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We kijken vooruit!

December is aan zijn laatste dagen toe.
De kalender 2022 wordt met de dag dunner.
De deur voor 2023 staat wagenwijd open.

Geen drempel,
geen speciale gebruikerscode,

geen ….geen ….

De inspiratie voor dat nieuwe jaar
ligt in jouw handen.

Het creatieve,
je dromen liggen om de hoek,

gebruik ze
en maak de wereld mooier

vvoor al wie op je levensweg passeert.
Blijf geloven en

ijver voor het goede,
voor verdraagzaamheid,

voor vrede,
voor steun en bemoediging

voor zij die het wat moeilijk hebben
met hun gezondheidmet hun gezondheid

of die een verlies moeten verwerken.
Wees heer in het verkeer of liever fiets voor je 
dagelijkse kleine tochten, de natuur zal je 

belonen met betere lucht.

Maak 2023 tot een topjaar voor iedereen.
Geniet en Geniet en veel deugd aan onze KWB initia-

tieven waar ontmoeting en vriendschap  in het 
vet staan afgeprint.

Dat is wat KWB je wenst!



FAMILIENIEUWS 
 
 Louis Van Riet, echtgenoot van Irène Ameryckx 

schoonbroer van KWB’er Willy Ameryckx 
 
Adolphine Aelbrecht, weduwe van Karel Libert, 
schoonmoeder van KWB’er Frans Van Gucht 
 
Frans Cleymans, weduwnaar van Jeanne Verbeyst 
vader van KWB’er Willy Cleymans 
schoonvader van KWB’er Jos Dours 
grootvader van KWB’ers Jan en Kim Dours 
nonkel van KWB’er Willy Verbeyst 

 
 
 

 
 

GEDICHT VAN CHRISTIANNE OFFERMANS 

Je hoeft de deur niet meer uit om de wereld te bekijken of om op bezoek te gaan bij de 

buren, op sociale media kan je ongegeneerd binnen gluren. 

 

Je kan ongevraagd je mening geven over alles wat je op je tijdlijn ziet, maar of je er 

eigenlijk echt iets van af weet, dat boeit de mensen niet. 

 

Iedere dag kan je wel een winactie delen. maar verwacht er niets van,  

want we zijn met zo velen. 

 

Je hoeft zelfs niet op te kijken van je telefoon, 

je hele leven in een schermpje, dat is toch heel gewoon? 

 

Toch vergeten we soms dingen zoals een echte knuffel of zoen, 

er zijn nu eenmaal ook de uitzonderingen die het digitaal niet zo goed doen. 

 

Mijn telefoon trilt de hele dag door,  

maar aan mijn zijde iemand die het moeilijk heeft, geef ik geen gehoor. 

 

Ja, die media zijn echt sociaal, net als wij toch, allemaal? 

 

Tekst die door voorzitter Steve werd voorgelezen als bezinning op het jaarfeest. 

  

 



SPEECH VAN VOORZITTER STEVE OP HET JAARFEEST 
 
Dag allemaal, 
 

We hebben er 2 jaar op gewacht maar 

het is weer feest. Wat is er plezanter dan  

met vrienden te mogen genieten van 

spijs en drank en vooral om te 

ontspannen en je te amuseren in goed 

gezelschap. 

 

Sociale media hebben ons een hele tijd 

geholpen om het contact met elkaar niet 

te verliezen. Facebook,  met veel foto’s 

om iedereen te laten genieten van de 

sfeer. Ook bij ons zijn de whats-app 

groepjes beginnen te werken, vooral 

snelle info is zo makkelijk doorgegeven. 

 

 

 

 
 

Terwijl kan Ik nog even reclame maken voor onze website waar je alles wat KWB doet 

en aanreikt kan terugvinden. Jullie kregen bovendien een ware bibliotheek van Kleine 

Raken met alle verslagen en uitnodigingen. 

 

Maar ik heb aan den lijve ondervonden dat bij sociale media nog iets ontbreekt. 
 

Al die communicatiemogelijkheden zijn een geweldige uitvinding waardoor iedereen 

makkelijker informatie kan verkrijgen. Of toch bijna iedereen, we beseffen het 

misschien niet meer maar er zijn nog mensen die deze media nog niet gebruiken om 

eender welke reden en hen mogen we zeker niet vergeten. 
 

En wees eerlijk met uzelf: Zitten we liever uren in de zetel naar een klein scherm te 

kijken? Zijn we vergeten dat de mens een sociaal wezen is? Neen we hebben mensen 

rond ons nodig maar we hebben soms wel een duwtje in de rug van doen om naar 

buiten te komen, om deel te nemen aan een KWB activiteit! 
 

In levende lijve praten met mekaar, samen zijn, dingen doen, emoties en warmte 

voelen, niets kan dat vervangen. 
 

Kwb kan daarbij een helpende hand zijn,  een beweging die deze hand  met plezier 

aan iedereen uitreikt. Onze jaarplanning staat vol met leuke ideeën en 

ontmoetingskansen. 
 

Maar vooral, geniet van het samen zijn, nu en morgen. 

Samen bouwen we meer. Te beginnen met vanavond. 
 

Steve 

  



 

Januari  

 

Zondag 8 januari  Nieuwjaarsreceptie in het KWB-lokaal 

Woensdag 11 januari Energie in de toekomst 

Vrijdag 13 januari   Kaartavond wiezen 

Dinsdag17 januari  Kookavond  

Vrijdag 20 januari   Bedrijfsbezoek Belgoo beers 

Zaterdag 21 januari  Darts 

Vrijdag 27 januari  Ra(a)ke vrijdag  

 

Februari 

 

Vrijdag 3 februari  Darts 

Zondag 5 februari  Pannenkoekenbak ‘Pastorale zone De Bron’ 

Vrijdag 10 februari  Kaartavond wiezen 

Zaterdag 11 februari Valentijns sneukeltocht 

Woensdag 15 februari Klusavond ‘tegelwerken’ 

Vrijdag 17 februari  Blind geproefd 

Vrijdqg 24 februqri  Femma-KWB bowling / kaarten 

Dinsdag 28 februari  Kookavond 

 

Elke donderdag, pingpong in de sporthal  

Afspraak om 20.30 u. in de kleine zaal 

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal 

 

 
  



Darts en vogelpik op zaterdag 26 november 
 

 
 

De opkomst was karig, vermoedelijk doordat onze dartspelers ook liefhebbers van het 

WK voetbal zijn. Het idee van ook de originele vogelpik, die vroeger in meerdere cafés 

hing, eens te proberen was geen succes.  

Volgende keer doen we een nieuwe poging maar dan met echte vogelpikpijlen. 

 

Afspraak op zaterdag 21 januari in het KWB-lokaal. 
 

Wist je dat? 
 een vogelpikblok lager hangt dan een darts 

 de werpafstand voor vogelpik is ook enkele centimeter korter, 

 dartspijlen zijn niet uitgebalanceerd om op een vogelpik te gooien. 

 

 

 

 

Van alles en nog wat! 
 

 Lokaalpoets op maandag 9 januari. We starten om 9 u.  

 

 Reacties die we hoorden bij de voetbalmatchen van de Rode Duivels. We 

vermelden er een paar: allez vooruit luierik, godverd…., loepen joeng, rapper 

hé, vooruit spelen ipv achteruit; tackelen, de rest wil ik jullie besparen maar de 

emoties liepen inderdaad op maar is dat niet de charme van naar voetbal te 

kijken in groep? 

 

 Dat er op zondagnamiddag  5 februari een pannenkoekenbak georganiseerd 

wordt door de vrijwilligers van de pastorale zone De Bron. Dit is warm 

aanbevolen want door de hoge energieprijzen lopen de kosten voor de 

verwarming (energie) van de parochiale lokalen heel hoog op. Wie lust er nu 

geen echte pannenkoek en dan nog voor het goede doel.? 

 

 Er waren nog wat kleine gebakjes over van het jaarfeest en die werden ’s 

anderendaags in het lokaal aangeboden aan diegenen die een tas koffie 

bestelden. En ja opeens werd er heel veel koffie gedronken. 

  



 

KAARTKAMPIOENSCHAP ‘wiezen’ 

Op zijn gekende, schalkse wijze maakte Geert een verwijzing naar een kleine 

vergissing van het planningsbestuur om ook in december een kaartavond te 

organiseren. Dus 7 kaartavonden in plaats van 6 en opmerkelijk iedere aanwezige 

kaartspeler vond dat juist plezant. Dus….. volgende jaar een bisnummer. 

Willy Buys, wellicht de nestor van het gezelschap, speelde met heel veel kennis en 

ervaring en hij won deze avond met 112 punten. Gelukkig wint de leuze ‘meespelen 

is plezanter dan winnen’ aan waarde wanneer je zelf bij de verliezers behoort. 

Het was plezant meedoen en Sinterklaas was merkbaar aanwezig bij de loterijprijzen. 

Noteer alvast alle kaartavonden in je agenda 

 

 13 januari 2023- 10 februari 2023, 10 maart 2023, 14 april 2023 finale 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 
We heten de hiernavolgende nieuwe leden welkom bij onze grote KWB familie. 
Hopelijk vinden ze hun draai en mogen we ze ontmoeten op één van onze initiatieven 
of op zondagvoormiddag in het KWB-lokaal. Eerstdaags krijgen jullie de Kleine Raak 
waarin alle activiteiten worden aangekondigd. 
 

 Erik De Smedt (terug van weggeweest) 

 Andy Dierickx 

 Christophe Van Coillie 

 Niels Denayer (terug van weggeweest) 

 
 

 
 

Opa, op i, grootvader, peepee of… 
 

 KWB’er Jan De Smedt loopt er  heel trots bij met de 

geboorte van zijn kleindochter Nena. Een dikke 

proficiat aan de ouders Klaas en Nele. Zusje Linne 

zal wel heel tevreden zijn met haar kleine 

speelkameraad.  

  

 

 



ENERGIE in de TOEKOMST     
 

Iedereen was zich al langer bewust van de noodzaak tot energiebesparing.  We deden 

al ons best, elk op zijn manier en naar zijn eigen mogelijkheden:  spaarlampen ipv 

gloeilampen, de elektrische boiler vervangen door een zonneboiler,  ramen met dubbel 

glas steken, extra isoleren, zonnepanelen leggen op je dak...  We nemen met z’n allen 

meer de fiets of de trein en laten de auto wat meer staan. 
 

Maar we weten dat ons klimaat compleet is ontregeld en dat deze inspanningen 

onvoldoende zijn om het probleem van de broeikasgassen op te lossen.  Tijdens de 

klimaatconferentie in het Egyptische Sharm-el-Sheikh zal worden gezocht naar nieuwe 

maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. 
 

Met de dure gas- en elektriciteitsprijzen van vandaag beseffen we plots dat onze 

energie al die jaren te goedkoop was en dat we het nu drastisch over een andere boeg 

moeten gooien.  Daarenboven is de bevoorradingszekerheid van gas ineens een groot 

vraagteken en was de kans op een black-out nog nooit zo dichtbij. 

Wil je meer inzicht krijgen en mee debatteren over de energie in de toekomst, kom 

dan zeker op woensdagavond 11 januari 2023 om 20 u. naar De Werkman. De 

deuren van De Werkman gaan open om 19.30uur. 

RVH 

                      

 

 

 

De KWB quizt er op los! 
 

Op vrijdag 27 januari 2023 blazen wij 
onverwijld het stof van uw hersenpan op zoek 
naar de Slimste KWB’er.  
 
Gedurende één uur lang leggen wij u het vuur 
aan de schenen. Nadien mag u bekomen met 
een knabbel en een babbel. 
 
Handleiding: vorm een 4-koppige ploeg en 
verras ons allen met jullie vrolijke 
aanwezigheid. 
 
Tot dan! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer: vrijdag 20 januari 2023 

Vertrek: 18:30 u aan de kerk, met het busje 

Inschrijven: verplicht, via mail naar frans.robberechts@kwbmerchtem.be met de 

vermelding Belgoo beer en naam en voornaam. 

Inschrijven kan tot 13 januari 2023 of tot wanneer het busje vol zit of we het max. 

aantal bezoekers van 40 man bereikt hebben. Wees er tijdig bij om in te schrijven.  

 
Kostprijs: 10 euro, te betalen op rekeningnummer BE79 8335 3470 9433, dit heeft 
onze voorkeur of cash voor vertrek. 
 
We vertrekken aan de kerk stipt om 18:30 u. richting Zennevallei tot aan de kerk van 
Sint Pieters Leeuw. We starten om 19 u. met een bezoek aan deze jonge brouwerij 
(opgericht in 2007). Deze brouwerij is gespecialiseerd in Multi graan bieren en 
biologische bieren met een uitgesproken neus, zoals het Saisonneke, Luppo, 
Keekebisj,….. 
 
We proeven enkele van deze bieren na de rondleiding in de brouwerij en keren dan 
met het busje terug. We hopen rond 22 u. of iets later in Merchtem terug te zijn. 
Tot op het busje 
 

 
 

Met zin voor humor 

maken we 

van een doordeweekse dag 

een hoogdag. 
 

  

mailto:frans.robberechts@kwbmerchtem.be


 

 

Waar:  

Zaal Vijverdal te Merchtem. 

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

 

Wanneer:  

Op vrijdagavond 17-02-2023.  
 

Wat:  

Deze bierproefavond staat in het teken van “blind proeven”. 

We proeven steeds 2 bieren naast elkaar.  

 Het origineel bier. 

 De alcohol vrije/arme versie van dit bier. 

Wie smaakt het verschil … en wie raadt welke bieren we proeven!? 

Vervolgens krijgen we steeds wat uitleg over de brouwerij.  

Het belooft een fijne avond te worden, met zeker voldoende stof tot nakaarten 

😊 

Kostprijs: 

De kostprijs bedraagt 8 euro per persoon.   

We proeven een 8-tal bieren (Het originele bier en zijn alcohol vrije/arme 

versie).  

En zoals het hoort voorzien we bij de bieren een lekker bijpassend hapje 

 

Vooraf inschrijven is verplicht!   

Mail of bel eerst naar wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 

Schrijf daarna 8 euro over,  

met een duidelijke vermelding van je naam + KWB bierproefavond,  

naar  de rekening van KWB Merchtem IBAN BE79 8335 3470 9433  

  

KWB Bierproefavond 

mailto:wouter.kemels@kwbmerchtem.be


 

 

Waar:  

We vertrekken aan het parochieplein te Merchtem om 19 u.  

Wanneer:  

Vrijdagavond 24 februari 2023.  

Wat:  

Vrouwen, mannen, heb jullie zin om mee te gaan  

met onze bowling.  

We gaan naar Wolvertem (sportpoint), waar we 4 bowling- 

banen in reservatie hebben.  

 

Heb je geen zin om te bowlen… geen probleem. Er is voldoende 

plaats om ook een kaartje te leggen. 

In de sportpoint in Wolvertem kan je ook darts spelen (wel zelf je pijltjes 

meebrengen), enkele snookertafels zijn ook beschikbaar. Met een beetje geluk 

is de ping pong tafel vrij. Kortom voldoende mogelijkheden om er een fijne 

avond van te maken.  

 
Inschrijven:  
Vooraf inschrijven voor de bowling (voor 13-02-2023). 
Stuur hiervoor een mailtje naar Ria Robberechts  
Femmamerchtem@gmail.com, gsm: 0475 835945   
en/of Wouter Kemels 
wouter.kemels@kwbmerchtem.be, gsm: 0473 820660. 
 
Geef aan als je meekomt om te bowlen, want de banen moeten we vooraf 
reserveren. 
We gaan met eigen vervoer naar Wolvertem.  Laat je ook weten of jij zelf kan 
rijden en hoeveel plaatsen er nog ter beschikking zijn, indien je zelf kan rijden. 
 
Hopelijk mogen wij jou ontmoeten!! 

  

      FEMMA - KWB bowling en/of kaarten 

mailto:Femmamerchtem@gmail.com
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Zaterdagavond 11-02-2023.  
We verzamelen aan KWB lokaal de werkman om 19 u.(na de mis) 

Vrouwen, mannen, dit jaar, net zoals vorig jaar, gaan we als valentijnsactiviteit 

op sneukeltocht., een tocht van een 5 tal km langs goed bewandelbare wegen. 

Op verschillende stopplaatsen maken we tijd voor een babbeltje, een ludiek 

kwisje, een streepje muziek, een verhaaltje, een hapje, een drankje, ….. en als 

afsluiter echte Zwitserse raclette met bijpassende wijn in de werkman.  

Kortom, de ingrediënten om er een geslaagde Valentijn van te maken zullen niet 

ontbreken. Kom zeker af. Het zal de moeite zijn ! 

Kostprijs:  

de kostprijs bedraagt 5 euro per deelnemer. 
 

Meer info:  

Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
 
 
 

Zondag 8 januari  - Nieuwjaarsreceptie in het KWB lokaal 
 

Beste vrienden,  we zouden het bijna vergeten maar we kunnen en mogen weer 
feesten. 

 
We zwaaien 2022 uit en klinken op een gezond, hartverwarmend, solidair en keitof 

nieuw jaar. 
Welkom vanaf 10 u in de Werkman om te genieten van een hapje, een drankje, 

ambiance. Natuurlijk hoort daar wat muziek bij!. Kom zeker eens langs! 
 

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

 
 

  

Valentijns sneukeltocht 

mailto:Wouter.kemels@kwbmerchtem.be


 
 

(WILDE) KOOKAVOND 22 NOVEMBER 
 
 
 
Net als vorig jaar ging het er weer wild aan 

toe.  

Het vers geschoten Belgisch wild werd 

vergezeld van verse groentjes van het 

gezonde plukveld, Galgestraat. 

 

 Een soepje van boerenkool en chorizo 

als voorgerecht.  

 Hazensteak met groenekool-pakketjes 

als tussengerecht. 

 Everzwijngebraad met 

seizoensgroenten als hoofdgerecht. 

 Voor een dessertje was deze keer 

geen plaats en geen tijd meer. 

 

 

 

Allen terug op post voor de volgende kookavond op  

17 januari. We starten om 19.30 u in de Kerkeboomgaard. 
 

GEZOCHT: KWB’ers die graag hun kookkunsten en suggesties met onze kookgroep 

willen delen. 

 

Info: nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be of yves.de.meersman@kwbmerchtem.be 

 

 
  

 

mailto:nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be
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JONG Gezinsweekend 12 tot 14 mei 2023 
 

 

gaat naar HINGENE / Laathof 
 
Na de succesverblijf aan zee trekken we nu met een kleinere groep het binnenland in. 
Centraal in de driehoek Brussel, Antwerpen, Gent ligt Bornem met als deelgemeente Hingene. 
Ingesloten door de dijken van de Schelde, de Rupel en het Zeekanaal is dit unieke 
natuurgebied een paradijs voor fietsers en wandelaars. 
Midden in het domein d'Ursel bevindt zich Het 
Laathof als uitvalsbasis voor deze mooie streek met 
een rijk verleden.  
 
We vullen deze dagen rijkelijk met afwisselende 
activiteiten. Wat de rode draad doorheen dit 
weekend zal zijn is nog een geheimpje. 
 
Neem alvast een kijkje op: https://hetlaathof.be/nl/ 

 

 

 

 
 

 

Inschrijven: 
schrijf het totaalbedrag over op KWB-rekening BE70 7995 5005 0525 + vermelding 
gezinsweekend + aantal personen. 
en  Mail  nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be 
of  BEL: Nico 0479/46.00.51 
We hebben 76 bedden verspreid over 21 kamers te vullen, dus wees er snel bij. 
 

Prijzen: 
Jonger dan 3 jaar  € 0 
Van 3 tot en met 6 Jaar € 45 
Van 7 tot en met 12 Jaar € 55 
Van 13 tot en met 17 Jaar € 65 
Van 18 tot ……Jaar € 85 
  

https://hetlaathof.be/nl/
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Op een van de koudste dagen van 2022 verzamelden 110 Lego Masters rond een lange tafel 
met duizenden legoblokjes. Jong en oud gaven twee uur lang het beste van zichzelf, gesterkt 
door een natje en een droogje. Het resultaat: 43 grote en kleine kunstwerken in allerlei kleuren 
en vormen. Klaar om ‘s avonds gekeurd te worden. 
 
Wat later op de avond was het verzamelen geblazen voor de wandeling. Ondanks de 
vriestemperaturen verschenen 86 warm ingeduffelde wandelaars op het appel. Na een korte 
zangrepetitie gingen ze op pad, de weg geleid door een lichtstaf. 
Op de eerste stop werd er bij een willekeurig huis aangebeld voor een flashmob “Er is een 
kindeke geboren op aard”. Laat ons zeggen dat menig man niet rouwig was om het feit dat er 
op het eerste adres niet werd opengedaan. Na een hartverwarmende zangstonde bij de buren 
zat de smaak erin en werd er ook nog bij een derde huis aangebeld. 
 
De tocht ging verder richting Ten Anckere waar de innerlijke mens nog eens kon worden 
opgewarmd op de kerstmarkt van de scouts.  
Na afloop van de wandeling konden de deelnemers in het Vijverdal terecht voor een 
pannenkoek en werd er gestemd op de mooiste kerststal. 
Dikke proficiat voor alle deelnemers en een extra applaus voor de winnaars! 
 
Wist je dat … 
… den Drypikkel een heel warme wijk is? In ieder opzicht. 
… je je man heel makkelijk kan herkennen aan zijn salami? 
… pannenkoeken met kaneel ook heel lekker zijn? 
 

   
  

 
 

 



Sinterklaas op bezoek 
 
Sinterklaas kwam samen met zijn Zwarte 
Pieten op bezoek in het KWB-lokaal op 
zondag 4 december 
Vele kindjes kwamen met hun tekening bij 
de Sint. Het lokaal was te klein maar het 
bleef er gezellig aan toe gaan ondanks dat 
er eens traantjes op kindersnoetjes te zien 
waren. 
Prachtige organisatie, de Sint was uiterst 
tevreden, zelfs de dames in ‘de stille 
ruimte’ kregen een zwaaihandje van de Sint 
Met een ‘dank U Sinterklaasje’ zongen 
kinderen en volwassenen de heilige man 
terug naar Spanje..Tot volgend jaar! 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Beste vriendjes, 
staat je foto bij de 
Sint hier niet 
afgebeeld, geen 
nood want op de 
website van KWB 
Merchtem staan al 
de andere foto’s, 
met dank aan Rudi 
onze 
huisfotograaf. 

 

  



‘t Was feest bij KWB 
 

We genoten van: 
 

 Een deugddoende misviering voor onze overleden KWB leden, met een 

gelegenheidskoor dat vrolijke liedjes zong 

 Een plezante receptie  

 Een voorzitter met een fijne speech, en 2 gevierden die er mochten zijn 

 Lekker eten, knappe ontspanning en het was stil in de zaal 

 De service aan de toog, de drankbonnetjes kon niet beter 

 Leuke muziek en in goed gezelschap 

 Een opruimteam zowel ‘s nachts als ‘s morgens om ‘U’ tegen te zeggen 
 

 

 

Mooie- tafel en zaalversiering. 

 

 

Norbert 50 jaar KWB lid en zoon Wouter 25 jaar KWB-lid en tevens  2 ex voorzitters. 


