2020-2021
Bezoek onze website: www.kwbmerchtem.be
en/of onze www.facebook.com/kwbmerchtem
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lid worden

sport & ontspanning

themavergaderingen & vorming

gezinsactiviteiten

werkman

jong kwb

kwb merchtem een groeiënde beweging

De overige activiteiten zijn enkel voor mannen.

voor mannen en vrouwen

voor het ganse gezin

Vele activiteiten zijn gericht op gezinnen, maar vaak
spreken we ook enkel mannen aan. Dit kan je herkennen
in onze kalender door volgende symbolen:

kalender september 2020 tot december 2021
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voorwoord

inhoud

Neem dan contact op met
voorzitter@kwbmerchtem.be of
word lid via onze website www.kwbmerchtem.be

Ken je iemand die graag lid wil worden van KWB? Of
misschien wil je zelf KWB’er zijn?

lid worden

We wensen je een tof KWB jaar toe en
graag tot op één van onze activiteiten!

Veel meer informatie kan je vinden
op onze site www.kwbmerchtem.be
én
onze www.facebook.com/kwbmerchtem

TIP: hang deze kalender op een zichtbare plaats of in het
kleinste kamertje zodat je geen enkele activiteit moet
missen!

In deze jaarlijkse kalender vind je alle activiteiten voor
het jaar 2020-2021. Als KWB MERCHTEM organiseren wij
activiteiten die als voornaamste doel hebben mekaar in
een vriendschappelijke sfeer te ontmoeten.

voorwoord
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Meer informatie bij Hans Verbruggen
tel 052 37 53 13 - pingpong@kwbmerchtem.be

Elke donderdag vanaf
september 2020 tot april 2021
kan je in de kleine zaal van de sporthal pingpongen.
We starten onze wedstrijden omstreeks 20.30 uur
en spelen tot 22u. Iedereen is welkom.

pingpong

Voor meer informatie en data van deze wedstrijden bij
Aloïs De Smedt, tel 052 37 43 56
voetbal@kwbmerchtem.be

Ongeveer om de 2 weken spelen we onder elkaar op
zaterdagavond.

vriendschappelijk

Wij spelen met onze zaalvoetbalploeg in de tweede
afdeling van deze competitie. De wedstrijden gaan door
op maandag- of donderdagavond.

Merchtemse
zaalvoetbalcompetitie

Speel je graag voetbal, meer bepaald zaalvoetbal? Ook
dat kan bij KWB! Wij spelen mee in de Merchtemse
competitie, maar we gaan ook graag vriendschappelijk in
duel.

sport &
ontspanning

Meer informatie bij Eddy Geeroms, tel 052 37 29 53
petanque@kwbmerchtem.be

spelen we petanque aan het KWB-lokaal. Natuurlijk kan
je er ook een kaartje leggen en een pintje drinken.
We starten telkens om 19.30 uur.

Elke donderdag vanaf begin mei tot begin september

petanque

vaste kalenderdag en zijn weersgebonden waardoor we
ze enkel op afroep via nieuwsbrief/
e-mail/facebook/telefonisch/
mond-aan-mond-reclame organiseren.

Onze pop-up activiteiten manifesteren zich momenteel
in drie categoriën: wandelen/natuurbeleving, recreatief

pop-up activiteiten

Meer informatie bij Luc Van Campenhout, tel 052 35 68 10
luc.vancampenhout@kwbmerchtem.be

Meer en meer KWB’ers voelen er zich door aangesproken.
In onze afdeling spelen we daar graag op in. Wil je eens
proberen om een pijltje te komen gooien, iedereen is
welkom. Voor de data: zie onze kalender. We beginnen
telkens om 20 uur.

darts
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gezinsweekend
alles op wieltjes
heksentocht
bezoek sint in de werkman
sterretjeswandeling
schaatsen

- corrida
- ...

-

een klein
overzichtje

gezinsactiviteiten

- twee maandelijks Ra(a)ke vrijdag
- klus-doe activiteiten
- kookavonden
- groeien in geloof
- wijnwandeling
- bedrijfsbezoeken
- stadsbezoek
...

een klein
overzichtje

themavergaderingen
& vorming

Kom gerust af en wie weet krijg je zelf zin om mee een
activiteit in elkaar te steken of heb je een idee? Stuur
gerust een mailtje naar
jong@kwbmerchtem.be.

Kijk de kalender eens na en spreek af met een paar
vrienden om aan een van onze activiteiten deel te nemen.

van de activiteiten
van KWB en ben je jonger dan 38 jaar? Dan ben je ook
welkom bij jong KWB. Op facebook jong KWB Merchtem
vind je onze activiteiten terug, ga gerust eens kijken.

krijg je niet genoeg

jong kwb

Meer informatie bij Hugo Willems,
gsm 0477 83 34 97
werkman@kwbmerchtem.be

We zoeken nog steeds vrijwillige vloermanagers (kuisers)
en tappers.

is er in ons KWB-lokaal ‘De Werkman’ kans op ontmoeting.
Je bent er welkom om een kaartje te leggen of voor een
goede babbel. Ook de meeste van onze activiteiten gaan er
door.
Je kan ons lokaal vinden op het parochieplein, achter de
kerk, achteraan rechts.

elke zondag van 10u. tot 13u.

werkman
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