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kleine raak



heksentocht -  zaterdag 30 oktober 2021
De heksentocht is een tocht waarbij de kinderen samen met 
de (groot)ouders op stap gaan. Er wordt vertrokken in 
groepen van 50 deelnemers. Onderweg worden de 

deelnemers verrast door de heksen. De totale afstand -- op 
zowel veld- als verharde wegen -- bedraagt ongeveer 5 km. 
Schoenen die vuil mogen worden zijn aangewezen. 

De tocht is niet mogelijk met buggy’s.
Honden en grote zaklampen laten we thuis. Een kleine Honden en grote zaklampen laten we thuis. Een kleine 
zaklamp is altijd handig. Het is fijn als de kinderen (en de

volwassenen) verkleed deelnemen...



FAMILIENIEUWS

 Alfons Dooms, echtgenoot van Elza Saerens
vader van KWB’er Franky Dooms

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

EVEN MIJMEREN …

Laat ons open staan voor een meer

solidaire wereld.

Maak dat we onze ogen en oren ontsluiten

om beter te kunnen zien en luisteren

naar wat mensen te neer drukt.

Breng ons in verbinding met waarden als 

dankbaarheid, vriendschap, hoop.

Geef ons het beoordelingsvermogen

om recht van onrecht te kunnen scheiden.

Inspireer ons om onze krachten te bundelen

om beter Uw boodschap van vergeving en

samenspel te ontdekken,

om samen het onrecht te bestrijden, 

om kracht te vinden om dit langdurig vol te houden.

Pol Arnauts



Kookavond om duimen en vingers van af te likken!
De kok van dienst, Pauwel Demeyer, heeft een klasse menu voorgesteld waar we 
met zijn allen mogen aan meewerken en natuurlijk mee proeven.

Thema:

HET TRAGISCHE VERHAAL VAN HET GRAAN DAT GEEN BIER MOCHT WORDEN!

Op het menu:

Verse broodjes

Voorgerecht: kokoscurry met kip, boontjes en basmatirijst

Hoofdgerecht: varkenshaasje in bladerdeeg met sjalottensaus en gekleurde wortelen

Dessert: chocoladerisotto met mango.

Wie zou daar kunnen aan weerstaan?

Dinsdag 19 oktober 2021 om 19.30 u.

Kerkeboomgaard

Tot dan!

Voetbalnieuws

De Merchtemse minivoetbal-competitie gaat van start en supporters zijn steeds 
welkom. Hierbij de speeldata voor de maanden oktober en november.

Donderdag  7 okt. KWB - Bollebeek om 20.30 u.
Donderdag 21 okt KWB - Karrewilly’s om 20.30 u.
Donderdag  4 nov 2 goals 1 cup – KWB om 21.15 u.
Donderdag 22 nov KWB – Averechts om 20.30 u.



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



Kaartkampioenschap wiezen
1ste kaartavond

Vrijdag 8 oktober 21 om 20 u.

KWB-lokaal

Dat de beste moge winnen maar de KWB doelstelling blijft; meedoen is belangrijker 
dan winnen. We spelen bovenal voor het gezelschap en het plezier

Noteer alvast de volgende kaartavonden in je agenda :

Vrijdag 12 november 2021

Vrijdag 7 januari 2022

Vrijdag 11 februari 2022

Vrijdag 11 maart 2022

Vrijdag 8 april 2022 finale

Darts
De sport bij uitstek die geniet van een stijgende belangstelling. Na 
het succes met kermis oefenen we voor het volgende darts tornooi.

Dartsavonden steeds in het KWB-lokaal. We starten telkens om 20 u. 

Noteer zeker de volgende avonden in je agenda:

Zaterdag 9 oktober 2021
Zaterdag 20 november 20221

Vrijdag 3 december 2021

Pingpong

We werken aan onze conditie rond de pingpongtafel en wie heeft er de beste 
effecten in zijn spel. We dagen elkaar uit op een stelletje en dat de beste moge 
winnen maar nieuwkomers en debutanten in de pingpong zijn zeer zeker welkom 

Iedere donderdagavond  worden de tafels klaargezet in de kleine zaal van de 
sporthal en om 20.30 u. serveren we de eerste balletjes



Ra(a)ke vrijdag op 3 sept. met verkiezing nieuw bestuur!

Met 35 vierden een blij weerzien op het nieuwe werkjaar van KWB. Voorzitter Steve
was ontzettend blij om iedereen van harte te verwelkomen en om de twee vorige
‘corona’  jaren  te  evalueren.  Het  was  ontzettend  moeilijk  werken  met  steeds
veranderende maatregelen, richtlijnen en de bedeling van de Kleine Raak werd een
tweemaandelijks gebeuren en zonder bezoek van de wijkmeester.

Hedwig nam de bezinning voor zijn rekening die gebaseerd was op een homilie die
hij in de misviering had gehoord met als thema ‘kiezen’. Keuzes maken we elke dag
‘wat eten we vandaag?’ ‘welke kledij trek ik aan?. Soms heeft een keuze veel impakt
op je gezin: ‘een nieuwe auto kopen’, ‘op vakantie gaan’, ‘trouwen of samenwonen?
Of ‘kiezen we ervoor om in het weekend naar de eucharistieviering te gaan of gaan
we meteen naar het KWB lokaal?

Norbert  nam  het  familienieuws  voor  zijn  rekening  vooraleer  we  naar  de  eerste
stembeurt  voor  een  nieuw  bestuur  werden  geleid.  Luc  en  Geert  bespraken  de
voorbije werking met extra aandacht voor de KWB kermis. 

Na de pauze werd de tweede stembeurt gehouden om 10 KWB’ers voor het bestuur
van de komende 2 jaar te verkiezen. Wouter lichte de komende activiteiten toe en het
wordt  menens  met  de  KWB  van  Merchtem  want  het  programma  staat  vol  met
creatieve, plezante maar ook vormende initiatieven. Herman als grootvader en Steve
gaven samen een ‘tournée générale’.

Heel veel dank aan Hedwig Dours, Hans Verbruggen en Hugo Willems die na een
lange tijd in het bestuur even wilden verpozen. Dit  wil  niet zeggen dat ze minder
actief zullen zijn in onze KWB afdeling.

Het nieuwe KWB-bestuur

Staande van links naar rechts : Wouter Kemels, Frans Robberechts, Yves De Meersman, Joke 
Legroux, Seger Van Gucht, Nico Vanden Borre
Zittend van links naar rechts : Geert Ringoot, Steve Van De Casteele, Luc Van Campenhout, 
Francis Wijns.



Je beste investering …
Je lidmaatschap bij KWB Merchtem! 

Wanneer je wijkmeester je met deze Kleine Raak komt bezoeken gaat hij de 
hernieuwing van je lidmaatschap bij KWB vragen Leden betalen voor een volledig 
werkjaar € 30. Voor een jaar met een goed gevuld programma.

Als sociale beweging heeft de KWB de wind in de zeilen We profileren ons hoe 
langer hoe meer als een beweging waar de leden kunnen vissen in een rijk gevulde 
vijver met allerlei activiteiten zowel vormende als ontspannende. 

In de kalender, die je vorige maand kreeg, staan al de activiteiten vermeld en er is 
wel voor iedereen wat wils. Sport, ambiance, vorming, kaarten, gezinsweekend, 
fabrieksbezoeken, kooklessen en een mega weekend in september in Oostende in 
hotel Vayamundo, enz… een hele waaier aan initiatieven omdat KWB mensen wil 
samenbrengen

Beste vriend KWB’er er zijn redenen genoeg om je lidmaatschap te verlengen.

 Met Raak, het nationaal ledenblad, en de Kleine Raak word je iedere maand 
op de hoogte gebracht van onze werking en wat er allemaal te beleven valt in 
de komende periode. De Kleine Raak wordt je bovendien gratis aangeboden 
door onze afdeling. De financiering hiervan wordt vooral met de kermisrecette 
geregeld.

 Met je KWB lidkaart krijg je korting in verschillende winkels. 
 In je lidmaatschap is de verzekering inbegrepen voor alle initiatieven van KWB
 KWB geeft je de mogelijkheid om vrienden te ontmoeten en nieuwe vrienden 

te ontdekken.

Hoe betaal je best je lidgeld?

De wijkmeester verzamelt al de lidgelden van zijn leden en schrijft al het geld 

over op de rekening van KWB Merchtem. IBAN BE70 7995 5005 0525.

Individueel overschrijven kan natuurlijk ook!

We hopen dat je onze KWB afdeling trouw blijft en we duimen voor een fijne 
samenwerking.

Norbert



Verslag visweekend
Met 15 doorwinterde vissers  trokken we op zaterdag 11 september rich ng de forellenvijver op
camping t’Denneke in Nederland. We trotseerden er weer en wind en mochten blij  zijn met een
royale vangst van 15 forellen. We konden ook rekenen op een mooie bijvangst zoals karper, voorn en
brasem. 

Na een zware dag sportvissen mochten we onze voeten onder tafel schuiven en ons laten bedienen
met lekkere frietjes, snacks en hamburgers. Dit alles ten voordele van de overstromingen in België.
Top ini a ef van een campingbewoner!

Tot in de late avond werd er verbroederd rond een kampvuurtje. Er werd enorm genoten van een
optreden van Gaston en Leo die het kringgesprek op gang trokken. Na een zalige maar toch korte
nacht konden we genieten van een uitgebreid ontbijt .Zet alvast 23,24 en 25 september in de agenda
want dan maken we er terug een topweekend van.

Wist je datjes:
- Er was bendevorming tussen Zone sta e en zone Eiffel
- Er werden veel problemen uit de doeken gedaan
- De wi e moest op zijn woorden le en
- Al het bier op naam van Nico werd besteld
- Hugo enkel nog “korte termijn” onthoudt
- Een acuut hou ekort werd opgelost
- Er 14 forellen onder 15 vissers verdeeld moesten worden.

Nico



DE WERKMAN DAAGT UIT !

Het zijn wel stoere binken die het bier Palm promoten

Heb je het moeilijk om de boodschap te lezen trek dan best je conclusies



Waar:     
KWB lokaal, de werkman

Wanneer:     

Op woensdagavond 10-11-2021 
We starten om 20u. 

Wat:     
Wat is demen e en hoe ga je ermee om!
“als je niet meer weet dat je vergeet”

Tijdens de Infoavond wordt een antwoord geformuleerd op de veel gestelde 
vragen rond demen e. 

 Wie stelt de diagnose?
 Is Alzheimer en demen e hetzelfde? 
 Wat is het verschil tussen ouderdomsvergeetach gheid en demen e? 
 Wat is jongdemen e?
 Hoe omgaan met mensen met demen e?
 Is demen e aangeboren of hee  het eerder te maken met onze manier 

van leven? 

Er is zeker ruimte voor interac e en vragen. Een specialist van CM zal ons 
hierbij begeleiden.

Kostprijs:
Gra s natuurlijk. 

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

Infoavond rond dementie



Bezoek aan de Micro-Brouwerij in Grimbergen
Met 58 deelnemers vertrokken we, stipt op tijd, met de dubbeldek bus naar Grimbergen waar
pater Karel ons al stond op te wachten op de parking.

Een  verslag  maken  van  deze  schitterende avond  zou  tekort  doen  aan  wat  pater  Karel
allemaal vertelde met de nodige luister. Hij begon zijn gidsbeurt in de tuin van de abdij met
het vertellen van de geschiedenis van de abdij met zijn verschillende branden, plunderingen,
het verdrijven van de paters enz. en altijd weer de wederopbouw ervan, daarom is de Feniks
hun symbool geworden. De abdij, met heel veel paters en personeel stond in de loop van de
geschiedenis  in  voor  verschillende  doeleinden  waaronder  ook  een  hoeve  met  heel  veel
grond, een bakkerij en een brouwerij, Eerder toevallig werden er resten gevonden van de
oude brouwerij (waterput, ossenpoten, een maatbeker, de reuk van mout in de onderaardse
gang enz.

Uiteindelijk  na heel veel vergaderingen en overeenkomsten werd de bouw van de micro-
brouwerij tot stand gebracht mede dank zij o.a. KWB lid Frank en door de medewerking van
brouwerij Carlsberg. Een hof met kruiden en een hopveld werden aangelegd.

De brouwerij oogt splinternieuw, mooi en praktisch ingericht. Ondertussen heeft pater Karel
zijn diploma van bierbrouwer verworven en werkt hij met zijn team aan het ontwikkelen van
de beoogde drank die altijd verbonden lijkt met een hoger doel. Na de uitleg in de brouwerij
kregen we in het Fenikshof een proeverij van de 3 bieren die er nu gebrouwd worden. 

Een schitterende avond waarin vooral opviel hoe er steeds gezocht wordt naar het beste,
vooral de hopsoorten en van waar ze ook geteeld worden leek van zeer groot belang voor
het  bouwproces.  En  er  zijn  nog  zoveel  plannen  die  stilaan  vorm  krijgen  met  een
belevingsruimte, een smaak en reuktest om je voorkeurbier te bepalen, een rondleiding in de
abdij en in de abdijkerk…….

Een pater Karel op zijn best die met veel retoriek en zeker onderbouwd zijn verhaal aan ons
vertelde; 58 deelnemers die uiterst tevreden en veilig met de autobus terug naar huis werden
vervoerd.

Norbert



Rondleiding in de micro-brouwerij 
van Grimbergen. Meer foto’s op de
facebookpagina van KWB-
Merchtem.



Kwb kalender oktober – november 2021

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

November

Woensdag 10 november Thema-avond ‘Dementie’

Vrijdag 12 november Kaartkampioenschap

Zaterdag 20 november Darts

Dinsdag 23 november Kookavond

Vrijdag 26 november Ra(a)ke vrijdag voor iedereen

Elke donderdag pingong vanaf 8 oktober.

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 6 oktober


