FAMILIENIEUWS


José Stevens
schoonzus van KWB’er Robert Heuvinck
Gaby Bogemans, weduwe van François De Neve
moeder van KWB’er Willy De Neve
Marleen Corthals,
echtgenote van KWB’er Erwin Van Cauter
Louise De Plecker, weduwe van Remi Meskens
moeder van KWB’er Marc Meskens
Jeanne Maetens, weduwe van Alfons Buys
schoonzus van KWB’er Willy Buys
Frans Bogaerts, echgenoot van Jeanne Van Malderen
Schoonbroer van KWB’er Jean Van Malderen

Roei je mee?
We steken opnieuw van wal met heel veel goesting om onze KWB leden te verrassen
met toffe en creatieve initiatieven.
De temperaturen in de voorbije zomermaanden lagen nogal naar de hoge kant en we
dienden ons tegen deze hittegolf te verdedigen met een klak op ons hoofd, met
rolluiken die we naar beneden lieten om het toch wel wat leefbaarder, koeler te
houden in onze leef- en slaapruimte. De bezitters van airco hadden het makkelijker.
Frank, de weerman , hield het steeds bij ‘veel drinken’ maar dan wel water en we
zagen de watervoorraden in de winkels steeds maar kleiner worden.
Hopelijk heeft deze vakantie je deugd gedaan en heb je de nodige energie opgedaan
om de herfst met open vizier te lijf te gaan. Het après-corona tijdperk is aangebroken
en we gooien de riemen los voor een tof, nieuw KWB-werkjaar. Met de bijgevoegde
kalender kan je alles al eens rustig bekijken en zeker aanduiden waaraan je graag wil
meedoen.
Steek je ook graag eens de handen uit en wil je meehelpen aan één of andere
activiteit of heb je een schitterend idee , durf je dan melden bij het bestuur. Ze zullen je
initiatief met open armen ontvangen bestuur@kwbmerchtem.be
norbert

KWB Dagfietstocht augustus“Drie Goten” Hamme
Het warme weer hield velen tegen om met de fiets te rijden. Met een 12 tal deelnemers
vertrokken we. 18 anderen sloten aan bij het restaurant in Driegoten.
Mooie tocht van ongeveer 57 km langs rustige en goed berijdbare en dikwijls ongekende
wegen. Wegkapiteins Wily en Corneel (weliswaar met een t-shirt van Okra) zorgden
voor een veilige begeleiding. De cake van Chantal is ondertussen een zekerheid
geworden.
Het eten was schitterend. Buiten de 3 kettingproblemen van onze vriend Evert waren er
geen fietsherstellingen te doen. De tussenstops bij het station van Baasrode en bij
Klopper in Peizegem kwamen als geroepen om wat vocht op te nemen.
Norbert

Ra(a)ke vrijdag, 2 september 19.30 uur in de Werkman
WIEZEN… MET elkaar, niet tegen elkaar!
Vrijdagavond 2 september bekijken we enkele
samenwerkingsspelen (coöperatieve spelen). Nadien spelen we in
groepjes “de CREW”.
Interessant voor zowel de jongere als iets oudere KWB’er. (Is dit spel
de verbeterde versie van wiezen? Is dit spel een mogelijk
sinterklaasgeschenk?)
Als je dit spel kent en een groepje wil begeleiden, stuur dan een
mailtje naar jokelegroux@hotmail.com.
Astronauten gezocht! In dit spannende kaartspel werken jullie samen zoek naar de
mysterieuze 9e planeet. In 50 missies, van makkelijk tot moeilijk, zullen jullie het heelal
doorkruisen. Dat lukt alleen als het team goed samenwerkt. Om de opdrachten tot een
goed einde te brengen, is een goede communicatie onontbeerlijk, maar dit is in het
heelal niet altijd vanzelfsprekend…

September
Vrijdag 2 september

Ra(a)ke vrijdag ‘ontspannend’ - voor alle KWB’ers

Dinsdag 6 september

Ovenkoeken maken

9 – 10 – 11 september

KWB-weekend OOSTENDE

Vrijdag 16 september

Darts

17 – 18 september

Parochiaal eetmaal

24 – 25 september

Weekend vissen

Zondag 25 september

Workshop duurzame voeding

Vrijdag 30 september

Startavond.

Oktober
Zondag 9 oktober

Molenbeektocht

Dinsdag 11 oktober

Bedrijfsbezoek Proximus

Vrijdag 14 oktober

Start kaartkampioenschap

Zaterdag 15 oktober

Darts

Dinsdag 18 oktober

Kookavond

Donderdag 27 oktober

Optreden Sien Eggers

Zaterdag 29 oktober

Mysterie van de nacht – live optreden

Dinsdag 8 november

Infoavond rond dementie

Elke donderdag petanque vanaf 19.30 u. aan het lokaal.
Elke donderdag, pingpong in de sporthal vanaf 15 september
Afspraak om 20.30 u. in de kleine zaal
Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal

Het recept voor het nieuwe werkjaar
Een portie opgewektheid
Een volle kan met lach
Een blikje boordevol geduld
Geluk voor elke dag
We kruiden het met humor
Wat blijdschap kan erin
Een mespuntje verdraagzaamheid
En heel veel goede zin
Spreid dan een beetje warmte
Geef hier en daar wat licht
Garneer het met wat vrolijkheid
en met een blij gezicht

Geboorte
 Stelle dochtertje van KWB’er Stijn Van den Broeck

 Eden, zoontje van KWB’er Dirk De Vleminck

Opa, opi, grootvader, peepee of…
 KWB’er Danny Van den Broeck is bijzonder trots op de
geboorte van zijn kleindochter Stelle.. Proficiat aan de
ouders Stijn en Saskia

Diamanten huwelijk
KWB’er Jan De Block en Maria Biesemans vieren hun 60ste
huwelijksverjaardag. Proficiat en nog vele jaren in een zo
goed mogelijke gezondheid.

Vissen aan de vijver editie 2022

De visjes in de vijver van camping ’t Denneke zijn een jaartje ouder en allicht ook groter
geworden.
Zaterdag 24 september nemen we onze vaste visplek in en zoeken we ons kampeerplaatsje naast
het water op.
De doorwinterde vissers onder ons kunnen gerust al een dagje vroeger opgaan. Dit wel voor
eigen rekening en onder voorwaarde dat niet alle vissen opgevist worden.
Zaterdag gooien we onze hengels uit nadat we eerst de tenten hebben opgezet en onze
frigoboxen hebben aangevuld. Zondagmiddag keren we terug naar de werkman om te stoefen
met onze verhalen en vangsten.
Voor de prijs van 50 euro kan je dit allemaal beleven.
Wat krijg je hiervoor:
- 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 u:
Om 8 u. vertrek aan de werkman…
Breng dan ook de 50 euro en wat zakgeld mee
Je eigen slaapgelegenheid (tent, camionette, sleurhut…)
Inschrijven bij nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be , PAS OP, de eerste 20 mee!

Donderdag 27 oktober
Theater/ podium SIEN

EGGERS U bent mijn moeder

U bent mijn moeder gaat over het verdriet dat de
kop opsteekt als de moeder door de genadeloze
tijd wordt ingehaald. Zich dingen niet meer
herinnert. Moet leven in een verzorgingstehuis. En
denkt dat niemand haar komt bezoeken.
“Ik ben hier nog de beste van allemaal”, zegt ze
over haar buren in het tehuis. Ze zal het blijven
herhalen tot ze volledig in zichzelf is opgesloten.
Het hardvochtige proces van verdwijnen.
“De verdienste aan deze voorstelling is dat ze niet
gevoelig wil zijn of dramatiseert. Het is een
respectvol portret, waar desondanks veel humor in
zit.”
Wanneer, hoe, hoeveel?
We verzamelen donderdag 27 oktober aan de
werkman om 19u15.
We rijden met eigen vervoer. (wie kan rijden mag
dit doorgeven bij de inschrijving)
Schrijf je in bij nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be 0479/46.00.51
Stort €16,5 op rekening van KWB
IBAN: BE79 8335 3470 9433
De plaatsen zijn beperkt!!!

Ovenkoeken maken bij KWB
Bij Frans en Petra, Galgestraat 45 te Merchtem

Dinsdag 6 september 2022 om 19.30 u.
Nog eens een receptje uit de oude doos : ovenkoeken met
smout! We maken samen eerst deeg. We zorgen ervoor
dat onze houtoven mooi op temperatuur komt. Als de
oven klaar is bakken we de koeken af… En natuurlijk
smullen we deze samen op met wat smout of …. Info:
frans.robberechts@kwbmerchtem.be, 0473 390830.

KWB Fietsrally
Op zondagochtend 26 juni sprong menig KWB-er vroeg uit zijn bed, deze keer niet om
naar de werkman te gaan maar om nog snel de banden van de fietsen op te pompen
en de ketting te voorzien van een druppel olie.
De fietsen moeten immers in topconditie zijn om deel te nemen aan de jaarlijkse KWB
fietsrally.
Vanaf 13u30 stroomden de eerste deelnemers al toe bij het vertrekpunt op de
speelplaats van de basisschool Sint Donatus in de Maurits Sacréstraat, daar kregen ze
hun bonnetjes van Walter. De opkomst was zo massaal dat we om 15u00 afklokten op
maar liefst 92 deelnemers.
Bij de eerste stop aan het voetbalveld van de Cristal boys maakten we kennis met de
Eddy Wally van de KWB, deze keer niet om sacochen aan de man te brengen maar om
ze te laten weggooien. Hoe verder je de 3 handtassen kon weggooien, hoe meer punten
je verdiende.
Na deze toch wel bizarre sportdiscipline reden we richting den Dries in Mazenzele. Daar
konden we genieten van een lekker drankje en deelnemen aan een leuk spel onder de
deskundige begeleiding van Evert en Jim. Het moet gezegd in ons ploegje scoorden de
jongste deelnemers beter dan de oudere, dit dankzij de kindvriendelijke aanpak van
spelleider Evert.
Bij de volgende stop in het Stappeshof te Merchtem ontmoetten we de Walter Capiau
van de KWB die net als de echte Walter geholpen werd door een bevallige assistentie.
Hoorde ik daar een stouterik roepen “Opgepast kindjes niet te dichtbij”? Na een spelletje
“Hoger Lager” konden we smullen van een vers gemaakt ijsje.

Nagenietend van deze zoete verwennerij reden we gezwind naar Het Gezonde Plukveld
waar we werden opgewacht door Jos en Hugo.
Ondanks de aanmoedigingen van deze twee charmante spelleiders kregen we slechts
1 schijfje door de gaatjes van de schuifbak gemikt.
Terug aangekomen in Sint Donatus zagen we daar warempel de Bart Kaël van de KWB,
hij liet ons meteen een flinke draai liet geven aan het “Rad van fortuin”. Dankzij deze
draai schrijf ik nu dit verslag voor de “Kleine raak”.
Dankjewel aan Jim die deze tocht had uitgestippeld.
Als klap op de vuurpijl werden we na al dat leuks ook nog eens getrakteerd op een
overheerlijke barbecue. Wouter, Dany, Chantal, Geert, Nico en Steve, bedankt om het
beste van jullie zelf te geven.
KWB Merchtem dankjewel voor de organisatie, heel ons gezin heeft genoten van deze
leuke activiteit. Volgend jaar zijn we weer van de partij en hopelijk kruisen er dan terug
enkele bekende Vlamingen ons pad.
Lieven, Leen, Mil en Mon

De fietsrally
Trappen en stoempen op ons stalen ros
Wegje bergop, baantje naar beneden
Aan de eerste stop, de droom van elke man: sjakosjen-hamerslingeren
Snel weer op de fiets, de worsten wachten niet...
Een tweede stop, daar mochten we ringetjes gooien,
En Evert stond klaar met een pintje of een cola
Nadien terug de fiets op - richting 't Stappeshof
Pff, dat was daar precies bergop...
Lager en hoger, de Walter achterna
En dan likken aan een lekker hoeve-ijsje
Zjoelbakken stond daarna ook nog op het programma
Aan het Plukveld in de Galgestraat
Nadien op weg naar Sint-Donatus
T is dat de brochettes niet wachten...
En er restte ons nog een laatste opdracht
Dat was een tweede hobby van Walter C. zaliger: draaien aan het rad...
Aan tafel genoten we erna van de geslaagde BBQ
Groeten en tot volgend jaar
Wouter en Lander Verpoest

Fietstocht naar Lippelo van vrijdag 8 juli.

Onder een blauwe hemel en met een gezellige warmte trokken 29 fietsers onder leiding
van Alois op deze fietstocht van een 32 km. Via knap uitgezochte wegen, voor de
meeste deelnemers heel nieuw, belanden we in Lippelo aan café ‘Den Dorstige Duiker’.
Met een prima begeleiding van Jos, Luc en Freddy voelden we ons super veilig want op
de gevaarlijke kruispunten zorgden zij ervoor dat dat auto’s ons effen doorlieten.
In het KWB-lokaal genoten we nog van enkele sandwiches en van de gezellige
nabespreking. Geen speciale gebeurtenissen onderweg geen fietspannes of valpartijen.
Jozef gaf wel een goede hint om in het vervolg voor zulke fietstochten de EHBO kist
mee te nemen.
Norbert

Pandoer in het KWB-lokaal!

Op zondag 17 juli werd er een pandoer op tafel gespeeld door een glunderende Frans
Sablon. De medespelers waren Edmond Van den Broeck, Bruno Verbeke en Theo
Teugels. Dikke proficiat Frans.

Zin in avontuur? Niet bang voor een spatje water en natte voeten? Kom dan naar…

Dwars door Merchtem.
Op zondagnamiddag 9 oktober 2022 om 9 uur vertrekken
we op tocht door de Grote Molenbeek.
Deze tocht is niet zonder gevaar. Waterspinnen,
muskusratten en watervogels kunnen ons pad kruisen en
ons tot actie dwingen. Schrikschijters dragen best een
(zwem)pamper.
Deze activiteit is niet geschikt voor kinderen onder de 7
jaar.
Bij regenval of een te hoge waterstand van de Molenbeek
gaat deze activiteit niet door.
Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar jokelegroux@hotmail.com
voor 2 oktober.
We vertrekken aan de Werkman. Het einde is voorzien om 11.30 uur.

.

Tweede Pèp Lib Expeditie 2 oktober
Trek je stapschoenen aan en wandel mee voor duurzame landbouwprojecten in Haïti.
Er is een keuzemogelijkheid voor 2 mooie wandelingen van 7 of van 13 km met
onderweg poëzie uit Haïti. We voorzien spannende opdrachten voor de kinderen.
Bekijk eens de website van Pèp Lib
We sluiten af met een heerlijke, kleurrijke maaltijd. Inschrijven is nodig!
Uitvalbasis is zaal ’t Vijverdal vanaf 12 uur. Reserveer 2 oktober alvast in je agenda.
Meer info bij Marc Van Schuerbeeck. (0470/48 20 96).

Bedrijfsbezoek Proximus
Waar:
We verzamelen aan het KWB lokaal, de werkman en rijden dan samen naar het
datacenter van proximus in Mechelen.

Wanneer:

Op dinsdagavond 11 oktober 2022.
We vertrekken om 19.30 u.
Wat:
Een datacenter is een fysieke locatie van de
“CLOUD” waar (belangrijke) data opgeslagen
wordt op servers. Het is een gebouw met
technische hoogstandjes die er voor zorgen dat de
continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft (noodstroomaggregaten,
koeling, connectiviteit, branddetectie, …).
KWB’er Lieven is Security verantwoordelijke bij Proximus en neemt ons mee
voor een rondleiding in één van hun datacenters.
Ook benieuwd? Schrijf je dan vlug in want de plaatsen zijn beperkt!
Hou er rekening mee dat vooraf inschrijven verplicht is!

Kostprijs:
gratis
Meer info en inschrijven:
Inschrijven tot en met 5 oktober bij Wouter Kemels,
wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660.
We gaan met eigen vervoer. Laat ook weten of je kan rijden en of er eventueel
nog plaatsen vrij zijn in de wagen.
Vergeet zeker jullie EID kaart niet mee te nemen. (nodig voor de toegang)

Kaartavond bij KWB
Waar:
KWB lokaal, de werkman

Wanneer:

Onze eerste kaartavond gaat door op
vrijdagavond 14 oktober 2022.
We starten om 20u. stipt. Wees op tijd!
De deuren gaan open om 19.30uur.
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 14 oktober 2022
 vrijdagavond 11 november 2022
 vrijdagavond 13 januari 2023
 vrijdagavond 10 februari 2023
 vrijdagavond 10 maart 2023
 vrijdagavond 14 april 2023 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.

Kookworkshop duurzame voeding
Aan het gezonde plukveld, bij boer Luc, Galgestraat 33 te Merchtem

Op zondagnamiddag 25 september, van 13 tot 17u.
We volgen een kookworkshop en bieden onze hapjes daarna aan op de
opendeurdag van het plukveld. We leren gebruik maken van lokale producten en
koken met respect voor mens en milieu.
Meer info over de workshop https://mosquitointheroom.be.

Kostprijs: gratis
Inschrijven is verplicht! (We hebben 7 plaatsen… dus wees er snel bij)
Inschrijven bij Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, gsm 0473 820660

De kermishoogtepunten 2022
De Corrida
Als kermisopener heeft de corrida zijn plaats. 670 deelnemers namen de start om het beste van
zichzelf te geven in iedere wedstrijd die er gelopen werd. Geert en zijn team mogen fier zijn op
deze organisatie die op alle gebied geslaagd mag genoemd worden. De jeugd, o zo jong nog,
aan de hand van mama of papa de korte afstand zien overbruggen en lopen alsof hun leven
ervan afhangt.
Bij de volwassenen ligt het anders: terwijl sommigen zich meten om de beste te zijn, lopen
anderen om het einde te bereiken op hun eigen tempo. Dit sportief hoogstaand loopevenement
lokte heel veel toeschouwers naar de sporthal en omgeving.
De deelnemers werden zoals altijd beloond met talrijke mooie prijzen. De pensen, hamburgers
en hotdogs smaakten lekker en de tapkranen liepen voortdurend.
Keitoffe organisatie en de talrijke foto’s en de uitslagen kan je vinden op de web-site van KWBMerchtem met veel dank aan fotograaf Rudi en het team rond Johan dat instond voor de
inschrijvingen en het opvolgen van de uitslag van de wedstrijden.
Bedankt aan iedereen die meewerkte aan dit sportgebeuren.

De langste kermispeper
Op kermiszondag was het een toffe kermisnoen op het parochieplein. In totaal namen 43
deelnemers mee aan de peperwedstrijd:” de langste peper van Merchtem”.
De eerste prijs ging naar Arno Schoukens met maar liefst een peper van 17,2 cm lang. Lange
proficiat! De tweede prijs “de pikantste peper” ging naar Kim Jeuniaux, met een dodelijk pikante
peper. De derde prijs voor de origineelste creatie ging naar Georges De Smit met een mooie
KWB creatie.
De andere ludieke prijzen gingen naar: Alois De Smedt met de prijs van de toekomst.
Norbert Kemels won de prijs van de dichtende peper, in woorden dan wel te verstaan.
Lies Kemels won de prijs van de meest sympathieke peper, de jury hun neus ging hiervan
krullen. Ook werden de pepers gemeten om eens te weten welke KWB’er de dikste
meegebracht had en dit werd Walter Legroux.
Het was voor de jury geen makkelijke taak want er waren veel creatieve deelnemers bij dit jaar,
wat echt tof was om te zien. Alvast en oproep om volgend jaar opnieuw deel te nemen. Het
belangrijkste blijft het deelnemen en de heel toffe KWB kermismiddag.
De winnaars van de wedstrijd ‘ne peiper in e gat’ ,werd bij de mannen gewonnen door Steve
Van de Casteele, bij de dames won Lies Kemels en bij de Jeugd Sverre Robberechts.

Haring met pellepatat en ajuinsaus, hamburgers en pensen
Barbecue op zijn best en wie weet nog hoe een bakharing eruitziet. Is de ‘bollekesmelt’ het
vrouwtje volgens de meesten of de ‘plattemelt. Lekker zoals vroeger de ambetante graten uit
de bakharing halen en dan lekker smullen. Proficiat bakkers en bedieners het smaakte nog
zoals veeleer.

Petanque, darts en kaarten
Een enorme drukte op het parochieplein met 78
deelnemers aan de petanquepleinen en 52
dartspelers Zowel vrouwen als mannen waagden
hun kans. Het werd een spannende strijd maar
deelnemen was o zo veel belangrijker dan winnen.
Bij het petanque spelen wonnen Dirk Buys – Eric
Meysmans en Sam Verhavert het van Fabien Maggi
– Simon Timmerman en Roel Robberecht.
Bij het dartsen haalden Thierry Peeters en Peter
Martens het in een spannende finale.

Dinsdag jaarmarkt, muziek en DUK
Vanaf 11 u. werd het zoeken naar een plaatsje op het grote KWB-terras. Het schitterende weer
bracht veel bezoekers die in alle kalmte kwamen genieten van een lekkere boterham, een goeie
pint en met de muziek van Eddy en Greta.
In de namiddag werden we vergast op een magnifiek optreden van de jeugdharmonie.
De avond werd ingezet met een jong orkestje waar kinderen van onze KWB’ers een voorname
rol in spelen. Dusty for now en ze zorgden meteen voor ambiance.
En een fantastische entertainer Jeroen en zijn Duk-team zorgden voor een prachtig slot van
onze KWB kermis. Het volk stroomde toe en het parochieplein stond afgeladen vol, tot tegen de
kerkmuur werd er genoten van dit schitterend optreden.
We hebben de lege vaten en bakken niet geteld maar het gerstenat stroomde welig.
Prachtig dat we op dit kermisevenement konden rekenen op heel veel vrijwilligers en wie niet
hielp kwam supporteren voor KWB

Woensdag: opruimen
Met kleine oogjes, slappe benen en lemen voeten werd er opgeruimd. Enerzijds tevreden met
het succes van de voorbije dagen maar anderzijds ‘meer dan moe’ hebben we er met verenigde
kracht het beste van gemaakt. Met veel dank aan de arbeiders van de gemeente die ons
kwamen ondersteunen.

KWB startavond
Kermis gedaan, vakantie gedaan, de trein is al terug vertrokken.
Je hebt onze nieuwe kalender reeds ontvangen.
We zijn al een maand begonnen maar er staat nog veel meer op til
Wil je weten…
wat vele activiteiten inhouden …
wat voor editie deze kermis was …
hoe het werkjaar verlopen is …
wie er op bezoek komt …
wat de bedoeling is van de KWB enquête …
wat er te eten valt …
hoe tof het samen zijn met KWB vrienden is …
en of we misschien een verrassing hebben…

Kom dan op 1 oktober tegen 20 u. naar zaal ‘t Vijverdal!!!
Wijkmeesters, breng je leden mee dan maken we er samen een fijne avond van. Je
kan dan ook je Kleine Raken meenemen.
Tot dan, sneller mag ook natuurlijk…
Bedankt! Bedankt! Bedankt!
Dat is het minste wat ik als fiere voorzitter kan zeggen over het voorbije werkjaar en
kermis. Het ziet ernaar uit dat het een topeditie was.
Verwezenlijkt door u, de leden die zonder enige bezoldiging hun hebben ingezet.
Dank u Dank u Dank u
Steve

Darts Darts Darts
Vrijdag 16 september
We nemen de start van een nieuw dartsseizoen. Iedereen is welkom vanaf 20 u. in het
KWB-lokaal. We nemen na het kermiskampioenschap de draad weer op en je weet het
‘oefenen, oefenen en nog eens oefenen’.
Nieuwe dartsspelers zijn natuurlijk welkom, wie weet is het net iets dat in je
talentenbakje zit.
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