


 

 

 
 

 Gusta Van Isterdael, echtgenote van René Keymolen, 
 

 
 Jo Kemels, 

  
is zijn oom 

 
Paul Huysmans, echtgenoot van Micheline Verbiest 

 
 

, echtgenoot van Marie-Jeanne Bruggeman 
 

 
Cornelis Marievoet, weduwnaar van Maria Van Praet 

rens 
 
Jef Siccard, weduwnaar van Louise Geeroms 

 
 

 
Simonne Verdoodt, weduwe van Hubert De Vleminck 

 
 
Georges Thomas, echtgenoot van Lea De Vos 

 
 
Rik De Greve, echtgenoot van Els Ringoot, 

 
 

 
, echtgenoot van Lisette Lefever 

 
 

 
 
 

Een geliefde verliezen in deze bizarre corona-virus-tijden blijft onwezenlijk. Maar met een 
beperkt aantal personen afscheid mogen nemen doet pijn. Je mankeert de knuffel, de 
handdruk van familie en vrienden die je in deze moeilijke periode willen nabij zijn. 

KWB wenst de familie van de overledenen veel sterkte toe! 

 



 

 

 
   In memoriam Jo Kemels 

 
 
We namen vorige maand afscheid van Jo Kemels. 
 
 Jouw onvergetelijke, warme glimlach, 
 jouw aandacht en respect voor iedereen, 
 jouw geduld en hoop om bergen te verzetten, 
 een godsgeschenk voor velen. 
 
Bovenstaande woorden stonden op zijn 
overlijdensbericht. We kunnen het niet mooier zeggen.  
 
Elke zondag verwelkomde hij ons in de Werkman met 
zijn brede mooie glimlach. Die warme glimlach, die kus, 

die hij telkens mocht ontvangen van de vele Femma-
zakjes paprika chips die hij vroeger altijd meenam, maar sinds zijn ziekte graag verdeelde 
onder zijn KWB-  of misschien beter: we zullen dat blijven 
doen om aan hem te denken. 
Als het kon nam hij aan zoveel mogelijk activiteiten deel: stadsbezoek, uitstappen, 
wandelingen, fietstocht, jaarfeest, gezinsweekend, naar de volleybal, ja zelfs schaatsen. Liefst 
van al liet hij zien dat hij dat alleen kon. Met die mooi gespierde armen kon hij wel wat aan. 
Soms was er een beetje hulp nodig om hem mee te kunnen nemen in zijn rolstoel. Een klein 
zetje om op een bus te geraken, een beetje hulp bij een moeilijke wandeling. Hier of daar een 

ijd dankbaar. Ontelbare keren hebben we Jo, 

genieten en die brede glimlach. Door velen werd hij gedragen. Maar zoals broer Wouter het 
ook mooi verwoorde in de viering: hij heeft ook veel mensen, figuurlijk dan, gedragen. Jo 
kon geweldig goed luisteren naar de mensen. Al lachend zei hij dat dit kwam omdat ze wisten 
dat hij niet kon weglopen. 
 

-vrouwen zijn ook opgegroeid met Jo. Een vriend. Van het woord 
 

 
Enkele jaren geleden kregen we dan het slechte nieuws te horen van zijn ziekte. Maar ook 
toen is hij daar op zijn optimistische manier mee omgegaan. Sommige dingen begonnen wat 
moeilijker te gaan, maar hij bleef genieten van het leven. Begin februari zagen we geen Jo 

 
 
Jo Kemels, ge hebt een steen verlegd! En zoals je hebt gevraagd zul
meenemen in hun hart. En dan kan het toch niet anders dan dat we na het eerste verdriet met 

 
H.V. 



 

 

 



 

 

Wijkmeestersvergadering van 28 februari 
 
 
Steve kon een 20 tal wijkmeesters welkom heten, waaronder een tiental jonge 
wijkmeesters. Als eerbetoon aan Jo Kemels die op 25 februari overleed, opende 
Hedwig de vergadering met een tekstje van de rouwbrief. Wat steeds terugkwam uit 
de verschillende anekdotes/verhalen van de wijkmeesters waren Jo zijn glimlach, zijn 
positivisme, er graag bijzijn, hij was graag gezien door iedereen, een wederzijds 

 
 
Het ledennieuws kreeg de nodige aandacht: Belangrijk om te weten is dat de 
parochie wegens de wetgeving op de privacy geen adressen/namen meer mag 
doorgeven van vormelingen en eerste communicanten. Gevraagd wordt dan ook aan 
de wijkmeesters om hiervoor aandacht te hebben en hun leden te bevragen en de 
namen van de vormelingen en eerste communicanten door te geven aan Norbert 
Kemels.   
 
Steve gaf mee dat er ook een nieuwe wijkmeester is nl. Nicolas Robberechts, die nu 
niet aanwezig kon zijn maar volgende wijkmeesters op de afspraak zal zijn. Ook 
werd er meegegeven dat de aankoop van een nieuwe muziekinstallatie nodig is, 
hiervoor zullen enkele wijkmeesters/bestuursleden het nodige doen. Dat Luc VC hier 
deskundige in is werd meteen duidelijk, daar hij begon te strooien met Engelstalige 
termen als Handsfree-Head-set-  
 
Na de pauze waarin we een pintje gedronken hebben op onze Jo, getrakteerd door 
onze voorzitter Steve, overliepen we de voorbije en komende activiteiten. Hans deed 
een passie test: Hiervoor dienden de wijkmeesters zich aan te melden met hun 
smartphone. Voor sommigen lukte dat direct, anderen zochten naar de wifi kabel 

beantwoord worden, een toffe ervaring waarbij iedere wijkmeester zijn mening kwijt 
kon.   
 
Er werd nog meegegeven dat er activiteiten georganiseerd worden die men anders 
niet zou doen, deze kosten dan ook meestal iets meer centen. Hedwig gaf mee dat 
het bestuur er zeker oog voor heeft dat de activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen. 
 
Als afsluiter liet Hedwig ons nadenken over de vastenperiode: p 
hun manier mee aan de vastenperiode: hetzij door meer te sporten, minder te 

vastenkalender, een prachtige tekst en toch wel een aanrader dat 
vastenkalenderboekje dat nog steeds te verkrijgen is. 
 
Steve sloot de vergadering af met alle wijkmeesters te bedanken voor hun komst en 
inzet, waarna de wijkmeesters bij een pintje nog wat konden napraten. 
 
Wijkmeesters en leden worden verwacht op vrijdag  27 maart op Ra(a)ke vrijdag dan 
gaan we ons verdiepen in de doos van Pandora!!!! 

F.R. 
 



 

 

KnapsteWortel Boer UNIVERSALIS 
Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseert KWB, met Merchtem kermis, steeds een 
grootse wedstrijd, deze zal hopelijk doorgaan op zondag 16 augustus . 
De bedoeling was en is 
allen samen met onze wortel naar het parochieplein komen, zo kunnen we zien wie 
deze zomer de langste, dikste, origineelste,   wortel geteeld heeft. 
 

Ik zat met het idee om op moederdag met mijn zaad naar de werkman te gaan en dat 
daar dan uit te delen, maar daar ik dit jaar in mijn kot moet blijven zal ik van mijn 
zaad niet af geraken, Dus stel ik voor dat jullie uit je kot komen en in je hof gaan en 
daar aan de slag gaan om een poging te doen een frisse wortel te kweken, 
wortelzaad zal je hier of daar nog wel vinden. 
 

Er is nog tijd genoeg om een goed worteltje te kweken, op een maand of drie moet 
dit zeker lukken. Indien alles doorgaat zal een uitnodiging nog volgen , maar hou 
zondag 16 augustus alvast vrij en breng voor 11.30 u. uw wortel dan naar het 
parochieplein. 
 

Daar zal een deskundige jury klaarstaan en een oordeel vellen over de hoofdprijs: 
wie heeft de langste wortel ! 
en origineelste wortel. Een troostprijs zal er zijn voor wie er  in deze tijden niet in 
geslaagd is een wortel uit de grond te toveren maar toch komt pronken met een 
ander groente. 
 
Gedichtje :  kermisvirus  
 

Het zijn rare tijden 
a  
 

De werkman staat al weken droog, 
want van de viroloog mogen we niet samen drinken aan den toog 
 
De brouwer moest niet komen met bier 
w  
 
Vele activiteiten mochten niet meer van de veiligheidsraad 
gelukkig kunnen we nog online spreken met onze kameraad 
 

Het kleine virusje hield ons allen in ons kot 
maar de vriendschap kreeg het niet kapot 
 

In augustus komt het kermisvirus piepen 
en zal corona in de vuilbak kiepen 
 
Samen slaan we er ons wel door 
en hopelijk zien we elkaar weer op de foor 
 

Tot zondag 16 augustus en vergeet uw wortel niet!! 
(FR) 

 



 

 

Terugblik Après-ski en een bedenking 
 
Afgelopen maanden was het weer voor veel mensen tijd om ta gaan skiën. Velen van 
ons blijven echter graag in de buurt van de kerktoren, maar missen wel de plezante 
sfeer in de buurt van de skipiste. Jong-KWB had hier een fantastisch alternatief voor. 

weer hun uiterste best om onze gasten onder te dompelen in de Après-ski sfeer.  
 

deugd doet. De nachtelijke uurtjes werden bevolkt door de jeugd. Die maakten er 
een stevig feestje van in dwarrelende sneeuw en op de tofste meezingers, gebracht 
door Arne Schoukens. De stevige opkuis namen we er met liefde bij. 
Tot in de Werkman! 

 
 

 
 
 

Jubilarissen 
 
In de maand april vierden hun gouden 
huwelijksjubileum : 
 

 Daniel Schaekels en Maria Van de Voorde, 

 Theo Aelbrecht en Lutgarde Van Riet 
 

KWB wenst beide koppels het allerbeste toe met een 
goede gezondheid en hop naar het diamant. 

 

 
 

-wetgeving zijn we genoodzaakt de namen 

willen ons vooraf verontschuldigingen wanneer we iemand 
zouden vergeten. Maar ken je jubilarissen, laat het ons zeker 
weten. 

 



 

 



 

 

Online quiz 
 
Eén van de activiteiten die tijdens de corona quarantaine werd georganiseerd was de 
online-quiz. Deze ging door op vrijdag 20 maart. 
 
In totaal waren er 45 deelnemers aan deze quiz. En we moeten het toegeven... 
Technisch liep het hier en daar niet zoals gewenst. Voornamelijk het "Facebook-
gedeelte" verliep met wat problemen. Het was dan ook de eerste keer... 
Maar die 45 deelnemers waren na de quiz toch wel enthousiast. Na 6 rondes kwam 
de volgende uitslag uit de bus: 
1ste plaats met 27761 punten: Inne 
2de plaats met 24490 punten: Stijn 
3de plaats met 24026 punten: Tent (Tijl) 
 

 

 
 
 

Geboorte 
 

Nia Prothers Vanderstraeten 
Dochter van Kwb'er Koen Vanderstraeten en Jenna Prothers 
 

 
 
 

Het blijkt altijd makkelijker 
om iemand de weg te wijzen 

dan om een eind met hem mee te gaan. 
En toch kan het laatste 

de reis korter en lichter maken. 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 



 

 

KWB wijnwandeling vrijdag 19 juni 2020 
 

We vertrekken voor onze wijnwandeling bij William en Griet 
in de Prediktstoelstraat 3 te Merchtem om 19.30u.
 
Je kan ook tegen 19 uur naar het KWB lokaal komen. Dan 
fietsen we samen naar de startplaats van de wijnwandeling. 
 
We wandelen in Brussegem voor een inspirerend tochtje van  
5 km langs mooie autoluwe wegen. 
Het concept is intussen gekend.

 Onderweg genieten we van de natuur, gekruid met een toffe, 
deugddoende babbel in fijn gezelschap. 

 Op onze stopplaatsen proeven we van een glaasje wijn vergezeld 
van een bijpassend hapje en een mooi tekstje, dat we daarna 
samen kunnen bespreken. Deze tekstjes geven ons inspiratie, stof 
tot nadenken,.... gedurende de wandeling.

 

harte welkom  

Vooraf inschrijven is niet nodig.  
De deelnameprijs bedraagt 6 euro. 
Vertrek om 19.30 u .in de Prediktstoelstraat 3 te Merchtem.  
Ons stalen ros kunnen we daar veilig stallen. 





t Is gek, onvoorstelbaar en ook raar 
Geen klok of paashaas gezien dit jaar 
Maar toch was Pasen een zonnige dag 
In ons kot, weliswaar met een lach 
Genoten van ons tuintje en eten met twee 
Neen, familie en vrienden deden niet mee 
We moeten nog een tijdje geduldig zijn 
Dan wordt het weer beter, dan wordt het weer fijn! 
Mooie paasdagen!!! 

Fijn Pasen. 
Draag zorg voor elkaar en  
hopelijk tot binnenkort !!


