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FAMILIENIEUWS 
 
 Zuster Martha De Mesmaeker ‘Marthe’ 

(Gasthuiszusters Augustinessen van Boom) 
zus van KWB’er Piet De Mesmaeker 
tante van meerdere KWB’ers 
 
KWB’er Louis Spinnoy, weduwnaar van Magda Eyckholt 
schoonvader van KWB’er Luc Mertens 
grootvader van KWB’ers Arne, Brent en Thijl Mertens 
oom van meerdere KWB’ers 
 
Henri De Block, echtgenoot van Christiane Boschmans, 
vader van KWB’er Danny De Block 

 
 
 
 

         

 
 
 

 In memoriam Louis Spinnoy 
 
Plots en totaal onverwachts is Louis 
overleden. Louis is lid geworden van 
KWB in 2007. Hij was een joviaal en 
vriendelijk man die graag een klapke 
deed met de mensen. Hij was een 
familieman en een man van weinig 
woorden. Louis kennen we als een zeer 
goede stielman, schrijnwerker was zijn 
beroep en hij werd geprezen voor zijn 
werk en hij wist van aanpakken. Louis 
speelde heel graag met de kaart en 
pandoeren was zijn hobby en dat was 
ook de link naar KWB. Op 
woensdagnamiddag vond hij zijn 
vrienden terug aan de kaarttafel in het 
KWB-lokaal. Met zijn wijkmeester en 
tevens zijn schoonzoon Luc had hij een 
heel goede verstandhouding. Oprechte 
deelneming aan de familie vanwege 
KWB-Merchtem. 

 

 

  

 



Zomaar… 

Wat er van mijn hart moet! 

Ligt onze hedendaagse samenleving onder vuur? 

Staan onze diep-menselijke waarden op de helling? 

Wint onverdraagzaamheid of het ‘ik patroon’ het op de ‘wij cultuur’? 

Zegeviert de nieuwe protestbeweging ‘anti alles’? 
 

De media staan de laatste tijd vol met gruwelverhalen. Men heeft een mes nodig om 

anderen te kwetsen of zichzelf te beschermen, er wordt zomaar rondgeschoten op 

mensen om te doden, uit naam van ‘het geloof’ worden aanslagen gepleegd en de 

drugshandel draait op volle toeren met bominslagen tot gevolg. De politie en de 

hulpverleners worden aangevallen door bendes die gebruik maken van rustige 

betogingen om amok te maken. 

Is het allemaal kommer en kwel of worden deze berichten uit sensatie meer in de 

media vermeld? We fronsen de wenkbrauwen, schudden meewarig ons hoofd en 

vertellen elkaar met enig afschuw ‘hoe kan dit allemaal?’ 

En toch zijn er heel veel mensen die het goed menen en zich met heel veel 

engagement inzetten voor een betere wereld. 

 Denk maar aan de vele vrijwilligers van  Samana (ziekenzorg) die op bezoek gaan 

bij mensen die op de sukkel zijn met hun gezondheid of van ouder worden. 

 Denk maar aan de vele jongeren en volwassenen die in hun vrije tijd werken voor 

jeugd – en volwassenbewegingen, voor sportclubs, voor muziekmaatschappijen, 

voor cultuur en ontspanning, voor de natuur… 

 Denken we ook aan diegenen die zich inzetten in scholen, rusthuizen, voor de 

kinderopvang en klinieken en hun talenten gebruiken om mensen te helpen bij het 

verwerven van kennis of door te helpen bij de opvang van kinderen of bij de 

behandeling van een ziekte. 

 Denk maar aan zij die zorg dragen voor geloof en die door hun getuigenissen ons 

vertellen hoe Jezus omging met de mensen en vooral zij die op de kant van de 

weg stonden.  

 Denk ook maar aan de politiekers die het goed menen en proberen om goede 

voorstellen tot wetten te maken waar iedereen van kan meegenieten. 

Is de leuze ‘graag zien’ en ‘graag gezien worden’ niet de sleutel van een fijne 

maatschappij waar iedereen zonder onderscheid aan zijn trekken mag/kan komen.  

Droomt niet elke mens ervan om gewaardeerd te worden!  

Kunnen we stellen dat er ondanks alles nog heel veel moois gebeurt in onze 

samenleving en dat kan ons wellicht stimuleren om de goede kant te kiezen. 

Norbert 

  



Darts 

zaterdagen 4 maart en 22 april 

om 20 u. in het lokaal  

Het spelletje met de dartspijlen is top. Veel jonge KWB’ers voelen zich de ‘dancing 

Dimi’, Peter Wright, de man met de hanenkam’ of waarom niet de Nederlander 

Michael Van Gerven’ van de toekomst. Dromen en oefenen staat op het menu van 

velen. Maar bij KWB spelen ze niet het gewone dartsspel maar TAC-TIC darts, een 

speciale vorm maar het lijkt wel leuk. 

Om 20.15 u. speelden 12 mannen de eerste sessie. Luc en Erik waren te plat voor 

Sam en Kevin, Yves en Evert moeten nog dikke boterhammen eten om Steven en 

Jeroen een strobreed in de weg te leggen en het was meteen een spannend duel met 

Kris en Tomas tegen Erwin en Gunnar.  

Ondertussen kwamen er nog 3 spelers bij Davy, Thierry, Yannick. Uiteindelijk hebben 

24 dartsers deelgenomen. Een succes en die mannen maken plezier en wat tof is de 

duo’s worden geloot.  

Zou je het niet wagen om pijltjes te gooien, een uitdaging en misschien ben jij wel dat 

supertalent zonder het zelf te weten. Noteer alvast 4 maart en 22 april in je agenda. 
Norbert 

 
 

 

 

Het KWB-lokaal heeft er een 

nieuwe en jonge tapploeg bij. 

Die mannen zorgden meteen 

voor het nodige animo door 

op de toog een glas te zetten 

met de vermelding 

‘drinkgeld’ en het lukte nog 

ook of ….hadden ze zelf er 

eerst wat centen ingestoken 

om de aandacht te trekken? 

 

 
 



KWB Lunch 2023 
Zondag 26 maart in zaal ’t Vijverdal om 10.30 u. 
 

Vele leden hebben vorig jaar kunnen genieten van een lekkere brunch. Waarom proberen we het dit 
jaar dan niet eens met een … gezellige lunch? 

Het programma: 

- Een welkomstdrankje aangeboden door Wim van Eetclusief 
- Koffiehoekje 
- Muzikale noot door Franky De Cock met C O C K 
- Selectie van salades 
- Buffet van rollende rissolerende wangetjes…. 
- Koffie en dessert 
-  

Inschrijven kan met een mailtje naar Brunch@kwbmerchtem.be en door het bedrag (met naam en 
aantal personen) over te schrijven op rekening van kwb Merchtem:  BE70 7995 5005 0525  

 Kinderen 0 tot 6 jaar gratis 

 Kinderen 10 tot 15 jaar = €10 -   

 Vanaf 16 jaar = €25 

 

Al dit lekkers zal voor jullie klaarstaan : 

Buffet voorgerechten  

 

 Bulgur met gerookte zalm, komkommer, dille en curry vinaigrette 
 Cesar Kippenhaasjes met mango blokjes, gemengde salade en yoghurt vinaigrette met bieslook 
 Salade Niçoise met tonijn, ansjovis, kappertjes en olijfjes 
 Pennette met pesto basilicum, mozzarella bolletjes en gedroogde tomaat 
 Pad Thai noedels met tetaki van rund en crumble van ajuin 
 Zoete aardappel en krieltjes met gerookt spek, balsamico en rode ajuin 

 

Buffet hoofdgerechten 

 

 Risotto champignon met truffelsaus 
 Brandade van skrei met boter-limoensaus 
 Gepekeld brasvarken en harlekyn saus   
 Groenten en krieltjes 
 Hesprolletjes met witloof  

 

Dessert 
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Van alles en nog wat! 
 

 Lokaalpoets op maandag 13 maart. We starten om 9 u.  

 Dat in het ledenvoordelenboekje dat je kreeg van KWB-Nationaal een 

kortingbon van € 5 staat als vermindering op een KWB activiteit. Deze bon is 

geldig bij de KWB initiatieven maar kan niet gebruikt worden voor het betalen 

van drank in het KWB-lokaal. 

 Grote aanpassingen in het huis van Dominiek op de Vesten. Hij verhuist naar 

de benedenverdieping. Hierdoor zijn verbouwingen nodig. De aangepaste 

badkamer en WC worden geïnstalleerd door twee KWB’ers  Steve en Ben. 

Naast zijn familie steken ook KWB’ers Hedwig en Luc meer dan een handje 

toe. Tijdens de verbouwingen verbleef Dominiek in Hof ter Vrijlegem in Mollem! 

 Op 17 februari mocht Dominiek opnieuw in zijn eigen, vertrouwde huis. Bijna 

alle verbouwingswerken zijn achter de rug. Een poetsteam heeft ondertussen 

alles opgeruimd. Welcome home! 

 Gelezen in de krant van 7 februari. KWB’er Francky Van Assche en zijn 

vrouwtje Nadine brengen goederen naar de inwoners van de overstromingen in 

Wallonië. Schitterend om je als vrijwilligers in te zetten voor mensen in een 

noodsituatie,  dit is een nobel initiatief, proficiat. Op de face book-pagina van 

‘ge zijt van Merchtem’ zullen de komende inzamelmomenten aangekondigd 

worden en welke zaken de inwoners nog kunnen helpen. Help jij ook mee? 

 Dat de reis naar d’en Elzas volgeboekt is maar je kan je nog altijd inschrijven 

als reserve, je weet maar nooit dat er één van de reizigers door één of andere 

gebeurtenis moet afmelden. Laat je naam noteren bij Wouter Kemels. Op 

donderdag 30 maart krijgen de deelnemers nog meer uitleg over deze reis 

maar iedereen krijgt nog een mailtje of een bericht hiervoor. 

 Nico kreeg van Jack de vraag of Mona mee mocht op de Valentijntocht. Nico 

vertelde Jack dat deze activiteit alleen voor de volwassenen was. Maar Jack 

wou gewoon vragen of zijn hond, met de naam Mona mee mocht!!! 

 Dat KWB’er Hans toch wel zeer bekende voorouders heeft want hij liet in het 

KWB-lokaal een document zien dat hij familie is van Paul Rubens, zie je wel die 

creativiteit komt toch ergens van! 

 Dat we ondertussen aan de Vasten zijn begonnen. Ondanks alle leed in de 

wereld, alle miserie die er door oorlog, natuurrampen en door gekibbel onder 

mensen wordt aangericht zal het Pasen worden. Laten we in die 

veertigdagentijd elkaar bemoedigen om het goede te promoten en te doen. 

 Zuster Denise Brabant melde ons dat men in Guatemala, waar ze als 

missionaris gedurende vele jaren gewerkt heeft, een nieuw sociaal 

woningproject heeft gerealiseerd. Zes families kregen een mooi onderdak en 

dat ook mede dank zij de steun vanuit vele gezinnen uit Merchtem en 

omstreken. Knap werk! 

 Samana vraagt ‘duwers’ voor rolwagens voor de lentewandeling op zondag 2 

april, vertrek om 15 u. aan zaal ’t Vijverdal. Nadien koffie en iets lekkers in de 

zaal. Sterk aanbevolen! Meer info bij Rosette Biesemans. 

  



Brugge is oltyd schône 
 

 
 
We stippelden een mooie dagtrip uit waarop we graag  én onze KWB’ers maar ook hun 

partners verwelkomen. Geen buitenland deze keer, of toch een beetje, want op 15 april 

trekken we naar het Venetië van het Noorden. 

 

Dagprogramma: 

 

8 u.:  Vertrek aan de kerk 

9.30 u.: Aankomst aan de parking voor autocars waar twee gidsen ons opwachten. 

10 u.:  Wandeling doorheen een van de mooiste steden van Vlaanderen  

12 u.:  Middagmaal op de eerste verdieping van restaurant Tom Pouce, met zicht op 

het beroemde stadhuis en het historische Burg-plein 

tomatenroomsoep – Vlaams rundsstoofvlees met appelmoes, slaatje en frieten, 

vanille-ijsje 

14 u.:    Bezoek aan de Basiliek van het Heilig Bloed 

15 u.:    We verkennen het Frietmuseum en ontmoeten er initiatiefnemer en 

Merchtemnaar Eddy Cooremans. 

16.15 u.:  Samenkomst aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk met vrijblijvend bezoek 

(Piëta van Michel Angelo) 

Vrij stadsbezoek met o.a. wandeling door de Steenstraat (shopping), Beerwall 

in de Wollestraat 53 

Brugge heeft een schat aan musea: Gruuthuse, Groeninge met Vlaamse 

Primitieven, Chocolademuseum, Sint-Janshospitaal…) En er zijn natuurlijk de 

vele terrasjes op de markt. (Mogen we café Craenenburg aanbevelen?) 

18.30 u.:  Samenkomst aan de parking voor autocars (ons vertrekpunt) 

20 u. :     Aankomst aan de kerk in Merchtem 

 
 

………………………………………………. ……………………………..schrijft/schrijven  zich 

graag vóór 10 april in voor de dagtrip naar Brugge en betaalt /betalen 55 euro per 

persoon aan Francis Wijns: totaal: ………………..euro  op het gironummer van KWB 

Merchtem  BE79 8335 3470 9433. 

 

  



Ra(a)ke vrijdag: KWB quizt 
 

Na het academisch kwartiertje of Merchtems uur(?) werden er drie groepjes van vier personen 

en twee groepjes van drie personen gevormd. Quizmaster Tim had een knappe quiz 

voorbereid die bestond uit volgende ronden: dit was 2022, sport, triootjes en muziek/woord.  

 

Enkele toffe vragen: 

 Een krop sla houdt het langer vol dan Liz Truss (Brits premier nam ontslag na 45 

dagen, de kortste regeerperiode)..  

 De triatlon bestaat uit: 3,8 km zwemmen, 180,2 km wielrennen en 42,195 km lopen, 

dus een wedstrijd is 226,195 km.  

 Neveneffecten is een Vlaams cabaretviertal bestaande uit Jonas Geirnaert,  Lieven 

Scheire, Koen De Poorter en Jelle De Beule.  

 Het oor bevat een trommelvlies, hamer, aambeeld, stijgbeugel, slakkenhuis.  

 

Twee ploegen eindigden op een gedeelde eerste plaats dus moest er een schiftingsvraag 

gesteld worden : Hoeveel kippen worden er jaarlijks geslacht in België: 303 miljoen voor 2021. 

Autiket Dominiek 

(autiket : is het een verbastering van etiket of een samenvoeging van auti(sme) en ket (een 

Brussels woord voor kind of jongen, meer specifiek een straatjongen 

 

 
 

 

 

 

 

Prachtig 

Op Aswoensdag werd het kruis van De Passie door de 

jeugdbewegingen van Merchtem in de kerk gedragen. 

Met getuigenissen van jongeren die willen werken aan 

een vredevolle wereld met respect voor elkaar 

beleefden we een zinvolle start van de vasten ‘op weg 

naar Pasen’.  

Boven het passiekruis stond : ‘het is onze wereld’. 

Wat kan ik doen voor een betere wereld. 

(Foto De Passie) 

  



 

 

 

Jullie zijn uitgenodigd voor een spannende en leuke partyavond op zaterdag 18 maart. De 

‘faute party’ start om 21 u. in het lokaal De Werkman. Het thema van de avond is ‘bekende 

personen’ en we verwachten dat je verkleed komt als jouw favoriete beroemdheid. Laat je 

creativiteit de vrije loop en kom in stijl! De drie ‘best’ geklede personen worden beloond met 

iets lekkers, dus zorg dat je er op en top uitziet. We kijken ernaar uit om jullie te zien! 

 

  



Valentijns sneukeltocht 11 feb. 2023 

 
Op 11 februari organiseerde KWB een romantische sneukeltocht. Het lokaal oogde warm met 

een gloed van kaarsen en de geur van heerlijke wijnen. De 56 deelnemers aan deze 

wandeling werden door Wouter welkom geheten met een glas Cava. Lieve en Hedwig 

vertelden over ‘liefde zelfs over de dood heen’ en hoe hun vader het overlijden van zijn 

echtgenote verwerkte met het spelen van muziek op zijn mondharmonica, een aandoenlijk 

verhaal. 

 

Stop 2 aan de kapel aan Ter Stelten waar 

ons een glas witte wijn werd aangeboden 

met uitleg over ‘waar komt deze wijn 

vandaan’  en ‘met welke druiven wordt hij 

gemaakt. De proeverij van wijntjes onderweg 

was een feest van nieuwe smaken en 

geuren en een feest voor de liefde. Greet en 

Norbert vroegen zich af wat de betekenis 

van de Valentijn viering is en hoe we dat als 

koppel vieren? Met een knusse oefening met 

de deelnemers en met het lied ‘ik hou van U’ 

van Noordkaap werd deze stop afgesloten 

en ging de groep verder op pad. 

 

 

Bij Frans en Petra werden we getrakteerd op een glas rode wijn met de nodige uitleg van 

Wouter over het product en de herkomst ervan. Danny, Frans en Johan hadden kleine hapjes 

op de barbecue gereedgemaakt en dat werd zeker gesmaakt. Luc vertelde over deze plaats 

waar hij geboren was. Een kleine boerderij die doorheen de generaties werd bewoond door de 

familie. Waar de vrouwen uit liefde vooral hun man volgden door te helpen op de boerderij en 

het huishouden te organiseren. 

Terug naar het KWB-lokaal waar Steve en Nico ons deden watertanden met een heerlijke 

raclette. Nog wat bijbabbelen bij een speciaal wijntje dat perfect paste bij de kaas raclette. 

Fijne tocht (niet te ver hoorden we) Valentijn was overal te bespeuren en we hebben genoten 

van ALLES, proficiat aan de initiatiefnemers en de medewerkers. Ik denk dat we nog lang 

zullen terugdenken aan deze romantische avond vol met liefde en genieten.  Het was tof!!! 
Nico en Norbert 

 
  



 

 

Waar : KWB lokaal , de werkman                                      

Wanneer : Op dinsdagavond 7-03-2023                     

We starten om 20 u , deuren open om 19u30 

Stel je voor : 
Een romantisch diner is niet compleet zonder prachtige kaarsen op tafel. Maar wat als jij de 

kandelaar omstoot tijdens het inschenken van de wijn? Als jouw gordijnen plotseling vlam 

vatten, moet je snel handelen. Weet jij wat je moet doen bij brand in huis? Indien je fietsbatterij 

kortsluiting maakt ? 

Wist je bijvoorbeeld dat je gemiddeld maar drie minuten de tijd hebt om jezelf en jouw gezin in 

veiligheid te brengen als er woningbrand uitbreekt?  

Het is erg belangrijk om te weten wat je moet doen bij brand, zodat je veilig het huis kunt 

verlaten of zelf aan de slag kunt met blussen. Zo kun je rookmelders ophangen, brandblussers 

in huis plaatsen en met een blusdeken kleine brandjes blussen. Aan de hand van filmpjes en 

deskundige uitleg vertellen we je precies hoe je jouw huis brandveilig kunt maken en wat je 

moet doen als er toch brand uitbreekt in huis. 

Meer info : Luc.vancampenhout1@gmail.com , 0498 570383 

 

 

 

 

ENERGIE in de TOEKOMST - DEEL 2 

 

Waar:    KWB lokaal de werkman te Merchtem. 
Deuren open om 19.30 uur. We starten om 20uur stipt. 

 

Wanneer:   donderdagavond 09-03-2023 
 
Een paar weken geleden is Rudi ons komen vertellen over de energie van de 
toekomst. Een boeiende uiteenzetting die bij velen onder ons vragen opriep over onze 
persoonlijke situatie. 
Ik heb een oude mazout of gasbrander. Kan ik deze vervangen door iets anders. 
Ik zou graag wat extra koeling hebben in de zomer. Hoe pak ik dit aan!! 
In deze tweede avond proberen we op al deze vragen een antwoord te vinden. 
Mail gerust een paar dagen  op voorhand je vragen door naar 
wouter.kemels@kwbmerchtem.be .  
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Ajooin den zalt wel just zaain zeker 
 

De eerste zonnestralen schijnen al af en toe al eens op onzen bol , de grond warmt langzaam 
op - tijd om te denken aan onze hof. Waarom denken aan onzen hof? 
 

 Op zondag 20 augustus 2023 gaan we onze jaarlijkse 
kermiswedstrijd houden. Dit jaar gaan we voor den dikste 
ajuin.  
Om een goeien dikken ajuin te oogsten in augustus gaan 
we hem op tijd warm in de grond moeten planten en het is 
nu nog beetje fris aan zijn voeten. 
 

Kom op ra(a)ke vrijdag 31 maart je plantajuintjes afhalen in de werkman. In plaats van 
paaseitjes kan je dan paasuitjes planten. Kan je die avond niet dan zullen we nog eens een 
zondagvoormiddag  aan de werkman staan met ons ajuinen, die datum geven we nog door. 
 

Wie graag meedoet met de plezantste kermiswedstrijd van het land en wat speciale 
Merchtemse plantajuintjes wil om deel te nemen, stuurt best een mailtje naar 
frans.robberechts@kwbmerchtem.be – zo weten we hoeveel zakjes ajuintjes we mogen 
voorzien. Tot dan! 
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Femma – KWB nodigen uit… 

Op weg naar Pasen 

Vrijdag 31 maart 2023 - KWB-lokaal 20 u. 

Korte film: ‘The white helmets’,  De witte helmen in Syrië en nabespreking. 

Groep mensen ijveren voor hulp, inzetten zich in voor het goede en werken aan 
een hoopvol perspectief voor de medemens. 

Goede Vrijdag Pasen 

Miserie  overlijden hoop 

Is er nog hoop ondanks het vele leed in de wereld? 

 

 

 
Simpelweg buitengewoon 

 

Wat als we nu eens simpelweg 
geloven in mensen 

in wat ze kunnen, wat ze willen 
waarvan ze dromen 

En vooral ook geloven in jezelf 
in je eigen mogelijkheden. 

Wat kan ik doen? 
Wat wil ik doen? 

om de dromen van anderen waar te maken 
Simpelweg geloven… 

dat gewone mensen hand in hand 
schouder aan schouder 

buitengewone dingen doen. 

 
Vrij naar Barak Obama uit ’t Zzinneke’ van Samana 

  

 



 

 

KAARTKAMPIOENSCHAP ‘wiezen’ 

33 kaartspelers, dus 1 tafel met 5 deelnemers,  hebben het beste van zichzelf gegeven om deze 

kaartavond te winnen maar het was Luc Van Campenhout die met 86 punten het laken naar zich  toe 

trok. Met lekkere pannenkoeken werden we door de kookploeg vertroeteld. De prijzenpot van de 

tombola was origineel: er werden liters soep met ballekes aangeboden. Spijtig maar we zullen zelf in de 

potten moeten roeren.  Maar nu wordt het menens met nog 2 kaartavonden voor de boeg. Wie staat op 

het podium dit jaar? 

 

 10 maart 2023, 14 april 2023 finale 
 

 

Nieuwe leden 
 
Welkom in onze grote KWB familie aan Herman Vandenbossche. We wensen 
Herman veel plezier en deugd aan zijn lidmaatschap en we verwachten hem op één 
van onze activiteiten of waarom niet op zondagvoormiddag in het KWB lokaal ‘De 
Werkman’. 
Yves wordt zijn wijkmeester en hij zal Herman maandelijks de Kleine Raak brengen. 
 
 

 

Grootvader, opa, opi of…gewoon bompa. 
 
KWB-kassier Francis Wijns is opa Langevelde geworden op 2 februari 2023. Hij is 
enorm fier op zijn kleinzoon Aru. Het ‘Wijns’ geslacht gaat verder. Dikke proficiat aan 
de gelukkige ouders Jan en Hannah. Zondagvoormiddag heeft Francis er al een ronde 
op gegeven en oma Lisette ging met haar vriendinnen de Cava toer op. 
 
We kregen een mailtje van een opgetogen bompa KWB’er Marc Blyaert waarin hij 
vertelde dat zijn kleinzoon Malte geboren was. Onze felicitaties aan de ouders 
Maarten en Audrey en jullie mogen er zeker van zijn dat  d’en bompa en bomma(?) 
wel verhaaltjes zullen voorlezen aan hun kleinzoontje. 
 

 
 

Gouden bruiloft 
 
Je 50 jaar huwelijk mogen vieren dat is formidabel. Dikke proficiat aan KWB’er Roger 
Okens die samen met zijn vrouw Denise Verhasselt 50 jaar samen onderweg zijn.  
  

 



Blind geproefd… KWB – vrijdag 17 februari 2023 

In ‘t Vijverdal stonden hoge tafels en barstoelen klaar om meteen in de sfeer te komen. 

Er waren een 40-tal mannelijke proevers opgedaagd. Joke & Dimitri zorgden voor een 

vrolijke noot via micro en groot scherm. Je mocht iedere keer proeven van 2 bieren één 

met en eentje met minder of geen alcohol (is 0,4 proc.). Deze werden steeds in een 

zelfde type glas geschonken. Na het proeven werden er hapjes rondgedeeld. Uitleg werd 

er gegeven over de bieren, hun brouwerij en de streek op een humoristische wijze. 

De eerste 2 waren. Brugse Zot of was het Sportzot? Voor de meeste een goed drinkbare 

Sportzot; hoewel! Ondertussen kregen we de Steve te zien op filmpje dat die zo zot is 

van sport… hij is lid van de G-ploeg Sommigen vertaalden dat als… Goe zat ploegje! 

Volgend biertje was van de kabouters… Chouffe Blond of Chouffe O %. Ginds zijn zelfs 

al vele leden van KWB langs geweest in de brouwerij. Ook de streek is de moeite. Bij hun 

reclame zijn soms absurde zaken te ontdekken zoals de kabouters in allerhande 

toestanden; zoek ze maar eens op. Hier was geen twijfel mogelijk want de Chouffe O % 

had een smaak van limonade of was het ice tea. 

De Westmalle Tripel en de EXTRA volgde en kuste onze tongen. De Tripel is zwaarder 

dan de extra die 4,8 procent alcohol heeft, dat is zevenveel als een gewoon pintje. Het is 

het oudste bier van Westmalle. Wel noteren dat de paters op het bier met minder alcohol 

minder taksen moeten betalen. Het brengt dan ook het nodige geld op in de kas van de 

monniken die in hun eigen onderhoud moeten voorzien. Ze hebben zelfs een kaasmakerij. 

De proevers hadden de Tripel er zo uitgehaald. Volgde nog reclame van de streek en de 

brouwerijgeschiedenis. En nu, opgepast voor tafelschuimers die bij hun uitleg aan je bord 

met hapjes zitten… 

De tap en de bedienploeg , Pieter, Geert, Henk, Rudi en Flor hebben ons goe gesoigneerd!  

Daarna gingen we de grens over naar Tilburg waar La Trappe al 125 jaar bestaat. Kiezen 

is het hier tussen Trappe Isido’re of Nillis O % alcohol. Nilis met één l is een gekende 

naam in Belgische voetbalmiddens en die krijgt juist geen bier. Dus het bier kreeg in zijn 

naam 2 maal ll. Geen probleem om de 

echte Trappist er uit te halen. Om 

af te sluiten volgden nog enkele 

hilarische filmpjes van Heineken en 

Grolsch. De twee presentatoren 

Joke & Dimitri  hebben hun werk 

degelijk gedaan… toffe commentaar. 

Het was een proefavond met deugd 

en drankjes!, proficiat aan Wouter 

als organisator. 

Jan DS en de fles van  Ginder-ale als 

een fijne herinnering. 



Klusavond 15 februari 2023 
 
In een goedgevulde werkman zaten alle handige KWB-Harry’s te wachten op de 
deskundige uitleg van Steve en Raf. 
 
Raf begon met de geschiedenis van de tegel uit te leggen. Het begon allemaal in 
Egypte naar het schijnt een 6000 jaar geleden. Een echte opmars van de tegels kwam 
er rond 1600, dus de tegel is al een oud iets en nog altijd een onmisbaar iets in en 
rond onze woningen. We kregen uitleg hoe de tegels gemaakt worden en de evolutie 
van klein naar groot. 
 
Steve, een man van iets recentere leeftijd die de beginjaren van de tegel niet 
meegemaakt heeft, maar vol passie en kunde met de tegeltjes werkt vertelde hoe we 
best omgaan met de tegels en het verschil in de verschillende soorten in maten en 
kleuren. 
 
Dat Raf en Steve - de sus en klus - van de avond waren, werd al snel duidelijk: ze 
spraken over de lijmen die we best gebruiken, de verschillende toebehoren van 
hulpmiddeltjes, welk materiaal je nodig hebt om tegels te leggen en vooral de uitleg 
over welke tegel er moest gelegd worden bij vloerverwarming en hoe men kan 
vermijden dat men een slippertje maakt bij het boren op een tegel, hoe we de tegels 
moesten onderhouden. Over alles gaven ze heel interessante tips en weetjes. 
 
Het interessantste weetje was: ‘als ge gerief nodig hebt vraag het aan uw buurman of 
iemand die je kent, maar gaat dat niet kopen en indien je wilt dat het betegelen goed 
gedaan wordt vraag dan een offerte. 
 
Sus en klus konden nog uren vullen deze avond maar na een demonstratie van het 
plaatsen van een paar tegels, waarbij de hulp ingeroepen werd van Pieter die direct  
een contract kreeg bij Suske Steve en n’en dikke percent bij klus Raf op zijn tegels, 
werd de avond op spectaculaire manier afgesloten. Steve plaatste deskundig een 
tegel die enkel gelijmd werd op de ondergrond en plaatste ook een dubbel verlijmde 
tegel. Frans werd naar voor geroepen en toonde met veel swoeng dat een dubbel 
gelijmde tegel toch veel moeilijker te verwijderen is dan een enkel gelijmde tegel, 
verbazing alom!!! 
 

Er volgde  nog een daverend applaus , er werd nog nagepraat  we dronken nog een 
glaasje en verlieten als volleerde klusjesmannen de werkman 
 

Veel dank aan Raf en Steve  
 

 

 

 

 

 

   



KWB nodigt uit… 

 

Pater Karel getuigt over Oekraïne 

 

 

  



 

Maart 

Vrijdag 3 maart  Wijkmeestersvergadering 

Zaterdag 4 maart  Darts 

Dinsdag 7 maart   Klusavond brandpreventie 

Donderdag 9 maart  Energie – DEEL II 

Vrijdag 10 maart  Kaartavond wiezen 

Zaterdag 18 maart  ‘Faute’ party 

Dinsdag 21 maart  Kookavond 

Donderdag 23 maart Pater Karel getuigt over Oekraïne 

Zondag 26 maart  Brunch 

Vrijdag 31 maart  Ra(a)ke vrijdag  

 

April 

Maandag 3 april  Samen op weg naar Pasen 

Vrijdag 14 april  Finale kaartkampioenschap wiezen 

Zaterdag 15 april  Daguitstap naar Brugge 

Dinsdag 18 april  Kookavond 

Vrijdag 21 april  Smijt er eens mee: ludieke avond ‘gooien’ met alles 

Zaterdag 22 april  Darts 

Donderdag 27 april  Afsluiter pingpong 

Vrijdag 28 april  Wijkmeestersvergadering 

29 – 30 april en 1 mei Weekend in de Elzas 

Elke donderdag, pingpong in de sporthal  

Afspraak om 20.30 u. in de kleine zaal 

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal 

 


