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FAMILIENIEUWS


Fons Tirry, echtgenoot van Dina Scheers
Schoonvader van KWB’er Lieven Scheirlinckx

Geluk
Zullen we maar leven
voortaan
van sterren en dauw
en zonlicht en wind
als vingers die zacht
door de haren gaan.
Want geluk
heeft ontelbare namen.
Maar niets, geen lettergreep
om vast te houden.
Tenzij niets
zoveel is als alles.
En dat soort alles
dan klein en bang
als een vogeltje
in je handen te wachten ligt
tot het wordt losgelaten
Kris Gelaude

FIETSRALLY - BBQ
Sint Donatus school, Maurits Sacréstraat 42 te 1785 Merchtem

Op zondag 26 juni 2022.
Fietsrally start tussen 13.30 en 15 u.
BBQ start vanaf 17 u.
Heb je zin om met je gezin of samen met vrienden een fijne zondag te beleven? Dan
is deze gezinsactiviteit iets voor jullie!!! Weet je het nog… de fietsrally van een paar
jaar geleden.
Wel sinds vorig jaar zijn we terug gestart met z’n fietsrally. Het concept: een vlakke,
gezinsvriendelijke, uitgepijlde fietstocht (max 22 km) met onderweg verschillende
tussenstops en spelletjes. (voor de sportievelingen kan je ook een extra lus fietsen)
We vragen 3 euro per deelnemer, een ijsje en drankje onderweg zijn inbegrepen.
Nodig gerust je vrienden en familie uit, iedereen is welkom!
We maken er samen een top KWB gezinsactiviteit van waar “ontspanning” centraal
staat.
We vertrekken met de fiets tussen 13.30 en 15 u.
De bedoeling is dat alle fietsers terug in Sint Donatus zijn om 17.30 u.
Heb jij geen zin in een fietstocht. Geen probleem! Ons terras is doorlopend open!
Voor de kinderen is er een groot grasplein, speeltoestellen en een springkasteel.
We maken een groot terras (met bediening) waar je een pintje kan komen drinken.
Doorlopend barbecue van 17 u tot 19 u.
Voor de BBQ dien je wel vooraf in te schrijven bij
wouter.kemels@kwbmerchtem.be of 0473 820660.
Inschrijven voor de BBQ kan tot en met woensdag 22 juni 2022.
Betalen kan ter plaatse gebeuren (cash)!!
 Kinderschotel:
2 stukjes vlees (kippenspies, barbecueworst)
met groentjes, saus en brood voor 6 euro
 Volwassen schotel:
3 stukjes vlees (varkensbrochette , kippenspies, barbecueworst)
met groentjes, saus en brood voor 11 euro.
Ben je vegetariër, laat bij inschrijving iets weten.
3 stukjes veggie (vegetarische balletjesspies, vegetarische burger, vegetarische
worst) met groentjes, saus en brood voor 11 euro.
Meer informatie: wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 052 376433 of 0473 820660.

Verslag van de wijkmeestersvergadering van 29 april 2022
Een aangename vergadering waar spijtig genoeg slecht 18 wijkmeesters zich voor
geroepen voelden. We kunnen ons de vraag stellen waar ligt de verantwoordelijk van
wijkmeesters binnen onze beweging?
Voorzitter Steve las ons na zijn welkom de tekst voor van het liedje dat Jan Willocx
schreef in vorige Kleine Raak. Gelukkig heeft hij het niet gezongen!
Bij de bezinning werd de meimaand- Mariamaand belicht. De vele bezoekers aan het
beeld van Maria in onze kerk en de vele kaarsjes die worden aangestoken bij haar
beeld om heel verschillende redenen. De bedevaarten naar Scherpenheuvel-LourdesCompostella… waar mensen op weg gaan, bezinnend, elkaars verhaal beluisterend,
ongedwongen, samenhorigheid voelen doorheen vermoeidheid en pijn. Het samen
zingen van het lied van Onze Lieve Vrouw ter Noodt tijdens de meimaand vooral, na
de weg-om of bij begrafenissen wordt een heel emotioneel gebeuren zelfs voor
sommigen een waar kippenvelmoment;
Frans bekeek de voorbije activiteiten met speciale aandacht voor de brunch. Het
eerbetoon aan de leden met 25 of 50 jaar lidmaatschap en de afgezwaaide
bestuursleden verdienden alle lof.
Wouter mocht de nieuwe initiatieven voorstellen en het werd een hele resem van
activiteiten waarop iedereen wordt uitgenodigd.
Het ledennieuws omvatte zowel geboortes, opa’s, nieuwe leden, overlijdens van leden
en hun familie, leden die hun gouden jubileum vierden, nieuw gepensioneerden enz.
Allemaal wilden ze een rondje betalen en dat werd op gejuich onthaald.
Steve besloot de vergadering met een tweetal extra punten.
Willen we een bevraging organiseren bij de leden waar iedereen zijn gedacht kan/mag
zeggen over de KWB in de toekomst. De wijkmeesters waren akkoord om een bevraging
te organiseren. Iedere wijkmeester gaat dit bij zijn leden voorstellen.
We hebben meer dan 400 leden. We organiseren de kermisactiviteiten om geld in het
bakje te krijgen. Dat geld dient als basis voor de kosten van de Kleine Raak en voor de
organisatie van onze initiatieven. Iedereen kan er dus van genieten. Zou het niet super
tof zijn als ieder lid op zijn manier zijn deeltje zou bijdragen/meehelpen om dit groot
evenement, het kermisgebeuren te verwezenlijken. Een warme oproep van Steve aan
iedereen om alles klaar te zetten, om op te dienen, voor d’en tap of d’en afwas, bij de
opkuis en te helpen bij de organisatie van de corrida.
Veel werk dat tot nu toe door te weinig KWB’ers wordt gedragen en uitgevoerd worden
en die enorm veel energie vragen.
Dit is een uitdaging ook voor jou KWB’er!
Norbert

Juni

Vrijdag 3 juni

veldvoetbal Marollen

Zaterdag 11 en zondag 12 juni

Fietsweekend Terneuzen

Zondag 12 juni

Vaderdag in het lokaal

Woensdag 15 juni

kubb

Vrijdag 17 juni

stadsbezoek Aalst

Zondag 26 juni

fietsrally + bbq

Juli en augustus

Vrijdag 1 juli

wijkmeestersvergadering

Vrijdag 8 juli

fietstocht voor de leden

Zondag 14 augustus

dagfietstocht Femma-KWB

Vrijdag 19 augustus

corrida

21 – 22 – 23 augustus

kermis bij KWB

Elke donderdag petanque vanaf 19.30 u. aan het lokaal.
Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal

Kaartkampioenschap wiezen
Finale : vrijdag 6 mei 2022
In vorige Kleine Raak vermelden we ‘we moeten ons herpakken, jij en ik’
Er kwamen inderdaad minder deelnemers opdagen en ikzelf zat in een crisis wat de
punten betrof. En zie vrijdag 6 mei waren er meer kaarters aanwezig nl. 28 en geloof
het of niet ikzelf werd als dagwinnaar met 86 punten gevierd met een lekkere fles bier.
Vooreerst dank aan Geert en Francis voor de organisatie van dit kaarttornooi. Dank
aan Roger, Walter en Hugo voor de hapjes en onze appreciatie voor Flor, Rudi, Marc
en Hedwig voor de drankbediening. Mannen dat doet echt plezier.
Winnaar van het eindklassement werd Benny Buys met 182 punten, die zijn moeder
Astrid Cooreman (167 punten)in de spurt versloeg. Derde werd medeorganisator
Francis Wijns (146 punten).Iedere deelnemer mocht een mooie prijs kiezen.
Het is fantastisch om in zo’n gemoedelijke en aimabele sfeer te kunnen kaart spelen.
Natuurlijk wil iedereen winnen en goede kaarten krijgen maar het is vooral de geest
van ‘zich willen amuseren’ die belangrijk is.
Norbert

Avondfietstochten van 4 en 18 mei!
Twee knappe fietstochten met een mooi uitgekozen
parcours. Hoe kan het anders als je een kenner aan zet
hebt want Aloïs kent in de omstreken de beste wegen
om een fietstocht te organiseren. En hij weet tevens om
onderweg een oplaadpunt te vinden (drankstop). Na de
tocht wordt er een laatste maal getankt bij de
Merchtemse cafébazen die bovendien lid zijn van onze
KWB. Tof initiatief mag volgend jaar zeker herhaald
worden.

Opa, opi, grootvader, peepee of…
 We zagen een gelukkige en fiere KWB’er Luc Van
Campenhout want hij kondigde de geboorte aan van zijn
eerste kleinkind, een meisje Lente is haar naam. Dikke
proficiat aan de ouders Maja en Kevin.
 Twee KWB grootvaders in één klap want zowel Luc
Robberechts als Jan Thyssen kregen het heuglijke
nieuws dat hun kleinzoon Seppe het levenslicht zag op 8
mei, net op Moederdag. Seppe is met zijn gat in de boter
gevallen een prima kok en een kweker van gezonde
groenten als opa. Proficiat aan de ouders Gert en Sara.
 En ook Josky De Vleminck mag zich grootvader noemen
van een flinke kleinzoon, Louis is zijn naam. Josky loopt
er zo fier als een gieter bij en hij was zelfs een beetje
nerveus voor de geboorte. Proficiat aan de ouders
Thomas en Inge

Nieuwe leden


KWB bestuurslid Yves De Meersman gaat de wervingstoer op. Zijn buur Bart
Ghijselinck werd door Yves als nieuw KWB-lid ingeschreven. Het ledenaantal
van onze beweging gaat naar omhoog reeds 408 mannen ontvangen de
maandelijkse berichten van onze initiatieven. Bart welkom, voel je thuis en kom
eens proeven van het aanbod aan activiteiten die we je aanbieden of passeer
eens op zondagvoormiddag in het KWB-lokaal.

Een aanrader!
Op zondag 12 juni, Vaderdag, organiseert de werkgroep welzijnszorg/broederlijk
delen een ontbijtactie ten voordele van projecten van Comité Lakay in Haïti en OPEM
in Togo. Er kan worden gekozen uit 3 verschillende formules:
- Deelname aan ontbijtbuffet in zaal ’ t Vijverdal tussen 8 en 10 u.
- U komt een ontbijtpakket ophalen in zaal ’ t Vijverdal tussen 8 en 10 u.
- Wij leveren een ontbijtpakket aan huis tussen 8 en 9 of tussen 9 en 10 u.
Deelnameprijs: 17 euro volwassene en 10 euro voor kind tussen 3 en 12 jaar.
Inschrijven kan door storting op rek.nr BE08 8334 8358 8413 van welzijnszorg met
vermelding van de nodige info of door invullen van inschrijfstrook en dit samen met de
contante betaling in gesloten omslag te deponeren in brievenbus van pastorie
Merchtem. De inschrijvingen afgesloten op 5 juni.
Inschrijfformulieren met aan de achterzijde meer uitleg over de projecten zijn
beschikbaar achteraan in de kerk.

Kubb tornooi !
De zomer staat voor de deur en de buiten spelen komen weer buiten, het ideale
moment om al te oefenen op de techniek van het gooien.
Maar er is meer: welk team wordt de KUBB kampioen anno 2022?

KWB kampioenschap Kubb - woensdag 14 juli 2022
KSA lokaal - Ten Anckere
Van 19.30 u. tot 22.00 u.
Drank prijzen werkman.
Schrijf je in met een team of kom je alleen dan maken we een team ter plaatse.
Inschrijven kan bij Yves yves.de.meersman@kwbmerchtem.be .

Op zondag 12 juni wordt vaderdag gevierd
In het lokaal worden alle papa’s, vaders, grootvaders en schoonvaders
met een warm onthaal welkom geheten.
Zouden de dames van Femma ons vertroetelen die dag en de pintjes
serveren?
Dames achter de toog en bij de bediening heeft toch wel een speciaal
tintje aan dit gebeuren.

Moederdag - zondag 8 mei 2022

Geert verving onze voorzitter Steve aan de ingang van het lokaal en hij deed dat met
bravoure. De dames kwamen met hun flesje witte wijn of cava en met de kussen van
de interim voorzitter content en fier naar binnen gewandeld .
Wist je: Geert kwam in het lokaal en hij vroeg aan Mariaken of ze nog plaats had in
haar handtas. Mariaken, ietwat verbaasd dacht dat ze nog een flesje cava kreeg van
Geert en ja zei ze er is hier nog plaats. Geert haalde de gebruikte pamper (met kaka)
tevoorschijn die zopas van zijn kleinkind werd ververst. Hilariteit troef!

KWB stadsbezoek Aalst
Mannen, zin om mee op stap te gaan naar de ajoinenstad?

Vrijdag 17 juni 2022 om 18.15u.
We vertrekken met de bus aan de kerk van Merchtem.
Aalsterse madammenwandeling:.
Herbeleef het Aalst. Ken je de Aalsterse
madammen? Heb je geen idee wie ze zijn of
waarvoor ze bekend staan? Ze krijgen zelden
een standbeeld, maar achter het grootse
stenen verleden van onze stad vinden we de
sporen van deze dames terug.
Duik met ons de Aalsterse geschiedenis in,
laat je boeien door Ondineke, meeslepen door Lauretta en Johanna en
inspireren door de vele vergeten Aalsterse madammen.
Oilsterse dialectenwandeling:
Tijdens de wandeling door het centrum van
Aalst vertelt de gids ons in het Nederlands
maar ook in Oilsjters dialect de geschiedenis
van de stad. Starten doen we aan de
Hopmarkt ook wel de Viemert en de
Boetermet genoemd, dan gaat het richting
de Groeite Mert waar we meer vernemen
van waar de benamingen De Conte, De
Bezze, Den Tettentoeren en de Zwerte maan komen.
Via ’t Gat van de Mert trekken we richting 't Weirfploin en 't oiland
Chipka. Op het einde van de wandeling passeren we aan d' aa keirk.
Zedde van een andere paroche, trekket a ni oon. Weir zellen wel
mauken dagge het zetj verstoon!
Natuurlijk is er na deze wandeling (19.15 tot 21.15 u.) meer dan
voldoende tijd om de inwendige mens te versterken.
Oilsjt ajoin en bier mè schoim!
Kostprijs: 6 euro (inbegrepen: bus en 2 gidsen).
Je kan dit de avond zelf betalen, neem best gepast geld mee.
Inschrijven bij frans.robberechts@kwbmerchtem.be,
0473 390830 of 052 375229.

Hoe onze Spaanse peper
of chili peper best verzorgen
Op zondag 21 augustus is het de grootte kermiswedstijd , zet deze datum alvast in je
agenda !
Hoe moet je dat peperplantje nu best verzorgen?
 Best planten in humusrijke luchtige grond en maar geef hem niet teveel
voeding.
 Geef hem af en toe wat vocht, het is niet omdat jij dorst hebt dat je plantje dorst
heeft maar laat hem toch af en toe eens meedrinken en van het zonnetje en de
warmte geniet hij ook graag
 Ne peper is gelijk uw madam af en toe eens laten drinken goed warm zetten en
ook het zonlicht eens gunnen en dan gaat die schitteren.
 De onderste blaadjes kan je na een tijd verwijderen zodat er geen pepers op de
grond gaan hangen want dat is niet leuk voor plant en groente en eter.
 En ne mens moet goeie grond en wa chanche hebben om goei vruchten te
hebben ook.
Wat valt er te winnen?
 1ste Prijs voor de langste peper
 2 de Prijs voor de origineelste creatie met peper
 3 de Prijs voor de pikantste peper (smaak kleur of geur daar gaat de jury nog
over beraadslagen)
 4 de prijs voor de KWB peperprijs
We verwachten jullie allen met kermis en veel succes met de eigen kweek !!!!

Wistje
Dat een KWB’er inschrijft voor het komende groot weekend in Oostende met de
uitdrukkelijke vraag om een ligbad op de kamer te hebben. In het KWB-lokaal werd
hem de vraag gesteld ‘waarom expliciet een ligbad?’. Het antwoord van betrokkene
omdat ik thuis een stortbad heb!
Weer wat
wijzer !

BBQ hapje tapje bij KWB
woensdagavond 11 mei 2022
Fantastische avond met 30 kooklustige
KWB’ers die Wouter, Nico en Yves
mochten verwelkomen. Er stonden 11
tafeltjes
klaar
met
alle
soorten
ingrediënten,
kruiden,
mesjes
en
snijplankjes. Iedereen kon aan het werk
om een deel van de barbecuehapjes klaar
te maken en op de grill te leggen.
Het werd een heerlijk, lekker eetfestijn
met
verschillende
smaken
en
toebereidingen.
Felicitaties van iedere deelnemer. Uit de
11 gerechten kozen we het volgende
omdat het iets origineels was.

Moink balls
 1,2 kg gehakt, 24 sneetjes gerookt spek, 250 ml bbq saus, 2 tl fijn zeezout, 2 tl
bruine suiker, 2 tl paprikapoeder, 1 tl gedroogde tijm, 1 tl lookpoeder, 1 tl zwarte
peper.
 Meng alle ingrediënten voor de moink ball rub- alles behalve het gehakt, het spek
en de bbq saus. Zorg dat er geen klontjes ontstaan. Meng het gehakt met re rub en
verdeel in kleine balletjes. Rol rond elk balletje een plakje spek en doorprik met een
spiesje.
 Verwarm de bbq tut 110 °C; leg de spiesjes op de grill (30 min.). Smeer ze in met
de bbq saus en bestrijk om de 10 min. ze zijn klaar als ze de kerntemperatuur van
55 graden hebben en de bbq saus is opgenomen. Het is echt lekker!

°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hebben we iets vergeten in de Kleine Raak?
Wegens de wet op de privacy beschikken we niet meer over lijsten met diegenen die 50 of 60
jaar huwelijk vieren.
Een seintje naar 052 / 37 02 68 of een mailtje naar kemels.nerinckx@skynet.be helpt ons.
Ook berichten van een geboorte van een kind of kleinkind, een overlijden van een direct
familielid nemen we graag op in onze Kleine Raak.

Fietstocht voor KWB’ers.
Op vrijdag 8 juli 2022 starten we om 19 u. stipt aan het lokaal voor onze traditionele
fietstocht van ongeveer een 30 km. aan een rustig tempo zodat iedereen met eender
welke fiets kan meerijden.
Onderweg wordt een stopplaats voorzien om de nodige energie bij te tanken. Na de
fietstocht sluiten we af in het KWB lokaal of ….

WISTJES PAROCHIEDAG
In de schaduw zochten de vele deelnemers naar een goede plaats om te genieten van
spijs en drank.
Veel volk met als topattractie het grote aantal deelnemers aan de show met de
oldtimers. Deken Dirk zegende de voorbijrijdende voertuigen vanop een door de
scouts gesjorde brug.
Lekkere barbecue, hamburgers die veel te vlug uitverkocht waren en veel helpende
handen om alles in de goede banen te leiden en iedereen te voorzien van lekkere
taart, ijsjes en drank.
Bedankt aan alle werkers en aan de vele bezoekers.

KWB LENTEDROPPING







Spijtig, we waren maar met 8 vertrekkers voor wat later een heel leuke dropping
leek.
Om 20u stipt werden de 2 groepen afgezet op 2 verschillende plaatsen. Met zo
weinig mogelijk tips op het eindpunt geraken was de boodschap. Weet jij het
café van de kleindochter van Germaine zijn?
De ene groep zocht geen drankstop op, de andere kwam een klein uurtje later
toe…
Het eindstation was een bruin cafeetje in Sint Katarina Lombeek waar ze goeie
gueuze en Lambiek serveren.
Nog wat socialiseren met de plaatselijke stamgasten, zelfs de uitdaging op de
toppenbiljart aangaan.
Kortom een heel toffe avond gehad. Bedankt aan David en Seger!

Wijnwandeling van vrijdag 20 mei 2022
Gelukkig hield het onweer op tijd op. 34 KWB’ers verzamelden voor de wijnwandeling en werden
door Wouter welkom geheten.
Op stand 1 stond Marc met enkele nogal ‘negatieve gezegden’ die we allemaal vrij gemakkelijk
in de mond nemen zoals,..’hij reed te snel’, ‘hij negeerde het rode licht’, ‘de buur maakt teveel
lawaai’… Met een verhaal uit een voorleesboek voor kinderen van Kort Staartje en Lang Staartje
maakte hij ons duidelijk dat er in het leven belangrijker dingen zijn dan zich te ergeren aan
futiliteiten.
Op stopplaats 2 zocht Herman
een uitleg, een mening over het
hiernavolgend gedicht; Probeer
het zelf ook eens, het is de
moeite waard? Wat lees jij, of
liever wat voel jij in dit gedicht?
Op stop 3 had Hedwig een
wereldbol bij waarop heel veel
mensen wonen. De ene leeft in
overvloed terwijl de anderen
zelfs levensbelangrijke zaken
(eten) moeten missen. De
rijkdom zit spijtig genoeg bij een
kleine groep mensen.
Ieder van ons draagt ook een rugzak met fantastische belevenissen maar ook met droevige
ervaringen. Als we onze gevoelens kunnen delen met vrienden, met je gezin dan is dat gedeelde
last.
Op stopplaats 4 deed Joke ons een spel spelen ‘schaar, papier en steen’ wie wint van wie!
Prachtige avond waar Dimitri uitleg gaf over de wijnen die we proefden. Heel veel dank aan Luc
en Danny die voor de transport en de catering zorgden van wijn, frisdrank of bier en van de
hapjes. Dank aan de initiatiefnemers. (N.K.)

Gedicht dat Herman besprak
Ik weet niet of je bent gekomen om te blijven.
Je hebt je vaste stek gevonden bij het raam – naar buiten kijkend.
Alsof je alweer gauw zult gaan. Ik weet niet.
En mij neemt je ene hand in zijn kom, terwijl de andere
afdwalend zegt – ga je gang dan ga,
ik zal je niet tegenhouden. Ik zal niet de rede zijn.
Mijn kleine stappen en jouw grote stappen
zijn zwervend plots gevallen in dezelfde pas.
Het is een wonder, echt Wonder. Wij houden elkaars handen
en onze eigen harten vast.
Jo Govaerts Uit: ‘Kruimels op de vloer’ – Bakermat 1998

