


FAMILIENIEUWS 
 

 Edith Asselman, echtgenote van KWB’er Theo Teugels 
moeder van KWB’er Walter Teugels 
 
Maria Vrijders, weduwe van Roger De Roos 
moeder van KWB’er Franky De Roos 
 
Louis Roelands, echtgenoot van Trinette Van Hove 
vader van KWB’er Danny Roelands 
 
Willy Decooman, echtgenoot van Nelly Merckaert 
vader van KWB’er Luc Decooman 
 

 
 
 

<<<<<<   >>>>>>> 
 
 

 

Iedereen zijn/haar talent! 
 

Edith Asselman, een trouwe bezoekster van het KWB lokaal op zondag,  overleed 

deze zomer. Een van haar favoriete bezigheden was het schrijven van haiku’s. 

 

Haiku’s is een Japanse dichtvorm, waarmee je in weinig woorden veel tracht op te 

roepen. Elke haiku bestaat uit 17 lettergrepen, volgens een 5-7-5 motief. Omwille van 

de intensiteit en de beeldspraak draag je elke haiku altijd twee keer voor. 

Hierbij een paar haiku’s die Edith geschreven heeft. 

 

 

Toosten en smullen 

vriendschap moet gevoed worden 

levensgenieter 

 

Avond van katuit 

de kermismolens sluiten 

nog een afscheidsdronk 

 

Elk kind gaat zijn weg 

niet steeds zoals verwacht, maar 

altijd weer welkom 

 

  

 



De start van een nieuw werkjaar voor KWB Merchtem! 
 

Begin met een droom 
 

Ik had een droom….dat alle mensen 

tot het grote huishouden van de economie behoorden, 

want ieder deed iets waar hij of zij ‘goed in was, 

de dagelijkse kleine dingen doen in huis en tuin, 

mooie dingen maken, gezelligheid scheppen, 

zuinig met de beschikbare energie omspringen… 

 

Ik had een droom… dat fabrieken 

hun productie lieten bepalen door wat echt 

door mensen werd gevraagd, 

dat machines een hulp voor mensen werden, 

aangepast aan hun ritme en noden, 

dat de natuur niet langer werd uitgeput, 

maar de tijd kreeg zich te herstellen. 

 

Ik had een droom, dat macht 

in vele handen werd gelegd, 

doordat ieder mee mocht denken, 

doordat ieder wel ergens deskundig in was, 

doordat ieder zijn deel kon bijdragen 

aan de uitbouw van een menselijke wereld. 

 

Ik had een droom… 

waarbij de eigenlijke dingen weer kunnen spreken, 

dat er plezier en speelse dingen tussen mensen konden 

zonder dat het commercieel hoefde te zijn. 

 

Het was een droom, 

maar ook als ik nu wakker ben 

wil ik hem vasthouden 

om richting te geven aan wat ik doe of niet doe, 

aan waar wij samen voor kiezen 

en waar we samen aan verzaken. 

 
Uit bezinningsteksten ‘uit de schaduw’; 

 

 Wat spreekt ons aan in deze droom? 

 Waar kunnen we als KWB Merchtem ons voor inzetten? 

 Hebben wij een droom met onze KWB-afdeling?  

 Waar kiezen we voor? 

  



GEBOREN 
 

Sieg, zoontje van KWB’er Koen De Pauw en Maaike De Mesmaeker. Broertje 
Wietze was enorm blij met de geboorte van zijn kleine broer evenals grote zus Lise. 
Proficiat aan de ouders  
 

OPA 
 

 Van KWB’er Jacques Evenepoel vernamen we dat zijn vijfde kleinkind 
geboren  is. Kleindochter JITTE is de laatst geborene. Jacques is fier over zijn 
groter wordend gezin, de stand voorlopig is 3 – 2 voor de meisjes. Tof 
Jacques! Hou de tel bij! Vele groetjes aan je zoon Stijn en zijn vrouwke. 

 

 Voor het eerst opa dat doet zelfs KWB’er Kries Teugels wat. Hij was super 
blij met de geboorte van zijn kleindochter Elena. De ouders Jeroen Teugels 
en Marta willen we van harte gelukwensen. 

 

 KWB’er Jan De Mesmaeker zal in zijn geldbeugel mogen schieten met de 
geboorte van kleindochter Hannelore en kleinzoon Sieg. Jan is enorm fier 
over zijn kleinkinderen 

 

 Luc Decooman lid van onze KWB afdeling heeft ons een mailtje bezorgd met 
de boodschap dat hij voor de tweede keer opa geworden is. Eerst was Milos 
aan de beurt en hij heeft een broertje bijgekregen met een mooie naam 
Janus. Proficiat aan de ouders. 

 

 KWB’er Paul Reyniers en Anne zijn ontzettend blij met de geboorte van hun 
eerste kleinzoon TIBO. Wordt het een voetballer, een keeper of een 
volleyballer dat zal de toekomst uitwijzen. Proficiat aan de ouders. 

 

 KWB’er Dirk Carpels kan met zijn vreugde geen blijf want zijn kleinzoon 
Cisse zag het levenslciht. Proficiat aan de vader en de moeder. 

 

Bedenking! 
 
We vermelden in deze Kleine Raak heel veel opa’s of grootvaders en minder 
papa’s daar zal het bestuur van KWB toch wel eens moeten over nadenken. 
Verouderen we in onze beweging? Is de KWB aantrekkelijk genoeg voor 
jongeren mannen? Of engageren de jongere vaders zich minder? 

 
 

OVERGROOTVADER 
 

KWB’er Piet De Mesmaeker werd tweemaal overgrootvader, van achterkleindochter 
Hanelore en van achterkleinzoon Sieg. Wat een weelde voor Piet die er fier als een 
gieter bijloopt; 
 
  



HUWELIJK 
 

KWB’er Robie Bogemans treedt in het huwelijk met Rosie De Nil. 
We wensen het jonge paar een gelukkige toekomst. 
 
 

GOUDEN HUWELIJK 
 

KWB’er Pierre Van Damme en Anne Marie De Roy vierden in de 
maand augustus hun gouden jubileum. Van harte proficiat en nog 
vele jaren samen onderweg. 
 
KWB’er Louis Thomas heeft samen met Agnes De Backer ook 
vijftig huwelijkskaarsjes mogen uitblazen. Een heel dikke proficiat 
aan dit gouden paar. 
 
 

Wistjes ? ! 
 
Zeker ook de moeite om aan deel nemen! 

Pèp Lib organiseert een wandeltocht op zondag 3 oktober 2021 en zamelt geld in 
voor een duurzame landbouw in Haïti. Vertrek om11 u. en 14 u. aan zaal ’t Vijverdal. 
Afstanden 8 km geschikt voor buggy en rolstoelen, 12 km en 20 km. Deelname aan 
deze sponsortocht is € 5 individueel en € 10 per gezin. Tussen 15 u. en 20 u. wordt 
er een kleurrijk buffet georganiseerd in zaal ’t Vijverdal met inclusief dessert aan 
democratische prijzen. Inschrijven op de website en alle info bij André Jacobs, 
voorzitter Pèp Lib vzwpeplib@gmail.com T 0472 64 19 43  
 

Boekennieuws: 

 Een aantal supporters van HO Merchtem hebben een boek uitgegeven over de 
geschiedenis van de Merchtemse voetbalclub 

 ‘Peizegem , een dorp met een geschiedenis’ is een boek van Herman Larivière 
dat verschijnt op 24 september 2021.alle info op www.peizegem.be  

 
Eerste communie en vormsel 
 

 
 

In de maand september gaan de eerste communies en 
de vormselvieringen door en KWB wenst alle eerste 
communicanten en vormelingen van harte proficiat. 
Ook aan de ouders en grootouders willen we onze 
felicitaties overmaken. 

 

Ledenvoordelen 
 

In de Raak die je van KWB nationaal wordt toegezonden worden regelmatig 
ledenvoordelen aangeboden. Met je KWB lidkaart kan hiervan uiteraard genieten. 
Hou dit goed in de gaten!! 
  

 

mailto:vzwpeplib@gmail.com
http://www.peizegem.be/


Wijkmeestersvergadering van donderdag 1 juli 2021 

 
Omdat onze Belgische voetbalploeg het vrijdag opnam tegen de Italianen werd de 

vergadering vervroegd naar donderdag. De locatie van de Cristal-Boys op 

Sleeuwagen kreeg naar jaarlijkse gewoonte de wijkmeesters op bezoek voor de 

laatste vergadering voor de vakantieperiode. De 17 wijkmeesters, een spijtig aantal, 

werden door Steve, onze voorzitter welkom geheten en hij vervolgde met een 

bezinnende tekst uit de Raak. Norbert bracht het ledennieuws met nieuw lid Dirk, de 

trouw van KWB’er Henk, geboorte, grootvaders. De overleden leden Frans Erpels en 

Jules Van Gucht werden door de wijkmeesters met mooie herinneringen herdacht. 

Luc hield het kort bij het evalueren van de voorbije activiteiten. Hij nam ook de 

komende initiatieven voor zijn rekening. De fietstocht voor KWB’ers, de voetbal, de 

petanque, de kermis en de dag fietstocht. Er komt weer leven in de brouwerij en dat 

zal zeker voor veel KWB’ers deugd doen. ‘Mannen kom uit je kot en nodig je leden 

uit om deel te nemen aan onze activiteiten’ was de oproep die Steve lanceerde.  

Na een kleine pose waarin Geert op zijn grootvaderschap een pintje trakteerde en 

Evert, op zijn verjaardag, eveneens een rondje gaf begon Wouter het nieuwe 

jaarprogramma te overlopen. Het bestuur heeft fantastisch werk geleverd en we 

kunnen er met zijn allen alleen maar van genieten. Te gelegener tijd zal er een 

jaarprogramma aan iedereen worden bezorgd. 

Hugo en Geert zorgden voor een hapje, een zakje friet met curryworst, dat door 

KWB’er Simon van frituur ’t Pleintje werd klaargemaakt. ! 

Norbert 

 

 
 



 

KWB Fietstocht voor mannen vrijdag 9 juli 2021  

 Fietsen naar Wieze en terug 

Op enkele jaren heeft het fietslandschap een complete metamorfose ondergaan en dat was 

ook merkbaar op de fietstocht voor KWB-mannen. Pakweg vijf edities geleden werd er nog 

smalend gedaan om iemand die voor het ritje met een “nen elektrieke vlo” kwam aangezoemd. 

Voor de uitstap van vrijdag 9 juli was het bij de start nu uitkijken met welke “elektrische 

machines” sommigen de 30km achter de kiezen zouden steken. Er waren er heel wat en de 

traditionele fietsen, die geraken alsmaar meer in de verdrukking. Maar elektrisch of niet, 

wegkapitein Luc Van Campenhout liet verstaan dat er aan een gezapig of een voor iedereen 

haalbaar tempo zou worden gefietst. En weg waren ze, de 26 dapperen, richting Wieze en dat 

bij een aangename fietstemperatuur. Walter Gillis was de auteur van het parcours en nam de 

bende op sleeptouw. De dubbele slang fietsers kreeg geen cols of keiharde kinderkopjes 

voorgeschoteld maar wel een biljartvlakke en autoluwe banen. 

 

Na een uurtje bollen was het tijd om de droge kelen te smeren en werd er bijgetankt, niet in 

Wieze maar in Lebbeke! Het was alleszins in Oost-Vlaanderen en café Pjeedepoel leende zich 

uitstekend tot de afstapbeurt want iedereen kon zitten in het zaaltje achteraan de zaak. Vooral 

de lokale Wiezebieren vielen bij velen in de smaak. Twee consumpties volstonden om de 

batterijen op te laden. Babbelend en kuierend ging het, zonder mechanische pech, terug 

richting Merchtem. In het zicht van de streep moesten sommigen toch nog van de fiets door 

“hoog water!” 

 

Het eindstation was niet De Werkman maar wel café De Reedijk, bij Jos en Linda. Ook daar 

was er ruimte zat en kon iedereen rustig zitten voor de after-party. Die werd ingezet met het 

traditionele “rondje van de kas.” Maar KWB zou KWB niet zijn als er ook niks te knabbelen 

viel. Toen het gerstenat was geserveerd werden de schotels met belegde broodjes te 

voorschijn getoverd. Kortom een gezellige afsluiter van een fijne fietstocht. Neen, 

spectaculaire dingen gebeurden er niet en als er toch een opmerking moet worden gegeven 

dan is het aan het adres van voorzitter Steve Van De Casteeele. Of hij zijn mountainbike na 

een rit door het slijk even onder kraan wil houden want de staat waarin zijn machine verkeerde 

was echt niet om aan te zien! Zegt artikel 11 van de Fietscodex niet dat het materiaal proper 

moet zijn alvorens het op te bergen? (Met dank aan E.B voor dit verslag). 

 

 

 
  



 

 

 

Waar:  KWB lokaal, de werkman 

Wanneer:  zondagnamiddag 26-09-2021.  

We starten direct na de werkman, dus rond 13.30 u.  

Wat:  we geven het WK wielrennen in Leuven uit  

op groot scherm.  Ambiance verzekerd! 

Kostprijs:  gratis natuurlijk.  

 

 
E.K. voetbal: de pronostiek  
 

Steven Hellinckx pronostikeerde het best in de totale voorronde van onze Belgische 

ploeg en hij werd de eindoverwinnaar! 

Maar: onze Rode duivels hebben het onderspit moeten delven tegen de Italianen, 

niet onverdiend maar we hebben ons geweerd als Duivels en kijken al uit naar het 

volgende tornooi.  

Uitslag België – Italië 1 - 2  

Niet getreurd want we staan nog op nummer 1 op de FIFA ranking en dit is belangrijk 

om te bepalen wie reekshoofd wordt voor de loting op 22 april 2022 voor het WK. 

Drie van onze leden voorspelden de juiste uitslag, 1 -2 en het eerste doelpunt viel in 

de 31ste minuut en werd gescoord door de Italiaan Barella. 

 Robert Heuvinck 27ste minuut- 4 minuutjes er naast 

 Hans Vandenberghe 36ste minuut 5 minuutjes er naast 

 Nico Van den Borre 37ste minuut 6 minuutjes er naast 

 

Daar het tornooi hier eindigt voor de Belgen heeft het bestuur besloten jullie alle drie 

een mooie rode prijs te schenken die jullie kunnen afhalen in de werkman tot en met 

11 juli dag van de finale van dit tornooi. Dank aan alle deelnemers. 

Frans Robberechts 

  

 

WK wielrennen  



 
 

 

September 

Vrijdag 3 september    Ra(a)ke vrijdag met verkiezing bestuur 

Zaterdag en zondag 11 en 12 september Visweekend 

Vrijdag 17 september    Darts  

Vrijdag 24 september    Bezoek microbrouwerij bij pater Karel 

Zondag 26 september    WK wielrennen in Leuven 

Donderdagen 9 – 16 – 23 september  Petanque 

Donderdag 30 september    Laatste avond petanque 

 

Oktober 

Vrijdag 1 oktober     Startavond 

Donderdag 7 oktober    Start pingpong avonden 

Vrijdag 8 oktober     Start kaartkampioenschap 

Zaterdag 16 en zondag 17 oktober  Parochiaal eetmaal 

Dinsdag 19 oktober     Kookavond 

Vrijdag 22 oktober     Bert Gabriëls met  

‘de goed nieuws show’ 

Vrijdag 29 oktober     Wijkmeestersvergadering 

Zaterdag 30 oktober    Heksentocht 

 

Elke donderdag pingong vanaf 8 oktober. 

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 6 oktober. 

 
  



KERMIS BIJ KWB 
Merchtem kermis beroert wel heel veel Merchtemnaren en de uitwijkelingen van 
Merchtem toch heeft de corona virus een sterke invloed gehad niet alleen op het 
programma van de kermis maar ook op het aantal bezoekers. 
 

 Zondagvoormiddag begon schitterend met heel veel volk en met 2 radijzen in 
persoon, Luc en Frans die voor de nodige animatie zorgden. ’s Avonds hadden 
KWB’ers zich geëngageerd om haring met pelle patat of een hamburger aan te 
bieden en dat het lekker was hoeft geen betoog. 

 Maandag, de super attractie met het petanque spelen, liefst 96 deelnemers 
schreven zich op voorhand in. KWB’er Eddy Geeroms behaalde met zijn team 
de zilveren medaille. Een pakje friet met curryworst en diverse sausen 
smaakten fantastisch ondanks de regen die met bakken uit de hemel viel  

 Dinsdag met de jaarmarkt en veel minder dieren dan andere jaren maar de KWB 
hield het groots met een dartstornooi met 32 deelnemers. Sam Verhavert en 
zijn Kevin De Proft wonnen deze wedstrijd en grote dartsspelers moesten de 
duimen leggen. 

 Lekkere boterhammen, de ballekes boterham viel zeker in de smaak. Door het 
spijtig ongeval op de kermis waarbij een kindje het leven liet werden alle 
voorziene activiteiten afgelast alsook onze muziek bingo avond. 

 
Met heel veel dank aan ALLE helpers, 
de klaar zetters, de opruimers, de 
tappers, de obers, de glazen spoelers, 
de frietmannen, de boterham 
beleggers, de Dj’s, de organisatoren 
van petanque en darts, de makers van 
de propaganda en al wie ook 
meewerkte:  
N’EN DIKKE DANKJEWEL EN 
PROFICIAT.  

KWB’er Eddy Segers aan de disco. 
 

 

  
  



Altijd prijs met de radijs 
 
Op zondag 15 augustus stroomden de deelnemers en supporters toe op het kerkplein voor 
de legummenwedstrijd van het jaar, eindelijk gingen we weten wie de dikste radijzen heeft. 
In totaal schreven zich een 56 deelnemers in, maar we stelden vast dat het telen van een 
radijs niet zo simpel was en niet allen een radijs uit hun zaad gekregen hadden. 
 

 De prijs van de langste radijs ging naar Marc Blyaert wiens radijs van 25 cm lang enkele 
centimeters langer was den deze van Willy Dours die een lengte had van 22,5 cm toch 
ook niet min. 

 De originaliteitsprijs ging dit jaar naar het pasgetrouwde koppel Henk Willocx en  zijn 
creatieve  echtgenote Christa . Ze sloegen er in om het Atomium of zoals zij hun werk 
zelf titelden het ”radtomium” te bouwen op een heel prachtige manier. 

 De prijs voor de pechvogel van het jaar ging naar Alois De Smedt met een miezerige 
oogst maar met een mooie poëtische tekst van Aloïs en zijn vrouwtje Rita, een tekst die 
voor velen van de deelnemers gold. 

 De hoofdprijs van de dikste radijs ging naar Willy Buys met een radijs van maar liefst 26 
cm omtrek, Kevin Mertens haalde met zijn radijs een tweede plaats met een radijs van 
21 cm dikte, toch ook de moeite. 

 
De organisatie zorgde ook  nog voor een ludieke wedstrijd “radijzengooien “: de bedoeling 
was om met zes radijsjes zoveel mogelijk punten te scoren door een radijs in een 
bierglas/jeneverglas/of bloemenvaas te gooien. Velen hebben een poging gedaan om tot 
scoren te komen maar weinigen sloegen hierin. Enkel Hilde kon het klaren om een radijs in 
het jenevergals te krijgen wat een echte topprestatie dus blijkt te zijn. 
 
De winnaars gingen allen naar huis met een prachtige groentemand en er was iets lekkers 
voor de troostende woorden van Alois. 
 
Alvast dank aan alle deelnemers en supporters van deze radijzenwedstrijd en zeker tot 
volgend jaar. 

De radijzenjury Luc en Frans 

 

 

 

 



De fietsrally: alles op wieltjes 
 
Zondag 27 juni, de weerberichten waren niet zo gunstig, fietsten we doorheen de 

Brabantse Kouters een route van ongeveer 25 km. Jim zorgde voor een creatief 

parcours langs vele kleine wegeltjes. De gemeente Meise hoorde de lokroep van KWB 

en had de meeste wegen van een nieuwe asfalt laag voorzien en de zijkanten mooi 

afgemaaid.  

Aan de kerk van Rossem werden we verwacht door Jonas en Stijn om onze basketbal 

talenten te tonen. Bij een tweede stopplaats, in de Pluimennest in Londerzeel, bij 

Frederic en Bart, moesten we het ditmaal met de voeten doen. De bal proberen door 

één van de vier gaten in een zeil te sjotten. Gelukkig voor de mindere goden van het 

voetbal werden we hier getrakteerd op een lekker ijsje (Sjarels). Londerzeel werd al 

fietsend veroverd en we reden langsheen de spoorweg op een mooie fietsbaan tot aan 

stop drie waar Steve en Jim ons uitnodigden om op de sjoelbak punten te scoren. Wie 

dorst kreeg van het fietsen werd hier verwend met een drankje. Via een verharde 

veldbaan kregen we het kasteel Diepensteyn aan de Brouwerij Palm in het vizier. 

Vogelpikken naar opgeblazen ballonnen dat werd ons door Jan en Hugo 

voorgeschoteld. Vele pijlen misten op het nippertje hun doel…helaas. Op de school 

van Sint Donatus in de Maurits Sacréstraat kregen we het laatste spel. Draaien aan 

een roulette met verschillende vakjes waarop punten stonden vermeld en een 

geschenkje  bovenop (snoep, cornetfles, wijnfles….). Einde goed alles goed, de 

punten werden geteld en nummer één werd Kristof, gevolgd door Aloïs en William.  

Daarna schoven we de voeten onder tafel voor een lekkere barbecue met dank aan 

Wouter en Danny, de bakploeg, en aan Geert en Chantal, de groetenploeg. Alles werd 

opgediend en opgeruimd. Gelukkig dat de regendruppels nadien voorzien waren. Sam, 

Yannck, Rafke en Bart zorgden voor de tap en de bediening aan tafel. 

Schitterende zondagnamiddag en we waren klaar voor de voetbaltopper tegen Portugal. 

Norbert 

 

  

 

  



Dagfietstocht ‘ de vijf gemeenten tocht’ 
 

Een vrij aanzienlijke groep van een veertigtal fietsers, de vrouwen waren zeker in de 

meerderheid, vertrok stipt om 9 u. aan het KWB lokaal. De verantwoordelijken Louis, 

Willy en Daniel hadden een tocht voorbereid in de directe omgeving. Buggenhout, 

Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos waar de eerste stopplaats was, Humbeek, 

Grimbergen waar we in het Fenikshof het middelmaal verorberden en Wolvertem. 

 

Pater Karel gaf in het Fenikshof een tournee waarvoor dank.  Geen valpartijen, maar 

toch twee kettingen die moesten erop gelegd worden. Bij Nieken en Paul werd dit 

euvel snel hersteld. Een regenbui net na het middagmaal in Grimbergen zorgde wel 

voor wat nattigheid. De laatste stop was voorzien in de Sportschuur van Wolvertem. 

Bedankt aan Geert en Walter de twee wegkapiteins die onderweg. zorgden voor de 

veiligheid en Hugo en Jean bemanden de volgauto. Aangename tocht en veel toffe 

babbels onderweg. 

 

   
 

 

 

Voetbalnieuws 
 

 

 

Iedere donderdagavond wordt er een match gespeeld op het kleine kunstgrasterrein 

op Den Dooren. Iedereen is uiteraard welkom 

 

Donderdag  9 september van 20  tot 21 u. 

Donderdag 16 september van 21 tot 22 u. 

Donderdag 23 september van 20 tot 21 u. 

Donderdag 30 september van 21 tot 22 u. 

 
Groetjes van Jurgen en Yves 

 



 U21 

 

Waar:  

KWB lokaal, de werkman 

Wanneer:  

Op vrijdagavond 17-09-2021.  

We starten om 20u.  
 

Wat:  

Na een succesvolle editie met kermis blijven we verder oefenen met 

TACTICS. 

Ja natuurlijk spelen we het steeds populairder wordende spelletje 

“DARTS”.  

Iedereen is welkom!!!  

Zowel een afgetrainde darts player als “naked Nico”, als een beginnende 

speler zonder bijnaam is welkom. 

En heb je nog geen pijltjes… geen probleem, wij zorgen ervoor.   

Kostprijs: 

Gratis natuurlijk. Enkel je goed humeur en wat drinkgeld is voldoende 😊 

Meer info:  
Luc Van Campenhout, luc.vancampenhout1@gmail.com, 0498 570383 
 

 

Noteer ook reeds de volgende KWB dartsavonden in je agenda: 

 vrijdagavond 17 september 2021 

 zaterdagavond 9 oktober 2021 

 zaterdagavond 20 november 2021 

 vrijdagavond 3 december 2021 

 ……….. 

  

Darts 

mailto:luc.vancampenhout1@gmail.com


 

Waar:  

Zaal ‘t Vijverdal te Merchtem (achter de kerk) 

De deuren van zaal ‘t Vijverdal gaan open om 19u. 

De show start om 20u.  

 

Wanneer:  

Op vrijdagavond 22 oktober 2021.  
 

Wat:  

Met zijn eerste eindejaarsconference eind 2019 bracht Bert Gabriëls een 

overzicht van het nieuws. Maar wat is volgens hem het goeie nieuws in 

deze tijd? Exclusief voor kwb ging Bert 

ernaar op zoek. Wat waren de leukste 

berichten uit de krant? Zit er in het politiek 

gekrakeel misschien een geheime blijde 

boodschap? Wie zijn de helden uit het 

nieuws? En hoe kunnen we alles nog 

beter, mooier én leuker maken voor 

onszelf, de anderen, en de volgende 

generaties? Of het allemaal steekhoudt, 

mag je zelf uitmaken, maar dat je lachend 

naar huis toe zal rollen is zeker! 

Kostprijs: 

kassa: € 14  
VVK: € 10 (schrijf je in via  show@kwbmerchtem.be of 0473 
820660) 
 
 

 
 

 

  

De goed nieuws show 

mailto:show@kwbmerchtem.be


 

Waar:  

KWB lokaal, de werkman  

Wanneer:  

Onze eerste kaartavond gaat 

door op vrijdagavond 8 oktober 

2021. We starten om 20u. Wees op tijd! 
 

Wat:  

Naar jaarlijkse gewoonte zoeken we gedurende 6 kaartavonden onze 

kaartkampioen wiezen. Miserie, troel, passen met goede kaarten, ik ga 

alleen, abondance, mee,  …… zal je deze avond veel horen. 

En zoals steeds worden we door onze kookploeg verwend met een 

lekker hapje. 

Meer info:  
Geert Ringoot, Geert.ringoot@kwbmerchtem.be, 0476 428427 
 

Noteer ook reeds de volgende kaartavonden in je agenda: 

 vrijdagavond 8 oktober 2021 

 vrijdagavond 12 november 2021 

 vrijdagavond 7 januari 2022 

 vrijdagavond 11 februari 2022 

 vrijdagavond 11 maart 2022 

 vrijdagavond 8 april 2022 finale kaartavond 

Dat de beste moge winnen, maar de leuze blijft meedoen is 

belangrijker dan winnen. We spelen bij KWB niet voor het 

gouden kalf maar voor het gezelschap en het plezier. 

  

Kaartavond 

mailto:Geert.ringoot@kwbmerchtem.be


 
 

 

 
 

 

Vissen aan de vijver editie 2021 
 

Op zaterdag 11 september terug naar de vijver op visvangst 
Voor de sprotprijs van 45 euro kan je dit allemaal beleven. 

 2 dagen vissen aan de vijver… 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 jou : 
- Om 8 u vertrek aan de werkman…  
- Breng dan ook de 45 euro en wat zakgeld mee 
- Je eigen slaapgelegenheid (tent, camionette, sleurhut…) 
- Inschrijven bij steve@kwbmerchtem.be   

 
 
  

http://www.campingdenneke.nl/
http://campingdenneke.nl/www.gasterijdorpsgenot.nl
mailto:steve@kwbmerchtem.be


 

 
Waar:  

Microbrouwerij Grimbergen 

We verzamelen om 18.30u. aan de kerk van Merchtem.  

We gaan met de bus, en zullen rond 23u. terug in Merchtem 

zijn. 

 

Wanneer:  

Vrijdagavond 24-09-2021  
 

Wat:  

Pater Karel Stautemas neemt ons op sleeptouw. We bezoeken de 

gloednieuwe speeltuin van pater Karel (nl. de microbrouwerij).  

We  krijgen uitleg over het brouwproces, de ingrediënten, hoe de 

recepten tot stand kwamen, …… en natuurlijk proeven we ook 3 nieuwe 

biertjes in het Fenikshof. Daarna hebben we nog tijd om een klapken 😊 

te doen. 

 

Kostprijs: 

De kostprijs bedraagt 12 euro per persoon.   

(3 proevertje en de bus inbegrepen) 

Vooraf inschrijven is verplicht!  Mail of bel naar Wouter.   

Wees er snel bij, want de eerste 30 kunnen mee. 

 

Meer info:  

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

 

 

Voor de fijnproevers onder ons.  

Noteer alvast in je agenda 

Bierproefavond Locale start-ups  

vrijdagavond 4-2-2022 in zaal Vijverdal 
 

Microbrouwerij Grimbergen  

mailto:Wouter.kemels@kwbmerchtem.be

