FAMILIENIEUWS


Gust Schoonjans, weduwnaar van Maria Vangeel
schoonvader van KWB’er Kries Teugels
Gaby Van Malderen,
tante van KWB’er Evert Van Malderen
Tuur Bogaerts, weduwnaar van Hilda Kiekens
schoonvader van KWB’er Danny Biesemans
Jan Andriessens, echtgenoot van Agnes Auwaerts
broer van KWB’er Jef Andriessens
Marc De Naeyer,
vader van KWB’er Kevin De Naeyer
Cyriel Sablon, echtgenoot van Rita Van Muylder
broer van KWB’er Frans Sablon
oom van KWB’er Pauwel Demeyer
KWB’er Louis Van Lier, weduwnaar van Lieve Teugels
schoonbroer van KWB’er Kries Teugels

† In memoriam Louis Van Lier
Louis sukkelde al een hele tijd met zijn
gezondheid en toch komt zijn overlijden nog
onverwachts. Het overlijden van zijn vrouw
Lieve liet grote wonden na. De laatste jaren
verbleef hij in de Martinas waar hij zich goed
voelde bij zijn vrienden. Hij was een graag
geziene figuur, zeer joviaal en hij kon over alles
meebabbelen.
Louis werd in 1983 lid van KWB. Het was ook
de tijd dat volleybal één van de belangrijkste
sportieve uitdagingen waren bij onze afdeling
en Louis was een sterke volleybalspeler. Met de
ploeg van Terlinden tekende hij steeds
aanwezig. Kaarten was zijn grote hobby
Nadien keek Louis met heel veel belangstelling,
maar van op de zijlijn, naar de activiteiten van
onze afdeling.
Hij was een trouwe supporter van KWB en iedere maand keek hij uit naar het bezoek
van zijn wijkmeester Daniel met wie hij steeds boeiende gesprekken had.
Veel sterkte aan de familie

LIDGELD
Kwb een beweging waar iets te beleven valt.
Ledenbijdrage voor het werkjaar 2022-2023
Met de Kleine Raak van oktober zal je wijkmeester je vragen je lidmaatschap van KWB
te verlengen. Met € 35 geniet je een heel werkjaar van een hele resem activiteiten,
trouwens een heel gevarieerd aanbod.
We mogen ons met 410 leden een grote vormingsbeweging noemen waar je kan kiezen
tussen sportieve, ontspannende, vormende en creatieve initiatieven. De bestuursleden,
samen met een aantal wijkmeesters, trachten en slagen erin om telkens opnieuw dit
aanbod aan activiteiten te behouden en zelfs te vergroten.

Wat krijg je als retour voor je € 35?
 Met Raak, het nationaal ledenblad, en de Kleine Raak, met het plaatselijk nieuws
en de uitnodigingen, word je iedere maand op de hoogte gebracht van onze
werking en wat er zoal allemaal te beleven valt. Trouwens de Kleine Raak wordt
door KWB Merchtem zelf bekostigd, daarvoor dienen onder meer de
kermisontvangsten.
 Bij je lidmaatschap hoort ook een boekje met kortingen bij verschillende winkels.
 In je ledenbijdrage is de verzekering inbegrepen voor alle initiatieven van KWB

 En dan spreken we nog niet van de vrienden die je bij ons kunt ontmoeten en
zelfs nieuwe vrienden maken. De positieve sfeer werkt aanstekelijk en we
nodigen iedereen uit om daaraan mee te werken.

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 op de rekening van KWB overschrijven kan natuurlijk ook.
We hopen dat we terug op jou kunnen rekenen en dat je onze beweging trouw blijft en
we duimen voor een toffe, deugddoende samenwerking.
Om alles nog een extra duwtje te geven nodigen we je uit om het enquête formulier in
te vullen om zo ook met jouw wensen en ideeën rekening te kunnen houden.
Norbert

Om schrik van te hebben !!!!
Het mysterie van de nacht op zaterdag 29 oktober.
Het mysterieuze mysterie van de nacht gaat door op zaterdag 29 oktober in de
gemeentelijke feestzaal in Brussegem, Drinkeling 10.
Start : vanaf 18 tot 20 uur kan je de mysterieuze wandeling aanvatten, het is een tochtje
van een kleine bibberende griezelige 5 km boordevol nachtelijke ontdekkingen.
Hoe later op de avond, hoe griezeliger het wordt. Na de tocht kan je genieten van een
spookachtig hapje en drankje.
Na 20 uur kan je de tocht niet meer starten maar je bent nog altijd welkom om te genieten
van hersenbier en bibberplezier.
Aangekomen in de zaal is er animatie voorzien voor groot en klein en rillende ambiance
zal er ook zeker zijn, en kunnen de jonge spookjes niet stil zitten dan zal er ook te
jumpen zijn…
Deelname aan de tocht kost 5 eurootjes ter plaatse te betalen aan de duistere kassa.
Inbegrepen zijn een versnaperingetje en een drankje tijdens de tocht.
Kom verkleed en je kan je op de catwalk wagen, kom zoals je bent en je mag er ook op
lopen, dat gaat schrikken zijn.
Hou je mail in de gaten om nog meer info te ontvangen over dit mysterie
Tot op zaterdag 29 oktober in Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrussegem.

De parabel van de hand met zand
V E R R U I M D E H O R I Z O N | P E T E R P A U L D O O D K O RT E ME I 1 6 , 2 0 1 5

Eens was er een jonge vrouw. Op de vooravond van haar
huwelijk stond zij bij haar moeder en zij keken samen
naar de zon die over het strand onderging in volle zee.
Toen vroeg zij haar moeder: “Mijn vader houdt van je en
is je altijd trouw gebleven. Wat moet ik doen opdat mijn
man mij steeds meer zal beminnen? De moeder zweeg
en dacht even na. Toen bukte ze zich en vulde elke hand
met zand. Zo kwam zij bij haar dochter staan. Zonder
verder iets te zeggen knelde zij de vingers van één hand
steeds sterker om het zand.
Het zand glipte tussen haar vingers door. Hoe krampachtiger ze haar hand balde, hoe
sneller het zand er uit gleed. Toen zij haar hand opende kleefden er nog slechts enkele
vochtige korrels aan haar handpalm. Haar andere hand had de moeder open gehouden
als een kleine schaal. Daar bleven de zandkorrels liggen. Zij schitterden steeds
heerlijker in het licht van de late avondzon.
Ze zei: “Het grote geheim van de trouw aan de ander ligt in het open geven van jezelf
aan de ander, niet het willen hebben van de ander. Want alles wat wij in vrijheid met
open handen tegemoet treden, zal met ons zijn…”.
Ze vervolgde: “Een gesloten krampachtige hand kan geven en ontvangen, in oneindige
mate. De kunst van het vrijlatend geven is de kracht die de ander ons trouw doet zijn…..
Deze tekst werd voorgelezen op het strand van Oostende als bezinning.
We hebben met zijn allen de test gedaan met het zand

Ra(a)ke vrijdag, 2 september DE CREW
WIEZEN… MET elkaar, niet tegen elkaar!
Ja hoor, het lukte! Na een korte uitleg over coöperatieve spelen werden
we allen opgeroepen de 9de planeet te gaan verkennen.
3 teams werden gevormd. De ene groep doorliep al meer missies dan de andere. Tja,
het is niet altijd eenvoudig met beperkte communicatiemogelijkheden.
Buiten (onder het afdak) lukte het 1 team om tot de 9de missie te geraken.
Straf! Bij het andere team bleek het samenwerken moeilijker dan gedacht.
De oude knarren die binnen kaarten, vlogen ook verrassend snel door de
missies.
Een dikke dankjewel voor de aanwezigen.
Joke

Kookavond dinsdag 18 oktober

VEGGI Koken met seizoensgroenten
Voor wie denkt dat vegetarisch minder lekker is proberen we een lekker
veggi menu op tafel te toveren.
We werken met verse producten van het plukveld. In oktober hebben we
hier een ruime keuze van lekkere soms vergeten seizoensgroenten.
We starten met herfstrolletjes gevuld met koolrabi, paksooi, rode biet en
wortel. Een sausje op basis van pinda en een soya sausje vergezellen het
geheel.
***
Als hoofdgerecht maken we een klassieke curry van prei en appel. In de
curry verwerken we terug verschillende groentjes zoals, raapjes,
aardappel, koolrabi, pastinaak en wortel. Een stukje kipfilet voorzien we
voor diegene die dit niet missen kan.
***
Ook een lekker desert mag ongetwijfeld niet ontbreken.
Om 19.30 u. worden jullie verwacht in de kerkeboomgaard.
Voor 10 € kunnen jullie al meekoken en eten.
INFO of kookideetjes:

nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be
yves.de.meersman@kwbmerchtem.be

Woorden van vriendelijkheid kunnen kort en gemakkelijk worden uitgesproken, maar
hun echo weerklinkt eeuwig
Moeder Teresa

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

November
Vrijdag 4 november

Wijkmeestervergadering

Dinsdag 8 november

Infoavond rond dementie

Vrijdag 11 november

Kaartkampioenschap wiezen

Donderdag 17 november Vrede & oorlog
Dinsdag 22 november

Kookavond

Woensdag 23 november Voetbal op groot scherm België-Canada

Vrijdag 25 november

Pastafestijn van Femma

Zaterdag 26 november

Kicker & darts

Zondag 27 november

Voetbal op groot scherm België – Marokko

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

Darts 16 september
In de categorie SPORT hebben we onze populaire dartsport. 14 KWB’ers waaronder
onze kermiskampioen Thierry kwamen opdagen.
We speelden ons traditioneel spel cricket aangevuld met een reisje rond de wereld en
de klassieke 501.
Trippel, dubbel en bull werd geworpen alsof het niets was.
Yves verzorgde ons met heerlijke kleine hapjes zodat we tussen de wedstrijden door
wat konden bekomen.
Napraten over onze mooiste worpen mocht ook niet ontbreken.
Zo vulden we deze mooie eerste dartsstartavond en kijken we weer uit naar de
volgende.
Thuis mag steeds wat geoefend worden om op termijn de kermiskampioen van de troon
te stoten.
Kom gerust langs op de volgende dartsavond op 15 oktober om 20u.

Opa, opi, grootvader, peepee of…
 Een fiere Luc Goossens mag de geboorte van zijn
kleinzoon Marcel aankondigen. Proficiat aan de
ouders, Jonas en Liesbeth, en grote broer Mil.

Gouden huwelijk
In de maand oktober vieren 2 KWB leden hun gouden
jubileum.
Proficiat aan :
 KWB’er Marcel De Meuter en Josine Wartel
 KWB’er Hugo Verwimp en Rita Vandeloo.

Verslag vissen aan de vijver editie 2022
Een sombere weersvoorspelling kon onze 15 vissers niet tegenhouden. Tenten
opstellen en vissen maar. Na enkele fikse regenbuien mochten we niet klagen van het
mooie droge weer.
Verschillende soorten vissen werden uit het water gehaald. 24 forellen en zeker 20 grote
karpers. Dankzij Yannick en Ilyo werd de forel vakkundig schoongemaakt.
‘s Avonds werd door Ad een heerlijke BBQ klaargemaakt. Napraten deden we bij een
knisperend houtvuurtje.
Met een lekker ontbijtje sloten we een meer dan geslaagd weekend af.
Bedankt mannen om er weer een topweekend van te maken. Volgend jaar gaan we
voor de zesde editie.

Wistjedatjes van de loze vissertjes








In vakantiehuisjes zijn de gordijnen niet verduisterend,
Na de regen komt zonneschijn,
Nico had de grootste vis gevangen,
Yannick vangt hoge bomen,
Thierry heeft zijn eigen visje gevist,
Va was zijn lederhosen vergeten,
Men moet opletten voor scheerlijnen.

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

Dwars door Merchtem.
Op zondag 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.

KAARTKAMPIOENSCHAP
KWB lokaal, de werkman
Onze eerste kaartavond gaat door op vrijdagavond
14 oktober 2022. We starten om 20u. stipt. Wees op tijd!
Meer info: Geert Ringoot, Geert.ringoot@kwbmerchtem.be,
0476 428427
Noteer ook reeds de volgende kaartavonden in je agenda:






vrijdagavond 11 november 2022
vrijdagavond 13 januari 2023
vrijdagavond 10 februari 2023
vrijdagavond 10 maart 2023
vrijdagavond 14 april 2023 finale kaartavond

Infoavond rond dementie
Waar: KWB lokaal, de werkman
Wanneer:

Dinsdagavond 8-11-2022.
We starten om 20u.
Deuren open om 19.30u.
Wat:
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 de veel
gestelde vragen rond dementie.







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.

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

17 november: oorlog herinneren of vergeten?
Rond 11 november herdenken we op wapenstilstandsdag conflicten zoals WO I en WO
II en ligt de nadruk op vrede. Maar wat betekent dat anno 2022 nog?
Het conflict Oekraïne-Rusland leert ons opnieuw leven met oorlog dichtbij. Wat betekent
dat (voor ons)? We kunnen het niet meer aan onze grootouders, die het al meemaakten,
vragen.
Aan nieuwsberichten, reportages en meningen geen gebrek, maar misschien wordt het
jou allemaal wat te veel en zie je door het bos de bomen niet meer.
Als leraar geschiedenis geeft Bart Legroux je graag weer hoe het vandaag in de klas
wordt toegelicht. Ben jij op zoek naar wat meer historisch bewustzijn? Welkom om 20u.
op donderdag 17 november 2022 in het KWB-lokaal.

Vrede!
’t Is zo voor de hand liggend, ’t lijkt zo simpel, binnen handbereik.
Overeenkomen niet halsstarrig blijven vasthouden aan eigen gelijk.
Verban macht uit je woordenschat
Waar een wil is, is er wel een weg, spreek over meningsverschillen
Compromissen sluiten en durven fout bekennen
Sorry opent vaak de weg naar vrede

Uit de grabbelton van het KWB-weekend in
Vayamundo Oostende
Hadden de weermannen slecht weer voorspeld, awel ze hebben zich vergist.
Vrijdag zijn we wel met felle buien naar de kust gereden maar zaterdag bleef het droog en
zondag zelfs stralend zonneweer.
Pech onderweg voor de familie De Meerleer die daardoor later toekwamen.
Persoonlijke KWB verwelkoming bracht rust bij de deelnemers want Vayamundo lijkt wel in het
begin een doolhof. 251 vrouwen, mannen en kinderen vonden een weekendje hun thuis aan
de zee.
Vrijdagavond ‘Masked Singer’. Formidabel georganiseerd door Hans met een variatie
optredens van verklede dames en heren, de wie is wie show, samenzang en dansen op het
ritme van iemand die op scherm de bewegingen voordanste. Ambiance troef.
Een team KWB’ers onder leiding van Geert zorgde ervoor dat we tijdens het weekend
geen dorst hadden. Dank aan Pater Karel voor het sponseren van de Grimbergen.











Om 8 u. ontbijten lijkt voor sommigen ongelooflijk vroeg.
De garnaalvissers hadden er dan al een zee-wandeling opzitten, spijtig genoeg hadden
ze geen garnaal gevangen maar heel veel plezier beleefd.
Nadien krioelde het van mensen die op zoek gingen naar de activiteiten waarvoor ze
vooraf hadden gekozen. Zowel in de voormiddag als in de namiddag kwam iedereen,
die wilde meedoen, aan zijn trekken.
Bij de voormiddag fietstocht had Pol Cornelis pech, een tuimelpartij met als gevolg de
nodige verzorging. Spontaan was de hulpvaardigheid van de andere fietsers. Waren de
klachten over dorst en cafés voorbijrijden van Patrick Bogemans en Yannick Hebbelynck
ernstig of was het eerder om met de voeten van de fietsgids te spelen.
Boven op een flatgebouw de omgeving bekijken en dan nog getrakteerd worden op een
glas champagne en wat proevertjes: moet er nog zand zijn.
Geld verdienen met gokken in het Casino. Jean Van Malderen kroonde zich winnaar en
Lieve Van der Meeren eindigde eervol tweede. Waren de anderen dan verliezers? Zeker
niet want iedereen was tevreden om het Casino ook van binnen eens te zien en ….te
gokken natuurlijk.
Het ritje met de go-car, de wandeling Hugo Claus, het bezoek aan het James Ensor
museum, Atlantikwall, de vismijnwandeling, het line-dance, het genieten van het
complex zelf met het speeldorp, het wipschieten, de legomasters, Fort Napoleon, de
escape-room, de zeerafting en de speedboot allemaal initiatieven en activiteiten om u
tegen te zeggen en of de deelnemers ervan genoten hebben hoeft geen betoog.



Bij de namiddagfietstocht werden de deelnemers gezandstraald (de wind joeg het zand
op de fietsweg) maar zij werden wel beloond met een drankstopplaats in café ‘De
ratteval’.



Tom Plasschaert heeft meer dan zijn strepen verdiend met de natuurwandeling die hij
gidste. Unaniem kreeg hij een dikke tien, dankjewel Tom. (Foto links)
De Mercator blijft een aantrekkingspool. Zomaar aan het roer draaien deed Luc Van
Grimbergen al genieten. (Foto rechts)
Een duik in het zwembad van Brigitte Becue:.blijft wel een toffe activiteit voor meerdere
gezinnen met jongere kinderen
Het avondeten was lekker en met een keuze van vis en vlees. Iedereen kon het smaken
De avondontspanning was top.
Een groep muzikanten die voor
studio 100 spelen, een optreden
van onze plaatselijke vedette Sara
Verbruggen en de kers op de taart
met zanger Jelle Cleymans. De
zaal barste uit haar voegen, de
dansvloer kreunde onder het
gespring van de groep. SUPER
AMBIANCE!
Zondag waren de oogjes van
sommigen nog klein maar de
koffie,
de
pistolets
en
koffiekoeken deden wonderen.











Wat kalmer werd het bij de bezinning, pastoor Filip, Hedwig en Norbert kozen voor een
korte maar inhoudelijk sterk halfuurtje en de homilie van pastoor Filip was schitterend.
Een groepsfoto mocht niet ontbreken en onze huisfotograaf Rudy Van Damme heeft met
veel enthousiasme deze opdracht tot een goed einde gebracht. Heel veel foto’s staan
op de website van KWB Merchtem. Het is echt de moeite waard op deze eens te
bekijken.



Nadien vertelden Rita, Hedwig, Erika, Mil en Norbert op het strand verhalen om stil bij te
worden. Had Norbert het over ‘lol’ beleven of was het een verspreking en vergiste hij
zich van woord en zij hij ‘lul’. (ik moest dat schrijven van voorzitter Steve).



Bedankt aan de organisatoren, Frank, Hans, Steve en Norbert voor het verwezenlijken
van dit topweekend.
Bedankt Walter en Luc voor het muzikale surplus bij de ontspanning en de bezinning.
Bedankt Vayamundo voor de service, de vriendelijkheid van het personeel, het lekkere
eten en de zorg dat iedereen het goed had




Berichtjes ‘the day after’
KWB’er Hendrik Nerinckx en zijn vrouwtje Linda hadden nog een 3 tal dagen supplementair
geboekt bij Vayamundo. Ze kregen wel een andere kamer toegewezen en daarom plaatsten ze
hun valies in de ruimte daarvoor voorzien. Later bleek deze valies verdwenen. Een groep Okra
leden van Herne had per ongeluk hun valies meegenomen. ’s Anderendaags werd de valies
teruggebracht. Maar … de sloten van de koffer waren niet meer open te krijgen en ze moesten
beroep doen op de hulpdienst van Vayamundo. Het is allemaal wel goed gekomen.
De treinreizigers hadden pech: er waren werken voorzien op de spoorlijn Dendermonde-Brussel
en een vervangbus zorgde voor de verplaatsing. Ze hebben genoten van de rit. Vertrokken in
Oostende station om 15.20 u. arriveerden ze om 20 u. in Merchtem. Agnes haar darmpjes waren
niet in orde en het toilet op de bus liet veel te wensen over. Maar eind goed al goed.
Twee dames, misschien zelfs meer, lieten Jelle op hun bovenbeen, zeg maar bil, schrijven door
Jelle Cleymans met een dikke rode stift. Echte fans hebben soms rare ideeën.
Er zal nog veel nagepraat worden van dit weekend en heel zeker kunnen de deelnemers nog
veel meer anekdoten en gebeurtenissen vertellen maar dat houden we voor de herinneringen
van een gesmaakt KWB-weekend.
NK.

OVENKOEKEN BAKKEN
De bakoven bij Frans Robberechts werd de laatste 20 jaar niet meer aangestoken. Frans waagde het
erop en het werd een grandioos succes want een 30 tal KWB’ers daagden op om te smullen van zowel
de pizza’s als de ovenkoeken en … de oven hield het vol. Merci Frans en Petra voor het gebruik van de
accomodatie. Lieven toonde zich de meester bij het deeg bereiden.

OVENKOEKEN
500 g bloem,
300 ml water
7,5 g droge gist of 15 g verse
gist,
8,5 g zout
15,5 g smout (eventueel
margarine)















Maak met de bloem een bloemkring (ook wel fontein genoemd)
Giet in de bloemkring het water en voeg daar de gist aan toe
Buiten de bloemkring leggen we het zout en de vetstof
Meng geleidelijk de bloem, het water en de gist
Voeg het zout en de vetstof pas toe van zodra je deegvorming krijgt (
Kneed intensief gedurende 15 minuten
Je deeg is perfect als je een vlies kan vormen
Laat het deeg gedurende 20 min rusten onder een vochtige handdoek of
plastiek folie, dit om korstvorming te vermijden (voorrijs)
Sla het deeg in en weeg deegstukken af van 165 g, bol deze op en laat ze
gedurende 20 min rusten onder een vochtige handdoek of plastiek folie
(bolrijs)
Leg de deegstukken op een bebloemde ondergrond, druk ze plat en rol ze
lichtjes uit met een deegrol
Doorprik de uitgerolde deegstukken met een vork en laat ze gedurende
35 min rusten onder een vochtige handdoek of plastiek folie (narijs)
Bestrooi ze vlak voor het inovenen met bloem en bak ze af gedurende +/10 min. Sommigen bestrooien de ovenkoek direct als hij uit de oven komt
met bruine suiker

