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WILDE KOOKAVOND
Rond de feestdagen zijn de meeste soorten wild vlotjes te verkrijgen.
Hét moment dus om eens een wildmenu op tafel te toveren.
Nico en Yves nemen jullie mee op een wilde ontdekkingstocht.
Deze avond worden we ook door Stoffel van wildhandel Pieters begeleid.
Dinsdag 23 november 19.30 u. worden jullie verwacht in de Kerkeboomgaard.
MENU
Consommé van wild
***
Wilde eendeborstfilet
Bospaddenstoel en wortel
Honingsaus
***
Everzwijnfilet
Knolselderpuree
Wintergroentjes
Grand veneursaus
***
Crème brulée
***
€ 10 ALL IN
INFO: nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be
yves.de.meersman@kwbmerchtem.be

Voetbalnieuws
Onze eerste match na een lange rustperiode door het beruchte coronavirus zit erop. We
mogen eindelijk weer voetballen in de zaal en we zijn er klaar voor. De aftrap werd
gegeven om 20.30 u. Onze ploeg speelde wat nerveus, maar ze gingen er volop voor!
Fluitsignaal. De bal begint te rollen. De eerste helft
kunnen we stand houden en staan we zelfs even op
kop dankzij onze goalgetter Zayn.
In de tweede helft wordt er zwaar gestreden. We
moeten ons tevreden stellen met een 5-7 verlies.
Mannen van de match: onze keeper Koen en
nieuwe spits Zayn.
Dank u aan heel het top KWB team.
De kop is eraf. We zijn sterk gestart.
Dat belooft voor de volgende matchen!
Supporters we hebben jullie nodig.
Do. 4 nov.
Do. 22 nov.
Ma. 6 dec.
Ma. 20 dec.

2 goals 1 cup – KWB om 21.15 u.
KWB – Averechts om 20.30 u.
KWB – Ginder-Ale Oldies om 21.45 u.
KWB – Scouts Juventa
Yves DM

Kaartkampioenschap wiezen
2de kaartavond - vrijdag 12 november om 20 u. - KWB-lokaal
Harry De Saedeleer doet al een gooi naar het kampioenschap wiezen met een
verbluffende start en met liefst 78 punten was hij de winnaar van de 1 ste kaartavond.
32 kaartspelers werden door Geert welkom geheten. Het was superlang geleden dat
we nog gekaart hebben (maart 2020). Maar nog altijd zelfs na corona blijven de regels
gelden (52 kaarten verdeeld over 4 kleuren harten, ruiten, schoppen en klavers) en dat
de beste moge winnen.
Flor, onze man achter de tapkast, vierde zijn 65ste verjaardag en hij riep op zijn Boma’s
‘tournée générale’. Proficiat Flor en bedankt voor al je inzet in onze KWB.
Veel dank aan de mannen van de hapjes die voor sandwiches met hesp en kaas
zorgden. Dank aan de tapploeg die ervoor zorgde dat we niet met dorst naar huis
gingen; Volgende keer repen chocolade voorzien op vraag van sommige dames.
Vrijdag 7 januari 2022
Vrijdag 11 februari 2022
Vrijdag 11 maart 2022
Vrijdag 8 april 2022 finale

Darts bij KWB
Zaterdag 20 november 2021
Vrijdagavond 03 december 21
KWB-lokaal de werkman
We starten om 20 u.
Darts. een successport…. Surf jij ook mee op deze hype.
We spelen tactics. iedereen welkom.
Als alles goed gaat hebben we tegen november een extra blok.
Heb je nog geen pijltjes… geen probleem, wij zorgen ervoor.
Gratis natuurlijk. Enkel je goed humeur en wat drinkgeld is voldoende
En als alles goed gaat hebben we tegen november een extra blok
😊info: Luc Van Campenhout, luc.vancampenhout1@gmail.com, 0498 570383

Darts 9 oktober
Trippel en dubbel hoeven niet steeds bieren te zijn. Onze 2 de editie was weer
een schot in de roos. Zaterdag 9 oktober waren we met 20 spelers om een pijltje
te werpen. Op de achtergrond konden we de grootmeesters aan het werk zien
tijden de finale van het world grand prix darts. Snel werd duidelijk dat we nog veel
gaan moeten oefenen. Daarom is iedereen welkom op zaterdag 20 november.
Ervaring is zeker niet vereist. Met een goede portie geluk kom je bij ons al heel
ver.

Je beste investering …
Je lidmaatschap bij KWB Merchtem!
De wijkmeesters zijn volop bezig met het ophalen van het lidgeld. Heb jij je lidgeld al
overgeschreven op de rekening van KWB of heb jij betaald bij je wijkmeester dan ben
je klaar om deel te nemen aan de vele activiteiten die KWB heeft voorzien
Ben je de overschrijving uit het oog verloren dan is het nu het ogenblik om de € 30
over te schrijven op de rekening van KWB

Hoe betaal je best je lidgeld? € 30 voor het werkjaar 2021
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 op de hierboven vermelde rekening!
We hopen dat je onze KWB afdeling trouw blijft en we duimen voor een fijne
samenwerking.

Infoavond rond dementie
Woensdag 10 november
KWB-lokaal - 20u.
Wat is dementie en hoe ga je ermee om!
“als je niet meer weet dat je vergeet”
Tijdens de Infoavond wordt een antwoord geformuleerd op veel gestelde vragen :







Wie stelt de diagnose?
Is Alzheimer en dementie hetzelfde?
Wat is het verschil tussen ouderdomsvergeetachtigheid en dementie?
Wat is jongdementie?
Hoe omgaan met mensen met dementie?
Is dementie aangeboren of heeft het eerder te maken met onze manier van leven?

Er is zeker ruimte voor interactie en vragen. Een specialist van CM zal ons hierbij begeleiden.
Meer info: Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660

November
Woensdag 10 november

Thema-avond ‘Dementie’

Vrijdag 12 november

Kaartkampioenschap 2de avond

Zaterdag 20 november

Darts

Dinsdag 23 november

Kookavond

Vrijdag 26 november

Ra(a)ke vrijdag voor iedereen

December
Vrijdag 3 december

darts

Zondag 5 december

Sinterklaas op bezoek

Zaterdag 11 december

jaarfeest

Vrijdag 17 december

disco schaatsen

Zaterdag 18 december

sterretjeswandeling

Woensdag 29 december

wijkmeestersvergadering

Elke donderdag pingpong vanaf 20.30 u. in de kleine zaal van de sporthal.
Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal

November
Tijd van vallende bladeren en opkomende mist
’t wordt kouder
ook in ons hart.
Allerheiligen, Allerzielen,
als vanzelfsprekend is de drang, de wil
om bij mijn geliefden te zijn.
Kerkhof, chrysanten, een bloemstuk, een kaarsje
‘k voel pijn,
‘k voel me onbegrepen.
Een stille traan weggepinkt.
Een prevelend ‘Onzevader’, ‘een Weesgegroet’
intiem moment waar levenden en doden
mekaar ontmoeten.
Herinnering….
beeld van haar of hem, o zo dichtbij
lief en leed samen gedeeld en beleefd,
‘waarom moest dit gebeuren?’
Men heeft mijn pijn begraven
maar zeker niet al mijn vragen.
God
Ik wist niet dat afscheid zo lang kon duren,
dat onmacht zo voelbaar, kortbij kon zijn.
Muren rond dit kerkhof,
stille getuigen,
bewaar mijn geheim.
want eens zal ik met mijn geliefden
samen zijn.
God alleen weet…wanneer.
Norbert

DE START IS GEGEVEN VAN EEN WERKJAAR VOL ACTIVITEITEN
Het nieuwe werkjaar is traditioneel begonnen met onze startavond op 1 oktober 2021.
Gelukkig hadden we van het overlegcomité kunnen bekomen dat vanaf 1 oktober onze
mondmaskers af mochten anders zou het eten drinken en vooral den babbel niet zo
aangenaam geweest zijn. Het was een echt blij weerzien met velen zonder
mondmasker.
Het bestuur zorgde voor een ludieke voorstelling van de komende activiteiten aan
de hand van allerlei spelletjes: alle activiteiten kwamen aan bod zoals sport en
ontspanning ,themavergaderingen, gezinsinitiatieven en de misschien komende popup activiteiten. Dit viel goed in de smaak daar er op het einde een pintje te verdienen
was.
Het belangrijkste van de avond was de verkiezing van een nieuwe voorzitter en
kassier.
Steve blijft voor de komende twee jaar onze voorzitter en Francis onze kassier, en
daar werd natuurlijk op geklonken. Veel succes mannen.
De kassier liet ons weten hoe het er met ons spaarvarken voorstaat na een mager
coronajaar en kwam toch nog met een positief resultaat af.
Tijdens de bezinning van Deken Dirk kon je een naald horen vallen, met zijn
prachtige beeldspraak wist hij iedereen te boeien en hij deed ons in de spiegel kijken
en ons erop te wijzen dat we onszelf graag moesten zien, de naaste graag zien en
solidair zijn met de mensen in de wereld die het minder goed hebben.
Er werd nog genoten van een lekker hapje en zeker van de gezellige babbels. Een
topavond !
FR

GROOTVADER


Een fiere KWB’er Jean De Ridder werd grootvader of ‘coole opa’ van kleinzoon
LEWIS. Proficiat en ook aan mama Liesbeth.



KWB’er Paul Reyniers is super fier op de geboorte van zijn tweede kleinkind.
Een kleindochtertje die MILA als naam meekreeg van haar ouders Wim en Evi.
Proficiat!



Stef De Wandeler en Dirk Van de Pontseele zijn grootvader geworden van een
flinke kleinzoon COIS genaamd en daar zijn ze terecht fier over. Gelukwensen
ook aan de ouders Ulrike en Giel.



Nog een opa nl. KWB’er Patrick Van Weverberg die trots is met de geboorte
van zijn kleinzoon EMILE. Dikke proficiat aan de ouders Lisa en Gunter.

WISTJES
 Spijtig- schande voor sommigen en een gemis voor anderen want bij brouwerij Palm
zou men de ‘Dobbele Palm’ dit jaar voor de laatste keer brouwen tijdens de Kersten Nieuwjaarsperiode. Dus liefhebbers van dit heerlijk biertje doe jullie voorraad op
tijd in!
 Dat aan de 10 miles loop van Antwerpen zeker 2 KWB’ers meededen namelijk Koen
De Pauw en Kevin De Naeyer!
 Dat het lidgeld voor onze KWB dikwijls betaald wordt door de vrouwen van de
KWB’ers. Houden de vrouwen de kas of zijn ze content dat manlief ’s avonds eens
naar de vergadering gaat?
 Dat naar we hoorden het dartsspelen wel lang kan uitlopen en wij dachten dat met
een dartspijltje gooien niet zoveel tijd in beslag neemt.
 Dat het KWB-lokaal de voorbije zondagen aardig vol liep en dat de bediening aan
tafel voor sommigen een zeer goed initiatief is en anderen het veeleer een
overbodige luxe vinden. Wie krijgt er nu nog een pintje bediend dat maar 1,20 euro
kost?
 Dat er toch heel wat KWB’ers op de sukkel zijn met hun gezondheid, dat ze er de
moed blijven inhouden en we wensen hen een zo goed mogelijk en vooral snel
herstel toe.
 Dat den Dany het lokaal openhield samen met 2 Kristels of Christels en dat hij er bij
stond te glunderen.

NIEUWE LEDEN
Welkom aan Peter Hauwaerts en Jeroen Tassenoy die de stap naar KWB hebben
gezet. We durven hopen dat ze zich thuis voelen in onze beweging. Vermoedelijk was
de poort naar KWB het pingpong en/of het petanque spelen.

DE GOED NIEUWS SHOW met BERT GABRIËLS
Bert Gabriëls bracht in zijn show de 130 aanwezigen voortdurend aan het lachen. Zijn
voordracht was geïnspireerd uit krantenartikels. Het was een herkenbaar geheel waarin hij de
draak stak met de pers, met de politiek maar ook met zichzelf.
Dat lachen nodig is om positief door het leven te gaan werd door vele aanwezigen als heel
belangrijk vernoemd voor deze comedy avond.
Een nieuwsje uit de rand van het optreden. Wouter had zoals afgesproken eten voorzien
voor Bert Gabriëls maar de avond zelf kwamen ze met 2 man. Wouter heeft de schotel van
zijn vrouwtje Ria dan maar aangeboden aan de technicus van d’en Bert. Nobel gebaar van
Wouter maar Ria moest op haar kin kloppen.

INTERESSE?
KWB’er Koos bezit een zeer oud KWB
kenteken dat vermoedelijk dateert van
de beginjaren van KWB. Na bevraging
bij KWB nationaal zou het rond 1946
aan de man gebracht zijn. Heb je
interesse voor dit ‘stukje geschiedenis’
dan mag je dat melden aan Hans
Verbruggen.

Welkom
in zaal
’t Vijverdal

Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in m'n schoentje
gooi wat in m'n laarsje
dank u Sinterklaasje …

Komt Sinterklaas dit jaar naar het KWB-lokaal?
We hebben een SMS gekregen vanuit Spanje dat de Sint en zijn Pieten ook dit jaar naar
het KWB-lokaal komen op voorwaarde dat noch de Sint noch zijn Pieten het coronavirus
hebben opgelopen want dan moeten ze in afzondering om de kindjes niet te besmetten.
Vakes en moekes, grootvaders en grootmoeders, meters en peters jullie worden samen
met je kinderen of kleinkinderen verwacht op zondag 5 december 2021 vanaf 10.30 u.
in het KWB-lokaal. Het wordt een fijn feestje!
Kindjes zorgen jullie voor een mooie tekening voor de Sint dan gaan we daarmee het
lokaal versieren? En geloof me de Sint is daar heel trots op want als hij terugkeert naar
Spanje vertelt hij over jullie, over de mooie tekeningen en de liedjes die hier door jullie
worden gezongen.
Zou er nog iets speciaals gebeuren die voormiddag? Je weet maar nooit dat die
mannen van de KWB voor een toffe verrassing hebben gezorgd.

JAARFEEST KWB
KWB-Femma koor
Gewoontegetrouw wordt de misviering opgeluisterd door een Femma-KWB
gelegenheidskoor. Wie graag zingt nodigen we uit om ons koor te versterken. De
repetitie gaat door op maandag 6 december van 19 tot 20 u. in het KWB-lokaal
o.l.v. Walter Teugels. Meezingen is de boodschap.

Het is feest in Merchtem
KWB jaarfeest zaterdag 11 december

Op zaterdag 11 december 2021 vieren we ons jaarfeest. We hebben door corona een
jaartje verplicht moeten overslaan maar dit jaar vliegen we erin.
We starten om 18 u. met de misviering voor de overleden leden van de KWB. Het
zou tof zijn voor KWB maar zeker voor de familieleden van de overleden KWB’ers dat
we met velen aanwezig zijn. Het is een eerbetoon!
Na de misviering worden we in zaal ’t Vijverdal verwacht voor het aperitief. De zaal gaat
pas open als de misviering beëindigd is.
De zitplaatsen worden door Francis aangeduid zodat stoelen houden of reserveren niet
hoeft.
Op het programma staat naast lekker eten door chef kok en KWB’er Peter en zijn ploeg
een aanbod van ontspanning, viering van wie 25 of 50 jaar KWB lid is en van de
bestuursleden die gestopt zijn met hun bestuursfunctie.
Een DJ nodigt uit ten dans tot in de vroege uurtjes.

Op het menu !
Aperitief
Rundscarpaccio
Witloofroomsoep
Hertensteak met bospaddenstoelen, gebakken groentjes en kroketten
Desserten buffet met koffie en thee

KWB sponsort zoals elk jaar en we kunnen jullie dit feest voor 32 euro pp
aanbieden.
Inschrijven is noodzakelijk en dit uiterlijk tot zondag 5 december 2021.
Inschrijven kan
 Bij Francis Wijns, Langevelde 38 (francis.wijns@kwbmerchtem.be) en mits
overschrijving op rekening van KWB BE79 8335 3470 9433 met vermelding
jaarfeest KWB.
 Zondagvoormiddag in het KWB-lokaal en mits betaling.

KWB Family on ice 17/12/21
Helemaal van weg geweest: we kunnen weer
op jaarlijks schaatsbaanbezoek! Dit jaar
trekken we naar Liedekerke op vrijdag 17
december.

Waar: We vertrekken aan de sporthal van
Merchtem om 17.45 u naar de schaatsbaan in Liedekerke. (Sportlaan 1,
1770 Liedekerke).
Terug: We keren huiswaarts (of alleszins terug naar Merchtem) rond
22.00u om ten laatste rond 22.45 in Merchtem te zijn.
Kostprijs: € 3 voor toegang schaatsbaan en huur schaatsen en eventueel
€ 3 per persoon voor de bus (graag gepast geld meebrengen indien
mogelijk).
Breng zeker mee:
 HANDSCHOENEN zijn verplicht en een EXTRA paar kousen zijn
aangewezen
 Kids ID of EID
 Je goed humeur
 Een plezante mop, nieuwjaarsbrief of liedje voor op de bus
Nog vragen:
Steve Van De Casteele, steve@kwbmerchtem.be, 0472 360169 Hopelijk
mogen wij jou ontmoeten op deze toffe gezinsactiviteit

KWB supportert op Cross Diegem 29/12
Nog net voor het nieuwe jaar, op woensdagavond
29 december trekken we weer naar de cyclocross
in Diegem. Als we op tijd vertrekken zijn we daar
ongeveer tegen de start van de dames.
En hoe laat is dat dan?
Om 17.45 u. verzamelen we aan de kerk om tegen 18 u. ten allerlaatste te
kunnen vertrekken.
En wanneer ben ik dan terug thuis?
Je zal de avond zelf kunnen kiezen om vrij
snel na de herencross af te komen of met
de latere lichting af te komen na nog enkele
cafeetjes te bezoeken.
En moet ik daarvoor inschrijven?
Inschrijven doe je door 25 euro over te schrijven op de KWB-rekening:
BE70 7995 5005 0525 met vermelding van ‘Cross Diegem + naam).
Deadline: 22 december (maar je moet zeker en vast niet zo lang
wachten).
Nog vragen:
Steve Van De Casteele, steve@kwbmerchtem.be, 0472 360169 Hopelijk
mogen wij jou ontmoeten op deze toffe gezinsactiviteit

Om bij stil te staan
Elke keer als wij onrecht waarnemen en niets doen dan
trainen wij ons karakter om passief te zijn in de aanwezigheid van onrecht
waarbij wij uiteindelijk elk vermogen verliezen
ons, en degene die wij lief hebben te verdedigen
Julian Assange

