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in december was er onze jaarmis met als thema

 ‘zaaien jullie mee hoop’

Ons engagement in onze beweging
Oog hebben voor de vreugde als het 
–vaak stil- verdriet van onze leden. 
Gewoon er echt zijn voor elkaar, als het nodig is

kristelijke werknemersbeweging   -   www.kwbmerchtem.be
kleine raak



FAMILIENIEUWS 
 
 KWB’er Jan De Mesmaeker,  

echtgenoot van Christel Dierickx, 
zoon van KWB’er Piet De Mesmaeker 
schoonvader van KWB’er Koen De Pauw 

 
 Irène Saerens, weduwe van Armand Gillis, 

moeder van KWB’er Walter Gillis 
grootmoeder van KWB’er Tom Gillis. 
 

 Irma April, weduwe van Louis Meysman 
Moeder van KWB’er Frank Meysman 
Grootmoeder van KWB’er Tom Meysman 
 

 Léon Tambour, echtgenoot van Elisa Pierre 
Schoonvader van KWB’er Frans Sablon 
 
Joseph Denayer, echtgenoot van Elza Smulders 
schoonvader van KWB’er Eric Biesemans (Sleewagen) 

 
≈   ≈   ≈ 

 

In gedachten bij Jan De Mesmaeker 
 

Voor Piet, Christel, Maaike en Jolien 
 

Wie, Jan, had ooit gedacht 
dat jouw enorme liefde voor muziek 
zo onder deze tol moest verkwijnen 
 

jij, met jouw roestvrij fairplay-gevoel 
jij met je opstandige drang naar vrede en intens familiegeluk 
 

wie had ooit gedacht 
dat jij als groene jongen 
vandaag niet ging beleven 
wat zich onder onze ogen afspeelt 
 

ja, Jan, wie had ooit verwacht 
dat jouw minzame lach 
niet meer zou klinken 
voor je vader, je vrouw,  
je kinderen en je kleinkinderen 
voor al je buren en vrienden 
wie zal ooit beweren, Jan dat hij je gemonkel niet mist 
 

als een bakermat in de 
zuur-verzilte branding 

Marc Blyaert 

  

 



 

†     In memoriam Jan De Mesmaeker 

Veel te jong en veel te vlug heeft deze 

joviale en vriendelijke KWB’ er de strijd 

tegen de ziekte verloren. Jan kwam in 

1988 bij KWB en kort nadien werd hij 

wijkmeester. Dit was de uitdaging die op 

zijn leven geschreven stond. Bij mensen 

op bezoek gaan, helpen met raad en daad 

en de mening van de leden respecteren 

dat was zijn leidraad. Jan kreeg deze 

ingesteldheid van thuis uit van vader Piet 

en moeder Jeanne (†). 

Jan hield van de natuur en in de 

verlofperiode trok hij met zijn gezin naar 

de bergen om tochten te maken en te 

genieten van het mooie landschap. 
 

Van 2011 tot 2015 werd Jan tot voorzitter van onze afdeling verkozen. Op zijn manier 

en met zijn talenten heeft hij, samen met zijn bestuursleden, bijgedragen tot een KWB 

werking die heel wat nieuwe leden aansprak. Dansen was zijn hobby en dat 

demonstreerde hij zeker op het jaarfeest waar hij met grote zwier over de dansvloer met 

zijn partner bewoog. 

Jan hield van zijn familie, zijn kleinkinderen waren zijn oogappels Een paar jaar geleden 

werd bij Jan een tumor aan de slokdarm vastgesteld. Hij heeft met heel veel dynamiek 

en kracht hiertegen gevochten. Het werd een zware strijd met heel veel bezoeken aan 

de kliniek maar Jan hield er de moed in samen met zijn vrouw en kinderen. In de kliniek 

en thuis werd hij met de beste zorgen omringd. 

Met Jan verliezen we een vriend van velen, een gedreven wijkmeester en iemand die 

vrijwilliger was in hart en nieren. Jan we zullen je missen in onze KWB en bedankt voor 

zoveel. 

 

 

≈    ≈    ≈   ≈ 
 

De kleuren van de hoop 

komen altijd weer 

het leven kleuren 
  



Mijn verjaardag werd toch een feest !!! 
 
Normaal vier ik op 6 december  mijn verjaardag maar door de alom gekende 
omstandigheden kon ik niet langskomen in de werkman, daarom besliste het lieve 
bestuur dat ik de kindjes toch een bezoekje mocht brengen op 5 december.  
De planpiet regelde een route zodat ik en mijn twee deugnietpieten de KWB kindjes een 
bezoekje konden brengen.  
 

We werden vergezeld van 
vier grote deugnieten van 
KWB’ers die op stage 
waren om hun flinke piet-
diploma te behalen maar 
die deden  ons soms heen 
en weer rijden, dus zullen 
ze volgend jaar terug een 
poging moeten doen. 
 
Sint heeft echt genoten van 
de vele lachende 
kindergezichtjes en de 
mama’s glunderden bij het 
zien van hun blije kindjes 
en de vrolijke pieten. De 

papa’s en opa’s zorgden er op tijd voor dat de pieten niet uitdroogden en daar genoten 
de KWB deugnieten ook volop van. De dorst kwam van het vele werken want een 90 tal 
pakjes uitdelen is toch ook een heel klusje voor de Sint  op een zondagvoormiddag. 
 
Het was een toffe verjaardag bij KWB en ik kom zeker terug volgend jaar en hopelijk in 
het lokaal, want dat is toch ook een toffe bedoening daar in de werkman , ik vernam dat 
het lokaal  momenteel gesloten is door het virusje dat zijn ronde doet en de opgelegde 
regeltjes, maar het bestuur zei me zodra het mag doen we weer open Sint, want de 
werkman is en blijft het kloppend hart van deze deugnietenbeweging .FR 
 
 
 
Veel groetjes  
 
Sint en planpiet en pakjespiet 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Het is nog veraf maar op zondag 9 januari 2022 wordt er naar jaarlijkse 

gewoonte een nieuwjaardrink gehouden in het KWB-lokaal.  

Vanaf 10.30 u. kunnen we ‘normaal gezien’ genieten van een drankje en 

een hapje. Iedereen is van harte welkom.  

Klinken op wat voorbij is maar zeker toasten op een hoopvolle toekomst. 
 

  



Wild op het menu! 

 

 
17 ‘wild enthousiaste’ deelnemers aan de kookavond ‘wild’ 

 
 Dinsdag 23 november was alles en iedereen wild dat de klok sloeg 

 Chefs van dienst Nico en Yves hadden voor een schitterend ‘drie sterren’ menu 

gezorgd 

 De jagers, noem ze Nico en Yves, waren reeds vroeg opgestaan om het nodige 

wild te verzamelen. (leugentje uit bestwil) 

 Wildhandel Pieter L&C uit Opwijk leverde het heerlijk smakende vlees. 

 Het ging er tamelijk wild aan toe in de keuken want er werd verwoed in de pannen 

en potten geroerd  

 Op een gegeven moment was zelfs de pan zoek ‘waar is de pan’ werd er langs 

overal geroepen gelukkig lag ze onder een stapel andere keukenbenodigdheden.  

 Proficiat aan de 2 begeleiders want ze gaven de orders en de deelnemers 

mochten zelf kiezen aan welk gerecht ze wilden meewerken 

 Dat Steve en ook Evert wel serieuze eters zijn. 

 Dat groenten fijn snijden niet voor alle ‘dikke vingers’ gemakkelijk is! 

 De volledige menu met benodigdheden stond in de vorige Kleine Raak, 

misschien heb je er thuis al iets van klaargemaakt tijdens de feestdagen. 

 Het was om duim en vingers van af te likken en we kijken al uit naar de volgende 

kookavond. 

 

 

  
 



 

Lieven Scheirlinckx 
 

Wauw, dit oogt mooi en het is zeker een uitnodiging om eraan deel te nemen en te smullen! 

Kookavond dinsdag 18 januari 2022 

19.30 u in de Kerkeboomgaard 

 

 
  



Voetbalnieuws 
 

 

Ma. 17 jan.     KWB – Huibout om 21 u. 

Do. 3 febr.      KWB – Mieregemhof 1 om 19.45 u. 

  

 

 

Kaartkampioenschap wiezen 

 

De derde kaartavond kan al een beslissing brengen om  

Iets meer te weten wie de kanshebbers zijn voor de titel 

van kaartkampioen 2022 

 

Vrijdag 7 januari 2022 – wordt geannuleerd 

Vrijdag 11 februari 2022 

Vrijdag 11 maart 2022 

Vrijdag 8 april 2022 finale 

 

 

Darts bij KWB 

Zaterdag 15 januari 2022 

KWB-lokaal de werkman 

We starten om 20 u.  
 

We spelen tactics. iedereen welkom.  

😊info: Luc Van Campenhout, luc.vancampenhout1@gmail.com, 0498 57038 

 

 

Pingpong 
Iedere donderdagavond 

20 tot 21.30 u. 
Bericht aan alle pingpongspelers 

 
Aangezien er geen zaalvoetbalcompetitie meer is zouden we... 
net als vorig jaar met de pingpong willen verhuizen naar de grote zaal. Daar is meer 
ruimte en kunnen we nog verder van elkaar staan. 
De pingpong een half uur willen vervroegen. Dus van 20 u. tot 21.30 u. 

  

mailto:luc.vancampenhout1@gmail.com


 

Januari 

Vrijdag 7 januari     3de avond kaartkampioenschap 

Zondag 9 januari     nieuwjaarsreceptie in het lokaal 

Zaterdag 15 januari    darts 

Dinsdag 18 januari    kookavond 

Vrijdag 21 januari     kapoenentornooi 

Vrijdag 28 januari     ra(a)ke vrijdag voor iedereen 

 

Februari 

Vrijdag 4 februari     bierproefavond lokale start-ups 

Dinsdag 8 februari    houtbewerking 

Vrijdag 11 februari    3e kaartavond 

Zaterdag 12 februari    Valentijnsfilm 

Dinsdag 15 februari    veilig thuis 

Vrijdag 18 februari    darts 

Zaterdag 19  februari    f(a)oute party 

Dinsdag 22 februari    kookavond 

Vrijdag 25 februari    wijkmeestersvergadering 

 

Elke donderdag pingpong vanaf 20 u. in de sporthal. 

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal 

 

 
  



GROOTVADER 
 
 KWB’er Frans Robberechts werd grootvader van een schitterende kleindochter 

met de mooie naam Naomi. En dat de Frans fier is dat kun je wel denken. N’en 
dikke proficiat aan de ouders Laura en Sam. 

 
WISTJES 
 
 Dat het coronabeestje weer roet in het eten heeft gegooid. Geen jaarfeest, geen 

ijspistepret, geen darts, geen vergaderingen in de lokalen, weinig mensen mogen 
ontmoeten, mondmaskers overal op en de testkaart altijd bij de hand: we worden 
het met zijn allen verdorie meer dan moe. 

 De jaarmis was een succes; het thema was ‘mee hoop zaaien’. Een 140 tal 
aanwezigen die eer brachten aan de overleden leden van de laatste 2 jaar (in 
2020 mocht de jaarmis niet doorgaan). We brachten eerbetoon aan Jo Kemels, 
Louis Tassenoy, Jan Vrancaert, René Van Buggenhout, Pascal Moons, Arthur 
Vandeperre, Jules Van Gucht, Jan De Mesmaeker en Frans Erpels.  

 Het Femma-KWB koor deed het formidabel onder leiding van Walter Teugels en 
aan het orgel Walter Callaert, beiden KWB’ers. Marc Meskens las als lector de 
teksten voor. Norbert deed de welkom met een link naar de KWB werking en de 
missie van KWB. Voorganger Guido Vanfraechem bracht hulde aan onze werking 
en wenste ons het allerbeste toe voor de toekomst. Luc Van Campenhout deed 
het slotwoord en hij sloot af met een uitnodiging om een drankje te nuttigen na de 
viering. 

 Na de misviering werden de aanwezigen verrast door het KWB bestuur met een 
glaasje wijn, een pintje of een frisdrank, alhoewel het ijzig koud was aan de kerk 
deed deze attentie deugd. 

 Heel veel dank aan het groepje dat deze viering heeft voorbereid, Hedwig, Johan, 
Luc en Norbert. 

 
NIEUWE LEDEN 
 

 We verwelkomen Jannick De Deken als nieuw lid. Jannick was al eens komen 

proeven, letterlijk en figuurlijk, aan een KWB activiteit met het bezoek aan de mini-

brouwerij in Grimbergen We durven hopen dat je bij onze beweging vrienden mag 

ontmoeten en bovenal dat we je regelmatig op één van onze initiatieven mogen 

verwelkomen. 

 Welkom ook aan de jeugd want Tijl Mertens is de jongste aanwinst van onze 
afdeling. Tijl we zijn blij dat je erbij bent en we verwachten natuurlijk dat je gaat 
deelnemen aan onze activiteiten en aan je enthousiasme zal het zeker niet liggen. 

 
 Luc Biesemans wil ook aansluiten bij onze KWB afdeling. We nodigen hem graag 

uit op één van onze komende activiteiten hopelijk zorgt corona niet teveel voor last 
bij de organisatie en de komende initiatieven 

 
  



RAKE VRIJDAG. 26/11 
 
Dat de meeste KWB’ers deugen, weten we 
allemaal uit ondervinding. 
 
Maar dat de meeste mensen deugen… daar 
durven meningen over verschillen.  In zeer 
bevattelijke taal legt Rutger Bregman 
(historicus) uit dat dit denkbeeld meermaals 
opzettelijk verstoten werd.   We geloven 
blijkbaar liever dat wij, mensen, verderfelijk. 
Toch niets is minder waar. 
 
Ik mocht, vermomd als knipselgast, alle 
aanwezigen op wat positiviteit trakteren.   
 
We deden een Kahoot-kwis.  Daarin werd er 
gevraagd wat de mentale gevolgen waren van 
bombardementen tijdens WOII, hoe jongens 
het er vanaf brengen op een onbewoond 
eiland, of geld een goede motivator is en of het 
goede doen besmettelijk is. 
 

 

Nadien luisterden we naar ieders verhaal/idee over tekenen van onbaatzuchtigheid. 
 
Bedankt  Luc, Steve, Evert, Norbert, Stef, Wouter, Geert, Hedwig, Yves, Marcel, 
Positieven en Jos voor jullie inbreng.  Het was een fijne en hartverwarmende avond. 
(JL) 
 
 

 

 
  



2022 …een uitdaging!!! 

Bij ieder begin van en periode maken sommigen onder ons plannen of goede 

voornemens zoals bv. met de vastenperiode gaan we niet snoepen, of geen pintjes 

drinken of we gaan een bezoekje brengen bij iemand dat we al verschillende keren  

hadden uitgesteld enz.  

Bij het begin van een nieuw jaar hebben we datzelfde gevoel van opnieuw beginnen 

met een propere lei. Zoals we gaan een poging doen om te vermageren, om gezonder 

te leven, om minder afval te produceren, werken plannen aan ons huisje enz. 

Wat zijn jouw plannen voor 2022? Of wat zou jij je vrienden, je familie, je kinderen 

en kleinkinderen willen toewensen? 

Gezondheid natuurlijk hoor ik je al denken, geluk of chance bij wat het nieuwe jaar aan 

uitdagingen meebrengt, een mooi rapport, een fijne relatie enfin dat je het goed hebt. 

Een beetje frustrerend als ge het TV nieuws ziet of wat er door de radio aan 

wereldnieuws wordt verteld. Onvrede troef, oorlog, betogingen met de nodige 

amok, voetbalhooligans die hun ongenoegen met geweld uiten, 

verkeersagressie, mensen op de vlucht voor oorlog en die moeten overleven in 

mensonwaardige kampen enz. Ik wordt daar niet gelukkig bij en wellicht stoort je 

dat ook! 

Is het een uitdaging om in 2022 onze pijlen, onze intenties te richten op een 

verdraagzamer wereld waar iedereen aan zijn trekken kan en mag komen. En er mee 

voor zorgen dat onze samenleving toch wel wat menswaardiger wordt voor iedereen. 

Een mooie wens…..gaan we ervoor? 

Ieder van ons op zijn manier met zijn talenten maken we een mooie ervaring van en 

hopelijk wordt het wat beter. Succes. 

Norbert 

Bij een vredig einde 

hoort een feestelijk begin. 

Met vreugde 

die de toon zet  

en overal vonkjes geluk. 

 

En als we nu eens  

met z’n allen zouden zorgen 

voor meer begrip, meer aandacht, 

meer vertrouwen en geduld. 

Dan zouden we al 

goed op weg zijn  

Uit zonder woorden kan je niet van Kris Gelaude 

  



 

 
Waar:  
 
KWB-lokaal De Werkman deuren open om 19.45 u. 
 
We starten om 20 u. 
 
Wanneer:  

 

Op vrijdagavond 28 januari 2022 

 
De doos van Pandora’ is een spel dat gebaseerd is op het principe van escape rooms. 
Door het oplossen van raadsels, vragen en opdrachten moet je als groep binnen de 
tijdslimiet de houten doos openkrijgen. 
Die is op een speciale manier 
opgebouwd, waarbij het kleinste detail en 
alle materialen van belang zijn. Zie niets 
over het hoofd of je slaagt er niet in om 
de volgende code te ontdekken. 
Samenwerking, stressbestendigheid, 
kalmte en gezond verstand zijn essentiële 
troeven.  
 
Is al dat zoeken niets voor jou?  
 
Geen probleem, deze avond kunnen we ook een kaartje leggen, een ander 
gezelschapsspel spelen (heb je een tof….zeker meebrengen) of gewoon genieten 
van de sfeer bij een hapje en een drankje. 

 
Kostprijs:  Deze activiteit is gratis 
 

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

 
Vergeet ook niet dat het ra(a)ke vrijdag is.  

De Kleine Raken zijn beschikbaar. 
Wijkmeesters, vergeet deze zeker niet te komen halen  

of anders zeker  
op zondagvoormiddag in het lokaal 

 

  

De doos van pandora  

mailto:Wouter.kemels@kwbmerchtem.be


Het verhaal van de kersttocht  
 
Met 94 kleine en grote herders trokken we op pad, de velden in. Op tijd werd er halt 
gehouden en werd er een ontroerend verhaal verteld door de kinderen. 
 

De fluit van de herdersjongen 
 
 In de nacht toen Jezus geboren werd, liep een arme herdersjongen over de heuvels bij 

Bethlehem om één van zijn schapen te zoeken.  Zo gebeurde het dat hij niet bij de herders 
was, waarover de Bijbel ons vertelt.  Deze jongen werkte voor een strenge heer, en als hij 
zou thuiskomen en er een schaap van de kudde ontbrak, dan kreeg hij vast en zeker een 
flink pak slaag.  Daarom lette hij niet op de wonderbaarlijke dingen die rondom hem 
gebeurde.  Hij merkte niet dat de wind ging liggen, hij hoorde niet hoe de vogels begonnen 
te zingen en hij zag niet dat alle sterren plots feller gingen stralen. Hij zocht verder en ging 
een berg op.  Hij zocht achter iedere struik, tot hij ten slotte boven op de berg stond.  Van 
hier kon hij ver in het rond over de velden zien, helemaal tot de stad Bethlehem. 
Terwijl hij daar boven stond, gebeurde het dat de hemel zich opende en dat de nacht zo 
licht werd als de dag.  Een ontelbare schaar engelen verscheen en hun lofzang klonk over 
de aarde.  Hoe groot dit wonder was, dat die nacht gebeurde, heeft tot op de dag van 
vandaag nauwelijks een mens begrepen. Daarom kunnen we het een kleine herdersjongen 
ook vergeven, dat hij deze boodschap niet meteen begreep.  Hij dacht alleen maar aan het 
schaap, dat ervandoor gegaan was en hij wilde verder zoeken. 
 

 
 

 Toen stond er plotseling een engel voor hem en sprak: “Maak je geen zorgen meer om het 
schaap.  Op dit uur is een veel groteren Herder geboren.  Ga snel naar Bethlehem, waar 
Jezus, de verlosser van de wereld, in de kribbe ligt. 
“Voor de verlosser van de wereld kan ik toch niet verschijnen, als ik geen geschenk kan 
geven!”, sprak de jongen. 
“Hier neem deze fluit en speel een lied voor het kind”, sprak de engel en plots was die weer 
verdwenen.  Waar de engel verschenen was lag daar een fluit in het gras.  De jongen zette 
de fluit tegen zijn mond, en die begon vanzelf te spelen.  Zeven prachtige tonen kon de fluit 
laten klinken. 
Dankbaar en blij liep hij de berg af.  Hij wilde over een beekje springen, maar struikelde en 
viel tussen de kiezels.  De fluit vloog uit zijn hand.  Uit de jongen zijn mond glipte een woord, 
dat misschien wel eens door herders gebruikt wordt, maar dat men beter niet gebruiken 
kan.  Mooi was het niet!  En toen hij de fluit weer opraapte was er 1 toon verloren gegaan.  
De fluit kon nog maar zes tonen spelen. 

  



 

 Tijd om treuren was er niet en bovendien werd het pad beter.  Dus hij liep zo snel mogelijk 
door.  Ineens bleef hij staan: vlak voor zich zag hij een grote wolf. Dat was waarschijnlijk de 
wolf die weleens een lammetje durft te bijten.  De jongen werd boos.  “Maak dat je 
wegkomt”, riep de jongen.  De wolf vluchtte weg.  Woedend gooide de jongen de fluit die 
hij in zijn handen had naar de wolf.  Toen hij de fluit terugvond, kon de fluit nog maar vijf 
tonen laten horen. 
De herdersjongen was nu op de plaats gekomen waar de kuddes steeds waren.  Rustig 
lagen daar alle schapen en er heerste diepe stilte, slechts één schaap liep daar blatend 
rond. De jongen wilde het binnen de omheining brengen.  Hij rende er achter aan en omdat 
het schaap hem ontweek, gooide hij met wat hij juist in zijn hand hield.  Het was de fluit, die 
weer een toon verloren had. 
 

 Waar waren de andere herders nu toch gebleven?  De jongen kon niet weten dat ze nu 
voor het kindje in de stal knielden. Hij dacht dat ze weer met een kruik bier in een herberg 
zaten en dat hij als jongste weer de wacht moest houden.  Boos schopte hij met zijn voet 
tegen een klein boompje dat er stond.  Het leek alsof een onzichtbare hand de fluit uit zijn 
hand sloeg.  Toen hij de fluit weer opraapte had die nog maar drie tonen over. 

 

     
 

 Daarop ging hij verder naar Bethlehem.  Alles ging goed, tot hij door de stadspoort wilde 
gaan.  Daar zag hij zich plotseling omringd door een groep straatjongens die de fluit eens 
wilden vasthouden en ermee wilden spelen.  “Zij zouden ze vast en zeker stukmaken”, 
dacht de jongen.  Er vielen klappen over en weer.  De fluit kregen ze niet te pakken, maar 
weer was er een toon verloren gegaan. 
 

 Uiteindelijk stond hij toch voor de stal.  Hoog boven het dag straalde een wonderbaarlijke 
ster en in de kribbe lag de Verlosser van de wereld.  En toch zou het nog gebeuren dat de 
fluit nog maar één toon overhad.  Want toen hij de stal binnenging, sprong er een hond op 
hem af.  Hij wist zich niet anders te verweren dan met wat hij in zijn hand had en dat was 
de fluit. 
 

 Zo stond hij nu bij de staldeur.  Hij durfde niet binnen te gaan.  Hij schaamde zich heel diep, 
dat er zo weinig van zijn geschenk overgebleven was.  In zijn onschuld kon hij niet weten, 
dat de weg die iedere mens tot de Verlosser voert vol hindernissen zit.  Maar Maria wenkte 
hem om binnen te komen.  Heel stil kwam de jongen tot bij het kindje in de kribbe.  Hij 
speelde op zijn fluit, de laatste, nog overgebleven toon.  Wat klonk die prachtig!  Het Kind 
keek direct op en iedereen luisterde, Maria en Jozef, de os en de ezel.  Het kindje strekte 
zijn handen uit en raakte de fluit aan.  En zie: op hetzelfde ogenblik was de fluit weer heel.  
De zeven tonen klonken mooi en heerlijk in de stal.  Het was hemels.              (Joke Legroux) 

  



 
 
Waar: 
In den hangaar bij Pol Abbeloos (Langevelde 67) om 19.45 u. 
 
We beginnen oem 20 u. 
 
Wannier: 
Vrijdagavond 21 januari  2022. 
 
Wat: 
Mannen, wie wort de kapoen van KWB? 
 
Waile gon in den hangaar van Pol efkes terug na onzen joengen taid. 
We gon d’er een tornooiken doen zouals  vruger: 
                
  Katapult schieten     

 Blaaspijp schieten  

 Boog schieten  

 Kleipijp schieten 

 Bijlwerpen  

 Ruit kapot sjotten  

    …………. 

 
‘T’es de bedoelink da ge allema in een keutte broek komt. 
Wailen gon d’er wel veu zurgen da ge werm kraigt.  

Zorgt da ge d’er ba zet, t’ zal plezant zein. 😊’ 

 
Kostprais: 
‘t Es allemaa verniet buieten d’en drank éénen euro 
 
Moete mier weetn: 
Hugo Willems, hugo.willems@kwbmerchtem.be, 0477 633497 
Oem e gedacht te emmen hoeveul kapoentjes we meugen verwachten, za 
het fain zain da ge iets laut weten aan Hugo. Het es oek zoe da ge 

daanen avond zeulf oek nog meer dan welkom zet 😊 

Zuals ge wet haven we ons oek aan da ambetantige coronagedoe, en oek 

corona vailegeidsregels (dus een montmaskerke vou a bakkes) 

Alle paljaskes tot dèn he! 

Hedwig D en Luc VC 

  

KAPOENENTORNOOI 



Bierproefavond 

Waar:  

Zaal Vijverdal te Merchtem. 

Deuren open om 19.30 u. We starten om 20 u. stipt. 

 

Wanneer:  

Op vrijdagavond 4 februari 2022. 
 

Wat:  

Christof, uitbater van de bierschuur neemt ons op sleeptouw en gaat samen met 

ons op zoek naar lokale brouwerijen.  We komen wat meer te weten over hun 

ontstaan, hun bieren, hun  drive, hun toekomstplannen, .... 

Het belooft een mooie avond te worden, waar menig lokaal brouwer aanwezig 

zal zijn om zijn product met veel passie te promoten. 

Maar wat vast staat, als we al deze lekkere bieren hebben geproefd,  gaan we 

zeker niet met dorst naar huis.  

Als primeur kunnen we jullie meegeven dat één van onze lokale brouwers jullie 

voor het eerst zijn nieuw bier zal laten proeven. Kortom  het belooft een toffe 

KWB avond te worden. Zorg dat je erbij bent!!!  

Kostprijs: 

De kostprijs bedraagt 10 euro per persoon.  We proeven een 9-tal lokale bieren. 

(gebrouwen binnen een straal van 20 km rond Merchtem). 

En zoals het hoort voorzien we voor iedere deelnemer een klein tapasbordje. 

Vooraf inschrijven is verplicht!   
Mail of bel naar wouter.kemels@kwbmerchtem.be 
Schrijf 10 euro, met een duidelijke vermelding van je naam + bierproefavond, 

over naar  de rekening van KWB IBAN BE79 8335 3470 9433  
 

Meer info:  

Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
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Bruto Nationaal Geluk 
 
Heb jij soms ook dat gevoel…  stress, eenzaamheid, 
malcontentement, omringd door mensen die verzuren in 
deze donkere tijden. Het lijkt alsof iedereen leeft voor 
zichzelf. 
 
Maar zie ik wel klaar? Of ben ik eigenlijk zelf de schuldige? 
 
 

 

Mijn voornemen voor dit jaar.   
Ik wil meer werken aan Bruto Nationaal Geluk! 
Helaas, niet fiscaal aftrekbaar… (Geen paniek, ik ga wel op zoek naar andere aftrekposten) 

 
Ik wil… 

- elke dag starten met een goeiedag.   
- meer glimlachen. 
- elke dag een compliment geven (en de kritiek voor mezelf houden). 
- elke dag een dankuwel zeggen, anderen het geluk gunnen. 
- lachen bij delicate kwesties  
- lachen met mezelf 
- lachen, veel lachen! 
- mijn fouten toegeven 
- iemand helpen, zomaar omdat het kan   

 
Doe jij ook mee?   
MAAR  opgepast!  Deze kleine ingrepen kunnen grote gevolgen hebben. 
We hebben op veel meer dingen, gedachten of gevoelens een grotere inpact dan we 
zelf denken. Soms hebben we alleen een nieuw inzicht of vonkje nodig om het vuur te 
starten. 
Solidariteit, begrip tonen, elkaar helpen, vriendschap en liefde, veel liefde… iets wat 
we allemaal ervaren als een fijn gevoel. We kunnen daarvoor zelf kiezen. 
 
Een betere wereld begint immers bij onszelf. 
Positiviteit is besmettelijk, geen mondmasker kan dat tegenhouden. 
 
Stel je voor: wij allemaal,  
omringd met blije mensen! 
 
Ik wens het je toe!!! 
 
Steve 
 
 
 
 
 

 


