
Ik zing van rozijnen en krenten
ach, ik zing maar wat

En zo’n liedje, dat danst langs de deuren
En zo’n liedje heeft honderden kleuren
En zo’n deuntje zweeft wat dalleru

naar ’t hart van u

Als een ballonnetje door Als een ballonnetje door Toon Hermans.
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FAMILIENIEUWS 
 

 Jeanne De Baerdemaeker, weduwe van Willy Notredame 
moeder van KWB’er Walter Notredame 
schoonmoeder van KWB’er Walter Callaert 
 

 Jean Heyvaert 
broer van KWB’er Filip Heyvaert 
nonkel van KWB’ers Dominiek Heyvaert en Hans Verbruggen 
 
Robert De Smedt, echtgenoot van Lieva Janssens 
vader van KWB’er Erik De Smedt 
 
Jos Van Campenhout, 
broer van KWB’er Luc Van Campehout 
schoonbroer van KWB’er Luc Robberechts 
 
Leo Borms, weduwnaar van Hilda Hulsbosch, 
vader van KWB’er Patrick Borms 
schoonbroer van KWB’er Kamiel Hulsbosch 
 

 

 

Delen doet goed. - Ook met het Zuiden. 
 
Delen zit in ons. 
Wij mensen zijn geboren delers. 
Als je er eens goed over nadenkt, 
delen we veel meer dan we denken. 
We delen voorspoed en geluk, 
maar ook tegenslag en verlies. 
 
Delen is broodnodig in onze strijd 
voor een betere wereld, 
zonder ongelijkheid  
waarin iedereen mee is. 
 
Die wereld start met delen en herverdelen, 
en daarvoor hebben we ook jou nodig, 
vandaag en in de toekomst. 
 
Tot iedereen mee is. 
 
Uit welzijnszorg, samen tegen armoede 

 



 

 

KnapsteWortel Boer UNIVERSALIS 
 
Mannen, jullie hebben waarschijnlijk met z’n allen gedurende deze corona-tijd een 
carottentijd ingelast. We hopen dat we op zondag 16 augustus allen samen met onze wortel 
mogen buiten komen, ik kijk er alvast naar uit. De wedstrijd gaat in alle geval door!!!  
 
Enkele tips voor het kweken voor een goede wortel:  

 Wortel is een zaaizaad dus nooit voorzaaien en op een ander gaan planten. 

 Een zaaibed zonder kluiten is het best om wortels in te kweken. 

 Zaai in rijtjes, de rijtjes dienen een afstand te hebben van 15 à 20 cm, geen 
anderhalve meter dus. 

 Grond goed aandrukken, dan zal de grond in deze droge tijden minder snel uitdrogen. 
Zorg ervoor dat de wortel voldoende vocht heeft, en vergeet uzelven niet. 
 

De jury, bestaande uit de nationale wortelraad, hoopt u te mogen ontvangen op zondag 16 
augustus met Merchtem kermis, zo niet zal de Merchtemse wortelraad via de noodworteljury 
laten weten hoe de wedstrijd zal verlopen, hiervoor zullen indien nodig, duidelijke 
wortelinstructies meegegeven worden. 
 
Tot zondag 16 augustus aan de Werkman!!!!  (FR) 

 
 

 
 

WIST JE ?! 
 
 Dat Hans toch wel een creatieve duizendpoot is! 

 Gelukkig voor KWB dat er zulke mannen rondlopen in onze KWB afdeling. 

 Dat het er bij de digitale bingo stevig aan toe ging. Ambiance tot en met! 

 Dat de commentaar van hoger/lager of er juist naast dikwijls te horen viel. Geert kreeg de eerste 

horizontale lijn vol maar Tiffany gokte als eerste alle cijfers en de hele kaart vol. Bij de tweede beurt won 

Ria met  de eerste volle lijn en Steve kraste de volle bingo binnen. 

 De winnaars kregen Geert aan de deur met een toffe prijs. 

 Dat de mei zoektocht veel mensen ‘uit hun kot’ heeft gehaald en veel deelnemers te voet of per fiets 

profiteerden van het goede weer om op zoek te gaan naar die 11 tekeningen van AAaRGh.  

 Dat het tof is als je deelnemers ziet aan je raam piekeren over ‘wat de tekening eigenlijk uitbeeldt’. De 

meesten namen wel een foto van de tekening om thuis verder na te denken. Plezant om dit te zien. 

 Dat je op  zondagvoormiddag het KWB lokaal mist hoef je me niet te vertellen. De gesprekjes bij een pint, 

frisdrank of een tas koffie en het ontmoeten van je vrienden dat staat toch bij velen op hun 

zondagvoormiddag agenda. We moeten dit missen of toch je kon/kan virtueel aanwezig zijn in het KWB 

lokaal en deelnemen aan de tafelgesprekken maar je mist toch het echte contact. 

 Dat het bij ons zusters, de Femma, eveneens creatief aan toe gaat. Ze organiseren 8 wandeltochten in 

onze gemeente. Dat ze er zelfs in geslaagd zijn om voor alle Femma leden een mond- en neusmasker te 

stikken en ze dat masker bij hun leden in de brievenbus hebben gestoken. Turnen en zelfs 

bloemschikken organiseren de dames virtueel.  

 Virtueel werken van thuis uit is denkelijk ook na het virusgebeuren een gegeven; 

 Nu nog virtueel koken, poetsen en de was doen en we kunnen met zijn allen lekker luieren. 



 

 

 

 

Geboorte 
 
Jeanne Luypaert 
dochtertje van KWB’er Toon Luypaert en Annelies Devolder 
 

 
 
 

Grootvader 
 
Kwb’er Rudi Luypaert werd grootvader van een flinke kleindochter 
Jeanne. Rudi loopt zo fier als een gieter rond want Jeanne is zijn eerste 
kleinkind. Proficiat. 
 

 
 
 

Jubilarissen 
 
KWB’er Leon Meersman en Jeanne Gillis 
vieren in juni hun 60 jaar huwelijksjubileum. 
Prachtig en proficiat aan dit enthousiaste koppel 
dat zich al jaren inzet als vrijwilligers in de 
sociale bewegingen. 
We wensen hen nog veel mooie jaren in een zo 
goed mogelijke gezondheid. 
Dikke proficiat. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Gespot …. 
 
Het was even schrikken voor KWB’er 
Frans Sablon toen hij op de schoorsteen 
van zijn buur en KWB’er Luc 
Raeymaekers een IBIS opmerkte. Deze 
toch wel grote vogel was naar het schijnt 
ontsnapt uit de dierentuin in 
Plankendael. Nadien werd deze IBIS 
nog meermaals waargenomen in de tuin 
van Ter Stelten. 

 

 



 

 

KLEIDUIFSCHIETEN MET KWB 
 Zaterdag 19 september  

 
 Ben jij degene die deze schijven kan raken?  

 Ga jij mee de uitdaging aan op een echte schietbaan. 

 Toon jij dat je de echte meester schutter bent! 

 We krijgen 25 kansen om iets te raken. 

 Waar we zeker van zullen zijn is dat we meermaals een gat in de lucht gaan 
schieten.  

 Of ben jij een natuurtalent onder ons?  

 Vanaf 18 jaar kan je deelnemen. 
 

Vooraf inschrijven verplicht tot 9-september! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kostprijs? 
30 euro voor KWB leden 40 euro voor niet-leden. 
 
Wat is in deze prijs begrepen? 
25 kleiduiven die je zeker al zal zien vliegen, raken is iets anders, een wapen dat ons 
ter beschikking wordt gesteld en 25 cartouches, een hoop geluk en begeleiding.  
 
Duurtijd? 
ongeveer 2 uur op de schietbaan met 25 à 30 personen. Bij grote interesse kan het 
zijn dat we met 2 groepen gaan.  
 
Waar? 
we verzamelen aan het KWB-lokaal zaterdagochtend om 9 u. en rijden samen naar 
Ruisbroek bij Puurs. Kan jij rijden geef een mailtje aan Seger (zie adres hierna).  
 
Inchrijven? 
Via seger.van.gucht@telenet.be 

Naam…………………......................................... 

Gsm nummer …….............................................. 

Schrijft voor 9 sept. 30 euro / 40 euro over op rekening van 

KWB Merchtem BE79 8335 3470 9433 met vermelding 

kleiduifschieten en naam. 

Seger en Lieven  

mailto:seger.van.gucht@telenet.be











