert

Wistjes!





Dat we een spoedig herstel toewensen aan iedere KWB’er of iemand van zijn
familie
die door ziekte geplaagd wordt.
Dat het begint te kriebelen als de eerste zonnestralen er zijn. De
voorjaarsbloemen zijn bijzonder in trek.
Dat we al KWB’ers in hun tuin aan het werk zagen. hun lente spade zagen
gebruiken of zelfs hun gras afrijden. De eerste plantjes of zaadjes werden geplant
en gelegd.

Valentijnswandelingen: Femma nodigde KWB uit!
De Femma-dames hadden hun beste beentje voorgezet om deze wandelingen met
het nodige Valentijntintje aan te reiken. De avontuurlijke wandeling waar je best een
paar stevige schoenen aan had om ofwel de sneeuw en nadien de modder te
overwinnen werd het meest bewandeld. Onderweg ter hoogte van Breestraten werd
eer een snoepje en een rustbank aangeboden.
Enkele getuigenissen:
Hilde: De vuile wandeling was minder vuil maar er waren toch wel enkele
modderige wegjes. Heel mooie wandeling langs nog onbekende plekken.
Iris en Marc: we hebben genoten van de wandeling in de sneeuw. Prachtig
parcours langs ongekende paadjes door een wondermooi landschap.
Nadine: we vonden de wandeling mooi en goed aangeduid met Femma pijltjes.
Germaine: fijne wandeling met op ’t eind een lekker zoethoudertje.
De dorpswandeling - ook wel langs ongekende wegeltjes - lokte in het begin wat
minder volk, naarmate het weer zonniger werd steeg het aantal deelnemers. Aan de
O.L.V. straat stond een versierd bankje op de deelnemers te wachten en kon je
genieten van een praline. Onderweg hingen hier en daar toffe Valentijntekstjes aan
de ramen. Geniet even mee!
Ik zie onze relatie als een distel.
Niet als onkruid, maar als een plant die moeilijk uit te roeien is.
Men kan ze plattrappen, afmaaien, wegbranden, zolang de wortels er zijn komt ze terug.
‘voor mijn distel ben jij de wortels’.
Francine Bourguiloen.

De paashaas is verdwenen
In samenwerking met de lustige wandelaars
Met de smartphone in de hand ga je als gezin op pad voor
een wandeling van ongeveer 5km. Onderweg kom je 7 borden tegen met QR-codes.
Als je deze codes scant, hoor je telkens een audiofragment van een leuk
paasverhaal.
Je kan kiezen uit 2 verschillende verhalen: eentje voor min 8-jarigen en eentje voor
plus 8-jarigen. Op het einde van de tocht heb je dus 1 of 2 verhalen beluisterd.
Ook zijn er in de buurt van de borden paaseitjes die de kinderen kunnen zoeken…
Leuk weetje: Pieter Embrechts sprak de verhalen op een geanimeerde wijze in.
Je kan deze wandeling doen van 3 tot en met 24 april.
De vertrekplaats is op het sportcomplex ‘Den Dooren’ en het routeplan zal op onze
website staan en je via mail bezorgd worden. www.kwbmerchtem.be
Met dank aan de lustige wandelaars voor het uitstippelen van de wandeling, neem
ook eens een kijkje op www.delustigewandelaars.be

Je geld aan het werk
Waar:
Online via Teams
(De link zal volgen via mail en is ook te vinden op onze website)
Krijg jij onze mails nog niet…. geen probleem.
Stuur snel een mailtje naar Wouter.kemels@kwbmerchtem.be.
We voegen je toe, zodat je zeker niets van KWB Merchtem hoeft te missen.
(het spreekt voor zich dat je mailadres enkel door KWB zal gebruikt worden)

Wanneer:

Op vrijdagavond 19-03-2021.
Virtuele deuren open om 19.45uur. We starten om 20uur.
Wat:
Praktische infosessie in mensentaal. Met ruimte voor interactie en vragen.
Het begint bij banken: wat doen zij met ons geld?
Wanneer is dat goed, wanneer loopt het fout?
Hoe kan het dat ons geld geïnvesteerd wordt in zaken die we niet willen?
Hoe komen we dat te weten?
Kan het anders?
Wat kunnen we zelf doen?
Alternatieven zijn in opmars.
Hoe meer mensen erover weten, hoe meer druk ze kunnen zetten.
Leer er alles over dankzij deze praktische infosessie van FairFin.
Na deze sessie heb je basisinzicht ver-worven in de risico’s en de impact van
het huidige financieel systeem. Je hebt daarnaast kennis gemaakt met
mogelijke alternatieven die je vandaag al de kans geven om met je eigen
spaargeld praktische keuzes te maken die passen bij jouw waarden

Op weg naar hoop!
Op Palmzondag 28 maart van 11 u. tot 12 u.
Online bezinningsmoment
Corona heeft onze contacten met mensen, vrienden en buren voor een groot stuk
gedwarsboomd, We zijn meer op onszelf en op onze directe bubbel gericht en
aangewezen. Het is onwezenlijk. We voelen dat aan als een gemis, onze blik op de
samenleving is wat troebel geworden. We mankeren de spontane berichten van:
iemand die ziek is, een lid die in de kliniek terechtgekomen is, er is een kind geboren
en we vernemen het veel later, samen een pint drinken in het lokaal of op een
terrasje, wat feestvieren voor een verjaardag; naar de voetbal gaan kijken, kaarten,
vergaderen…. enzovoorts
In de vastenperiode zijn sommigen een beetje zoekend geweest naar een hoopvol
perspectief. Tijdens de vastenperiode op weg naar Pasen zijn er ook symbolen die
we dit jaar zullen missen: het askruisje op Aswoensdag, de Witte Donderdagviering,
de bezinning rond Goede Vrijdag en de viering van Stille Zaterdag om van het
hoogfeest van Pasen niet te spreken! Spijtig maar wat rest er ons nog om mekaar te
bevestigen om ‘herboren’ te worden. De drive om opnieuw de handen aan de ploeg
te slaan en met nieuwe courage te herbeginnen.
Dikwijls of sommigen toch zijn in deze periode op zoek geweest naar zichzelf.
Wandelingen en fietstochten vormden de ideale gelegenheid om na te denken:
 Wie ben ik?
 Wat houdt me bezig?
 Op welke manier ga ik door het leven?
 Hoe zien we onze toekomst na corona?
Palmzondag is de laatste stap voor het grote paasfeest en worden we gezegend met
palmtakken. Sommigen hangen zo’n palmtakje in hun huis, of planten het in de tuin
als een vorm van bescherming tegen ziekte en ongeluk.
Pasen kan een hoopvol teken betekenen in deze donkere tijd. Pasen kan wat
hoopvol licht brengen en mensen doen heropleven na een periode van gemis of van
ergernis. Hoop voor morgen en overmorgen. Hoop voor iedereen waar ook ter
wereld, na welke moeilijke tijd hij of zij ook heeft doorgemaakt.
We willen een paar tekstjes, een lied, wat gedachten aanbieden die een hulp kunnen
zijn. Wat meditatie bouwend op ons geloof.
Een KWB-kijk op onze samenleving die ons op één of andere manier
samenbrengt, samenhoudt
Een aantal KWB’ers zijn op voorhand gevraagd om over dit thema na te denken
maar jouw spontane inbreng is ‘zeer’ wenselijk. Heb je een verhaal, een anekdote,
een bezinning, een tekstje we voorzien graag een plaatsje in onze on-line
samenkomst.
Via de KWB mail krijg je de nodige gegevens om in te loggen voor dit
hartverwarmende, online bezinningsmoment
Hedwig / Norbert

