
inschrijven vanaf 17.30 u. - prijzen voor iedereen
voorinschrijvingen en info:

www.kwbmerchtem.be en 0476 42 84 27

kinderjogging om 18.00u (500m) - jogging om 18.30u (3 km - 6 km)
corrida om 19.30u (12 km)

Met medewerking van:
lokale politie AMOW en het gemeentebestuur

café Pandoerken

Bij Den Bizon

start en aankomst: sporthal Merchtem - Dendermondestraat

vrijdag 16-8

25  corridaste

& (kinder)jogging

 juli 2019
nummer 488

kristelijke werknemersbeweging   -   www.kwbmerchtem.be
kleine raak



FAMILIENIEUWS 
 

 Hubert De Vleminck, echtgenoot van Simonne Verdoodt 

vader van KWB’er Josky De Vleminck 

 

Frans Vanderstappen, weduwnaar van Augusta Meskens 

vader van KWB’er Ludwig Vanderstappen 

 

Mariette Asselberghs, weduwe van Marcel Van Hoeck 

moeder van KWB’er Jean-Paul Van Hoeck 

grootmoeder van KWB’er Jeroen Van Hoeck 
  

 

     
 

Kijken we uit naar de vakantie? 
 
Het vooruitblikken naar de jaarlijkse vakantie of vakantiemaanden is voor iedereen van ons 
wel anders. Onze vooruitzichten om tijdens die periode iets te ondernemen hangt van 
verschillende factoren af niet in het minst van onze gezondheidstoestand, onze portemonnee 
maar evenzeer van de werken die we gepland hebben. 
 

Nochtans is de komende vakantietijd de ideale periode om onze batterijen op te laden, om er 
nadien met frisse moed tegenaan te gaan. Even loslaten, doen wat je graag doet, zonder 
agenda, zonder planning, eens uitslapen, een terrasje doen…. 
 
Vakantie betekent echter voor iedereen iets anders. De ene gaat op reis - kortbij of verder 
weg- , een ander gaat liever eens een dagje fietsen of wandelen, nog een andere knapt 
klusjes thuis op. Velen worden aangetrokken door zonnige stranden, anderen houden het bij 
tochten in de bergen, city-trips of richten zich op het avontuurlijke en trekken er met de tent 
op uit. 
Het is misschien ook het moment om eens een kerk, een abdij of een kapel binnen te gaan 
om de stilte te ervaren die echt deugddoend kan zijn in onze hectische tijden. Deze periode 
biedt hoe dan ook de kans om wat afstand te nemen van de dagelijkse bekommernissen. 
Het is een goede gelegenheid om alles op een rijtje te zetten. Voor onszelf, zonder daarom 
de anderen te vergeten. 
 
Een museumbezoek ligt misschien wat verder af maar toch kan je er genieten van mooie 
kunst, historische vondsten of gebeurtenissen. Sommigen willen gewoon luieren en op adem 
komen bij het lezen van een goed boek. 
 

We mogen bovendien niet vergeten dat er mensen zijn die zich geen vakantie kunnen 
veroorloven. Sommigen kunnen dit niet omwille van financiële beperkingen, anderen kampen 
met gezondheidsproblemen van zichzelf of van een familielid. Wat je plannen ook zijn 
probeer te genieten van wat je doet, hoe klein of hoe weinig het ook is. 
KWB en de redactie Kleine Raak wenst iedereen een deugddoende vakantie. 

Norbert 

 

 



BIJNA TIJD VOOR DE FENOMENALE COURGETTEWEDSTRIJD! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 18 augustus vanaf 10 u. start de fenomenale courgettewedstrijd!  We 
verwachten jullie dan met jullie oogst of kom gewoon eens kijken en een pintje 
drinken op ons kermisterras. Colette courgette zal dan weten wie de dikste – de 
langste – de creatiefste courgette heeft meegebracht. 
 
Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie. 
Animatie en plezier gegarandeerd.  - Tot dan ! 
 
 

 

Fietstocht voor KWB’ers  

Vrijdag 12 juli  -  Start 19 u. KWB-lokaal 
 

Mannen vertoeven graag eens samen en als dat nog op een rustige fietstocht gebeurt dan 

betekent het een therapie voor lichaam en geest. 

We starten – liefst met hard opgepompte banden – om 19 u. stipt aan het KWB-lokaal. We 

rijden een tochtje van ongeveer 32 km. De eerste kilometers zijn wel een beetje bergop want 

we gaan richting Asse en Affligem maar de initiatiefnemers zorgen voor een matig tempo dat 

voor iedereen haalbaar is. Dit molshoopje naar Asse mag echt geen obstakel zijn voor stoere 

KWB’ers. Bovendien wil dit zeggen dat de terugweg naar Merchtem bergaf wordt en dat zal 

voor de meesten onder ons wel deugd doen. 

 

We rijden langs rustige en autoluwe wegen. De tussenstop is halverwege voorzien in. Hier 

kunnen we de batterijen opladen en met vernieuwde energie de terugtocht aanvatten. 

Bij deze fietstocht hoort een gezellige babbel met al diegenen die naast je rijden om de 

vriendschapsbanden te verstevigen of aan te halen. 

We smeren ons beentjes in, tot vrijdag 12 juli!! 

 

 
KWB’ers op fietsweekend 



Voetbalmatch Marollen-KWB 
 

Een jaarlijks wederkerend sportspektakel met twee ploegen waarvan KWB 
ingewijden niet goed weten wie KWB is en wie van aan de statie komt want bij beide 
ploegen werden leden van KWB opgemerkt. Het vriendschappelijke haalt het bij deze 
match op het competitieve. 
De ref, onze Geert, had het niet al te moeilijk om deze match te leiden, er werd zeer 
fair gespeeld. De einduitslag doet er misschien niet al te veel toe, alhoewel; Marollen-
KWB 3 – 2. 
Eén duidelijk verschil waar er vroeger nogal wat veteranen meespeelden en het 
ludieke, het plezante de hoofdzaak was werd er deze keer vooral voor degelijke, 
jonge en goede voetballers gekozen. Een mooi gebeuren waar de ‘var’ op geen 
enkele manier door de scheidsrechter moest geconsulteerd worden. Nadien werd er 
nog gezellig nagebabbeld. 
 

 
 
 
 

Petanque 
 

Donderdagavond wordt er petanque gespeeld aan het KWB-lokaal. Om 19.30 u 
wordt het eerste balletje gegooid en het gaat er plezant aan toe. Uiteraard wil 
iedereen winnen maar dat is niet het hoofddoel. Op 6 juni poogden 8 mannen het 
kortste bij het cochonnette-balleke te gooien. Het werden stevige duels tussen 
Denis en Dirk, Eddie en Leo, Herman en De Pa en Luc en Norbert. Hans supporterde 
hevig voor iedereen! 
Soms druipt  de ernst eraf, er wordt al eens op onze lieve Heer geroepen om hulp, 
gevloekt als de gegooide bal er net langs gaat maar vooral eureka geroepen als je 
als winnaar uit de bus komt. Toffe, ontspannende bedoeling, een aanrader! 
 

 



Ra(a)ke vrijdag van 31 mei 
 
Het zomerweertje lokte ons op deze vergadering naar buiten, de tafels en stoelen waren al geschikt 

maar er kwam weinig volk opdagen. Luc opende de vergadering met de welkom en hij gaf meteen 

door dat Wouter en Dannie voor hapjes gingen zorgen om de courgette in de aandacht te brengen. 

Quizmaster Hans zorgde voor een heel knappe quiz waarin de drie ploegen uitgedaagd werden om - in 

het kader van het nieuw werkjaar -creatieve tips te verzamelen. Als beloning kregen de ploegen steeds 

kaartjes met een courgette erop. Het mocht volgens Hans een beetje dromen zijn, zelfs voorstellen die 

bijna niet te verwezenlijken zouden zijn. En wij aan de slag. 
 

De resultaten mochten gezien worden hierbij een paar voorbeelden: 

 Voor de startavond: een nieuw KWB-lied maken, een voorwerp meebrengen waarrond je 

een verhaal kan vertellen, een levende bibliotheek spelen (gesprekken om vooroordelen uit de 

weg te ruimen: holebi, transgender, vreemdeling, persoon in rolstoel, een autist). 

 Voor de klusavonden: een verhuis organiseren, geblokkeerde rolluiken herstellen, lek of 

verstopping in de afvoer oplossen, computerlesjes over windows. 

 Nieuwe ideeën om in de werkman te laten plaatsvinden: een fuif van de jaren 70 met een 

muzikale quiz, bier van de maand aanbieden, happy-hour (tijdens de mis). 

 Act voor het jaarfeest: karaoke per tafel, miss, 

 Voorstel van de courgette wedstrijd tijdens de kermis: estafette (courgette dragen, stapelen 

of kub spelen), courgetteschieten met katapult, homo-universalis (courgette snijden, werpen, 

BBQ, langste schil, figuren snijden). 

 Vorming: bezoek te voet of per fiets naar historische gebouwen in en rond Merchtem met 

gids, dauwtrip – nachttrip met spannende verhalen over het verleden van Merchtem, 

muziekinstrumenten leren maken bv met Het Kliekske in Galmaarden, wat gebeurt er in 

Vlaanderen met terugblik over de verkiezingen. 

 Buitenactiviteit: naar Hofstade gaan strand, zonnen en zwemmen, insecten-BBQ, daguitstap 

Durbuy, cocktailbar in de zomer 

Nadien mochten we een praktisch spel spelen. Door een lange afvoerbuis, die omhoog gehouden werd, 

mocht een speler een courgette laten zakken en een ploegmaat moest met een echte sabel die courgette 

trachten doormidden te slaan. Niet gemakkelijk hoor! 

Toffe avond, spijtig genoeg werd ondertussen de fiets van Danny gestolen of laat ons hopen tijdelijk 

gebruikt. We duimen ervoor dat Danny zijn stalen ros terug kan vinden. 
Norbert 

 
 



 

VEILIG OP DE FIETS 
 
 

Afspraak in het KWB lokaal de werkman om 19.45 u.   

We starten om 20 uur. 
 

Vrijdagavond 27 september 2019. 
 

Dames, heren, 

 

 In deze interactieve infosessie van ongeveer 2 uur worden fietsers duidelijk 

geïnformeerd over de verkeersregels die hen aanbelangen en wat veilig fietsen en een 

veilige fiets juist inhouden. 

 Eerst test een korte quiz onze kennis van de verkeersregels als fietser. Dan is het tijd 

om de belangrijkste en ook de nieuwe verkeersregels even van dichterbij te bekijken 

en een aantal verkeerssituaties onder de loep te nemen. Veiligheid staat steeds voorop: 

wat is een veilige fiets en hoe moet je als fietser in het verkeer zichtbaar zijn?  

 Daarna nemen we de elektrische fiets onder  de loep. Een lesgever van VSV leidt deze 

workshop in goede banen en beantwoordt al je vragen over fietsveiligheid, 

verkeersregels, fietsen in groep,…  

 

Kostprijs:  deze activiteit is gratis 

 

Meer info:  

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

 

 

 

 

Jubilarissen 
 

 

Tijdens de maand juli en augustus vieren volgende KWB’er hun gouden bruiloft 

 

 Jozef Van den Borre en Marie Louise Van Weymbergh 

 Henri Verdoodt en Marina Van Veer 

 Jozef Andriessens en Elise De Coster 

 Jean Van Malderen en Lisette Spinnoy 
 

We wensen deze vier koppels nog veel deugddoende jaren in een goede gezondheid. Dat ze 

mogen genieten van de vele attenties van vrienden en familie.. 

Een dikke proficiat van KWB Merchtem 

 
 

 

mailto:Wouter.kemels@kwbmerchtem.be


Vaderdag in het lokaal! 
 

Het vieren van Vaderdag in ons KWB-lokaal heeft ieder jaar iets speciaals. De mannen 

worden aan de deur verwelkomt door 2 Femma dames met drie klinkende zoenen en een 

doosje met een tekst erop voor Vaderdag. 

Vake, papa, paps, va, vader:  

Omdat jij mijn lichtpuntje bent! 

 

In dat doosje vonden we een pillicht. Is dit een speciaal uitgekozen hulpmiddel om als we 

even te laat thuis komen het sleutelgat te vinden of eerder om stilletjes zonder al te veel licht 

in ons bed te kruipen. Niks daarvan het is wel een mooie attentie.  

‘Een lichtpuntje mogen zijn’ streelt wel ons ego! 
 

De tafels waren versierd met een napje en een bordje met chips. 

Achter de tapkast probeerden de dames, de dorstige KWB’ers hun pintje, tas koffie of 

frisdrank te bedienen, zonder al te veel tegen elkaar te botsen want ze stonden er met velen 

klaar om te werken.  

In alle geval dames we vinden dit supertof. Meer van dat zou ik zeggen. Bedankt! 

N 

 
 
 

 
 

Nieuwe leden 
 

Niels Van Praet heeft de stap naar onze KWB gezet en wordt hierdoor lid 439. Proficiat Niels 

we hopen je weldra te ontmoeten op één van onze activiteiten en dat je, je snel mag thuis 

voelen in KWB. Ook zondagvoormiddag tussen 10 u. en 13 u. kan je steeds terecht in het 

KWB lokaal voor een babbel met een drankje. 

 



 Helpende handen gezocht: KWB Kermis 
 

Corrida :  16 augustus 2019 

 

Graag willen we een warme oproep doen aan alle leden van KWB die wat minder sportief 

aangelegd zijn, want we hebben nog veel helpende handen nodig voor : 

 seingevers, waterdragers 

 hulp bij aankomst 

 hamburgers bakken ,drankverkoop  

 inschrijvingen 

 mensen voor de opkuis (vanaf 23u.)  

 

Het spreekwoord zegt: 

“vele handen maken licht werk”. 

 

 Donderdag 15 augustus :  

 18u30: klaarzetten sporthal, afspraak 

aan De Werkman  

 Vrijdag 16 augustus :  

 13u30 : opbouw parkoer, nadars, vlaggen en nog zoveel meer …. 

 22u30: opruim, enkele sterke mannen voor oprollen van de matten. 

 

Geef maar een seintje : Geert Ringoot – 0476/428.427 – geert.ringoot@kwbmerchtem.be 

 

 

KWB Kermis :   

 

 Zaterdag 17 augustus :  

o vanaf 9u : opbouw kermis, tenten, toog, keuken, petanque, darts,………..   

 Maandag 19 augustus :  

o vanaf 13u30 : tappers, afwassers,  keukenhulp, kelners, …. 

 Dinsdag 20 augustus : 

o vanaf 7u – 10u: opbouw parochieplein 

o vanaf 10u : tappers, afwassers,  keukenhulp, kelners, …. 

 Woensdagdag 22 augustus : 

o vanaf 8u30: opkuis parochieplein, zaal Vijverdal, …. 

 

Wil jij ook enkele uurtjes komen helpen tijdens onze KWB Kermis?  

Meer dan van harte welkom , geef dan  maar een seintje:  

Hugo Willems  – 0477/63.34.97– hugo.willems@kwbmerchtem.be 

 

en …. “vele handen maken licht werk”. 

 
Je kan ons volledig kermisprogramma vinden in de kleine raak, de kermiskrant en op onze 

website www.kwbmerchtem.be 

mailto:geert.ringoot@kwbmerchtem.be
mailto:hugo.willems@kwbmerchtem.be
http://www.kwbmerchtem.be/


JONG-KWB 
 

Verslag Kubb 12 juni 
 

De dagen voor het heuse kampioenschap Kubb, 
gooide het weer wat roet in het eten. De heilige grond 
voor deze bikkelharde strijd was te zompig, dus 
verhuisden we het kampioenschap naar de Werkman. 
Het weer schrikte niet iedereen af want er waren 
enkele stevige duo’s vertegenwoordigd. Iedereen kon 
eens tegen iedereen spelen. Een ellenlange 
spannende match tussen Mattijs/Stijn en Joke/Roland 
deed menig supporter nagelbijten (of supergoede tips 
geven). De laatste twee genoemden konden dan toch 
de wedstrijd eindigen in hun voordeel. Maar aan de 
kampioenen was geen ontkomen aan. Geen enkele 
match verloren ze. Walter (eigenlijk niet Walter, maar 
de winnaar wenst anoniem te blijven) en Claus vernietigden elke tegenstand. 
Proficiat heren.  
Daar we minder velden hadden, werd er ook nog stevig gedart. Hier won vooral de 
vriendschap die geuit werd met veel schouderklopjes en af en toe een bulderlach. 
Wij waren blij dat we er weer mochten bij zijn!  
 
Aankondiging kip aan’t spit op de kermis 
 

‘k Heb een krulletje in mijn staart. Oei neen, een andere 
strofe. Gans mijn lijf staat vol met pluimen, grijze, witte, zwart 
en bruine. Mijn kopke gaat omhoog omlaag, graantjes pikken 
doe ik graag.  
Het is geen salami of frigo maar een gigantische kip aan ’t 
spit die zal plaatsnemen op KWB kermis. De heren van Jong-
KWB stellen hun kippenkraam op, ’s zondags 18 augustus. Vanaf 17u. kan je 
genieten van halve kip verzorgd met heerlijke groentjes en een aardappel. 
Geen nood voor alle familiefeesten, volledige gebakken kippen in saus kunnen ook 
besteld worden! (Diegene die ze dan komt afhalen, kan in de rapte ook nog een 
pintje komen drinken op het terras.) 
Hieronder vind je een strookje dat je kan binnenbrengen in het KWB lokaal of je 
stuurt een mailtje naar ringootstijn@gmail.com met jouw bestelling. Zo weten wij 
ongeveer hoeveel volk we mogen verwachten en kunnen we jou alvast een lekkere 
maaltijd garanderen. 
Fijne vakantie gewenst en zeker tot op de kermis!  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: ………………………………………………………………………….. 

Volledige kip (afhaal) : ………..(aantal) x €10 = €………………………. 

Volwassen portie (halve kip+groenten+aardappel+saus): …… x€15 = € …..……. 

Kinderportie (1/4 kip+groenten+aardappel+saus): ……….. x€8 = € ……. 

 

 

mailto:ringootstijn@gmail.com


Hé, fiets je mee? 

 

KWB – DAG - FIETSTOCHT 

zondag 11 augustus 2019 

start 9 u. stipt KWB-lokaal 
 

We smeren onze beentjes in voor een fantastische fietstocht van ongeveer 60 km. 

We fietsen aan een rustig tempo en genieten van de natuur en de babbeltjes 

onderweg want we rijden langs gekende, ongekende en vooral autoluwe wegen. 

Een wc stop wordt uiteraard voorzien. De eerste halte houden we na 20 km en daar 

nemen we alvast het aperitief om in de stemming te komen. 

Het middagmaal wordt voor ons klaargemaakt in Taverne ‘Vrijbroekhof’ in Mechelen. 

 

Menu: 

 Gandaham met meloen 

 Vol au vent met frietjes of zalmsteak met choronsaus en kroketten 

 Duo van chocomousse en koffie. 

 

Inschrijven voor deze tocht is verplicht (middagmaal en verzekering). Tot zondag 4 

augustus 2019 kan je inschrijven in het KWB-lokaal en mits betaling van de bijdrage 
 

30 euro pp voor leden Femma en KWB  -33 euro pp voor niet leden. 
 

Het geld wordt overgeschreven op de rek. van KWB Merchtem  

IBAN BE70 7995 5005 0525 met vermelding dag fietstocht en keuze hoofdgerecht. 

 

Opgelet bij slecht weer (regen) rijden we met auto’s naar de plaats waar het 

middagmaal wordt geserveerd afspraak aan het KWB-lokaal om 11.30 u. Kom je niet 

opdagen, het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. 

Zijn je fietsbanden al opgepompt, hangt je gele hesje klaar en/of je fietshelm? 

We duimen voor heerlijk zomerweer en een toffe bende goedgeluimde fietsers. 

 

Tot dan: Willy, Louis en Daniel. 

 

 
Taverne Vrijbroekhof 

 



Vissen aan de vijver 
 
Even terug in de tijd : ‘met 10 mannen vertrokken we zaterdagochtend naar 
Nederland om een lijntje uit te smijten aan een vijver met kampeerplaatsen aan de 
rand. 
Na de goeie ontvangst , tentjes opzetten, ja ja, we bleven slapen, lijntjes en “beet” in 
orde brengen, plaatske zoeken, maar….’ 
 

Dit was in 2018, we doen dit nog eens over 
op het weekend van 21 en 22 september 
2019! 
 

Voor de sprotprijs van 40 euro kan je dit 
allemaal beleven. 
 

Wat krijg je hiervoor? 
 

 2 dagen vissen aan de vijver, het 
kan zelfs vanuit je tent 
www.campingdenneke.nl    

 

 Vislijnen inbegrepen de echte mogen 
hun eigen gerief meebrengen 
(exclusief dynamiet) 

 

 Zaterdagavond BBQ ook als je niets 
gevangen hebt 

 

 Zondagochtend ontbijt, het hoeft niet 
altijd vis te zijn 
www.gasterijdorpsgenot.nl 

 
Wat verwachten we van jou? 
 

 Om 8u aan de werkman: zaterdag 21 september hé 

 Breng dan ook de 40 euro deelnemingsgeld en wat zakgeld mee  

 Tentje niet vergeten of slaapt ge liever onder den bloten hemel 

 Inschrijven bij steve@kwbmerchtem.be , LET OP, De eerste 20 kunnen mee! 
 

 

 

 

 

Ook de moeite 

 

 Iedere woensdagnamiddag kaarten in het KWB-lokaal 

 Iedere donderdagavond petanque aan het KWB-lokaal  

http://www.campingdenneke.nl/
http://campingdenneke.nl/www.gasterijdorpsgenot.nl
mailto:steve@kwbmerchtem.be


 

BEZOEK MABRU – VROEGMARKT 
 
Op zaterdag 7 september vertrekken we aan de 
werkman  om 4.15 u. richting Vroegmarkt om daar  
om 5 u. in de hele vroege ochtend een bezoek te 
brengen met een gids aan de Vroegmarkt van 
Brussel. Deze is gekend om haar streekeigen 
producten en haar internationaal aanbod. 
Meer dan 100 handelaars -  waaronder ook KWB 
leden – bieden hun producten aan zoals: fruit, 
groenten, vlees, wild en gevogelte, vis, kaas, 
zuivelproducten, bloemen en planten. 
De Vroegmarkt is ongeveer 14 hectaren groot – 5 overdekte hallen -114 bedrijven 
(kwekers en groothandelaars) zijn hier gevestigd.  
 

Echt de moeite waard om hier eens rond te lopen in de vroege ochtend. Verplicht in 
te schrijven ten laatste voor 23 augustus door 5 euro te storten op KWB 
rekeningnummer  BE 70 7995 5005 0525 met de vermelding van naam en ‘bezoek 
MABRU’. 
 

Tot dan, een KWB kweker. 
 
 
 

 

KWB IS DE PLEZANTSTE VERENIGING VAN MERCHTEM 

 
Wat iedereen al lang weet: KWB is een plezante vereniging.  
Wat sommigen nu ook kunnen lezen hebben via Het Nieuwsblad of sociale media: 
KWB is de plezantste vereniging van Merchtem. 
Dankzij heel wat stemmen zijn wij dit jaar bij het Nieuwsblad verkozen tot plezantste 
vereniging van Merchtem. Bedankt aan iedereen die zijn of haar stem heeft 
uitgebracht. 
 

Uiteraard is dit maar een stemming en weten we dat er heel veel plezante 
verenigingen zijn in Merchtem. We zijn er ook zeker van dat dit "middenveld", zoals 
het wordt genoemd, o zo belangrijk is. Ook al die andere verenigingen verdienen een 
dikke proficiat. 
 

Wij van onze kant beseffen ook dat plezant voor ons niet genoeg is. Wij willen veel 
meer zijn dan een plezante vereniging, net zoals vriendschap er ook is als het niet 
plezant is. Maar intussen zijn we dus zeker fier op de titel die we één jaar mogen 
dragen: KWB Merchtem is de plezantste vereniging van Merchtem van 2019! 
 

 



KWB-MERCHTEM OP AVONDVERKENNING IN DE MECHELEN, 

DE STAD VAN DE MANEBLUSSERS 
 

Opgesplitst in 2 groepen  gaven 36 KWB-ers present voor de  stadsverkenning van Mechelen 

op vrijdag 21 juni 2019,  elk  onder de leiding van een gids die zijn verhaal bracht in het 

Mechels. In Mechelen werden we “uitgelaten” op de Veemarkt, maar de wandeling werd 

aangevat op de Grote Markt. De zon was overvloedig van de partij  voor dit avondbezoek.  Jo 

Kemels had zijn zonnepetje opgezet , om met volle teugen te kunnen genieten van deze 

aantrekkelijke uitstap. 

 

Op de binnenplaats van het Stadhuis werd gepoogd een smakelijk wereldrecord frieten eten te 

vestigen. Het record had niet zozeer te maken met de hoeveelheid frieten, maar wel zoveel 

mogelijk nationaliteiten die in Mechelen vertegenwoordigd zijn, frieten te laten eten, gratis 

wel te verstaan. En wie liepen we daar tegen het lijf ? Juist, onze nationale frietenbakker Eddy 

Cooremans. De Grote Markt in Mechelen heeft de verwoesting van de 1ste en 2de WO 

ontsprongen, maar er werden aan het stadhuis in de zeventiger jaren van vorige eeuw ingrepen 

gedaan die niet al te historisch kloppen 

 

Onze gids gaf  van bij het begin een snelcursus “Mechels”: “as gaa paast dat de paas aan aa 

paast , paast dan mo gaa iet anders”. Om iemand te “testen” of het een echte Mechelaar is, 

moet hij zonder twijfelen kunnen zeggen wat “drau rau aure” betekent ( = drie rauwe eieren). 

Iets zoals “schild en vriend” dus. We kwamen ook te weten dat het Mechels “van in de stad” 

iets anders is dan het Mechels van de buitenwijken. Maar ook dat de autochtone jeugd “op de 

letter spreekt” en dat het meeste echte Mechels gesproken wordt door jongeren met allochtone 

achtergrond in 3de of 4de generatie. Nog wat Mechels in vervoeging: ik val, hij valt, hij leit 

er… En ‘Het zee zwèt in het begànegat’: Het ziet zwart in het begijnengat’ 

Die uitdrukking wordt gebruikt wanneer men vanuit het stadscentrum op de Grote Markt 

richting Begijnhof kijkt en men donkere wolken ziet. Er wordt dan regen verwacht. Maar dat 

was gelukkig niet het geval tijdens onze wandeling. 

 

Het Hof Van Savoye,  ook wel het Paleis van ons “Margriet” (Margaretha van 

Oostenrijk) genoemd, is een 16e eeuws renaissancegebouw in Mechelen.  Margaretha van 

Oostenrijk was landvoogdes van de Nederlanden. In 1609 werd het gebouw  aangekocht door 

de stad, om er de Grote Raad van Mechelen in onder te brengen  in 1616 . Tot 1795 fungeerde 

het gebouw als de zetel voor De Grote Raad,  het opperste gerechtshof tot aan Napoleon.  

En de uitdrukking die nog wordt gebruikt in Luxemburg “ We gaan tot in Mechelen”, 

betekent: we gaan in het opeisen van ons recht tot het uiterste. Het Paleis van de Grote Raad, 

wijst er nog op dat Mechelen lange tijd in de geschiedenis het zenuwcentrum was als het op 

recht spreken aankwam. 

 

Met “De Mechelse zot”,  wordt de Sint-Romboutstoren bedoeld. In de nacht van 27 op 28 

januari 1687 was de toren in een dikke mist gehuld. Een niet al te nuchtere kroegenloper (“ene 

die zijne vlieger goe heeft volgegoten”) komt uit de herberg op de Grote Markt, en beneveld 

“ziet” hij de Sint-Romboutstoren in brand staan en slaat alarm. In de kortste tijd staat de stad 

in rep en roer en in ijltempo worden de bluswerken aangevat:  langs de torentrap gaan emmers 

water van hand tot hand, maar nog voor de top is bereikt, priemt het schijnsel van de maan 

door de mist, en is de vermeende vuurgloed verdwenen. De Mechelaars hebben dus een 

rossige nevelgloed gezien en hebben geprobeerd de maan te blussen. Het zouden de 

Antwerpenaars geweest zijn die hun Mechelse “vrienden” bedachten met de spotnaam “de 



maneblussers”.De Mechelaars bedachten daarom voor hun Antwerpse vrienden “ ‘t is beter 

om nen toren te blussen zonder brand, dan er ienen te bouwen zonder verstand”. 

 

Sinds 2017 prijkt aan  de  voet van de Sint-Romboutstoren een kunstwerk  van kunstenaar 

Johan Creten. Het gaat om een bronzen uil met een gewicht van 1.100 kg en een hoogte van 

3.25m. “De Grote Vivisector”  is wat achteraan op het beeld te lezen staat. 

 

Mechelse Archeologen hebben in 2010 op het Sint-Romboutskerkhof een massagraf ontdekt 

met daarin de stoffelijke resten van 41 Boerenkrijgers. Het gaat om  Brigands die op 23 

oktober 1798 aan de voet van de Sint-Romboutskathedraal door de Franse bezetter werden 

geëxecuteerd. De Boerenkrijgers, kregen, “net als de helden uit WO I en II” – dixit Bart 

Somers, een ereplaats op de Stedelijke Begraafplaats van Mechelen. Op het Sint-

Romboutskerkhof (naast de kathedraal dus) herinnert een monument aan hun onfortuinlijke 

lot. 

Centraal op de Veemarkt staat het standbeeld van Vadderik (of Vadsigaard). Het beeld staat 

op een hoge sokkel en heeft een drietand in de hand. Het Neptunusbeeld hoort bij een 18e 

eeuwse monumentale waterpomp .De spotnaam verwijst naar de luiaard die nog liever van 

honger omkwam dan zich te bukken om de ogenschijnlijke broden ( in feite schelpmotieven) 

te eten waar hij op zit. 

 

Omstreeks 21.15 u werden we door onze geestige gids “gewaarschuwd” dat op de Grote 

Markt de cafés al eens vroeg de deuren sluiten, en daarom werd voor de nog resterende tijd tot 

23 u maar uitgeweken naar de Veemarkt voor een terras, waarna we veilig naar huis werden 

gebracht. Moe maar tevreden.  

Gabriël Ysebaert 
 

     
 

WISTJES 

 

 Dat er in Mechelen toch wel heel wat te beleven valt ook ’s avonds want de stoeltjes op  de terrassen 

op de Vismarkt waren zo goed als volzet. 

 Dat ‘Gouden Carolus’ toch geen licht biertje is. 

 Dat de strijd tussen de ‘liberalen’ en de ‘tsjeven’ een grote invloed gehad heeft op de Mechelse 

geschiedenis. 

 Dat we bij de terugkeer het bericht kregen van Hans dat de KWB van Merchtem de meest plezante 

groep van Merchtem was geworden. En daar werd nog een pintje op gedronken in de werkman. 









 -   

Dagfietstocht - Vertrek KWB-lokaal 9 u.
Zondag 11 augustus 2019

Kermis bij KWB
18 – 19 en 20 augustus

fietstocht KWB’ers - Vertrek KWB-lokaal 19 u.
Vrijdag 12 juli 2019

Elke donderdagavond om 19.30 u.
Petanquen aan het KWB-lokaal

25ste Corrida
Vrijdag 16 augustus – sporthal Merchtem

   Vakantie

September 2019

VR 6 sept. Wijkmeestersvergadering
ZA 7 sept. Bezoek vroegmarkt
ZA 14 sept.Darts
21 – 22 sept. Vissen op de vijver
DO 26 sept. Afsluiten petanquen 
VR 27 sept. KWB-Femma ‘Veilig op de fiets’
VR 4 okt. . Startavond


