
Er zijn er die het onmogelijke verlangen
en illusies koesteren
en er zijn er ook die 
-zo ontgoocheld en gekwetst-
niet meer durven te verlangen,
en de hoop hebben opgegeven.
KKomen onze dromen eens uit?
Wordt het leven goed?
Is er ook voor ons een bron van levend water?
Er zijn er die wachten tot het antwoord komt.
Er zijn er ook die er meteen aan beginnen.
Bij de enen wordt verlangen kracht, 
bij de anderen verlamming

Carlos DesoeteCarlos Desoete

In deze onIn deze onwezenlijke coronadagen waar we 
alleen op onszelf en ons gezin mogen gericht 
zijn wordt de Hoop van de Advent en de drang 
naar het Licht van Kerstmis enorm belangrijk. 
Op onze sociale contacten met familie, 
KWB’ers, met vrienden, buren, werkmakkers 
leveren we in maar de sterkte van onze ver-
bondenheid en de hoop naar nieubondenheid en de hoop naar nieuwe vormen 
van samenleven geven ons moed en dat 
willen we aan jullie KWB’ers en aan de mensen 
van jullie hart zeker toewensen  
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Advent is een tijd van verlangen
en verlangen doen we allemaal wel,

min of meer.
Verlangen doen we naar geschenken,

zeker in de dagen die komen,
maar ook naar bevestiging

en naar en naar veilige geborgenheid
en naar geluk,

Al weten we niet zo precies
wat we daaronder moeten verstaan. 
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FAMILIENIEUWS 
 

 
 Emiel De Sutter, echtgenoot van Marie-Louise Moreau, 

broer van KWB’er Roger De Sutter 
 
Louisette Van Gucht, weduwe van Roger Buyens, 
moeder van KWB’er Kris Willems. 
 
Kris Marivoet, echtgenoot van Brigitte Hermans, 
schoonbroer van KWB’er Freddy Horicx 
 
Pauline Vrijders, weduwe van Jan Van Praet 
schoonmoeder van KWB’er Rudy Neerinckx 
tante van KWB’er Michel Van Praet 
 
Christiane De Smedt, echtgenote van François Goossens 
Schoonmoeder van KWB’er Kristof Annaert 
 
Josée Van De Gucht, weduwe van Daniël Hebbelynck 
moeder van KWB’er Yannick Hebbelynck 
 
Gerarda Pollet, weduwe van Elie Vanbelle 
mama van KWB’er Henrik Vanbelle 
 

 

 

 

 
 

SUPER DRINGEND - ledenbijdrage 
 
Een zeer moeilijke situatie, je wijkmeester mag en kan je ledenbijdrage voor het 
volgende werkjaar niet persoonlijk komen innen. 
We vragen jullie medewerking door 30 euro over te schrijven op de rekening van 
KWB IBAN BE70 7995 5005 0525 met de vermelding van je naam en lidgeld KWB. 
 We rekenen erop dat dit voor 15 november in orde komt. Maar wacht echt niet zo 
lang en maak het ook voor ons wat gemakkelijker door dit lidgeld nu al over te 
schrijven. 

 

 



Nog altijd mis ik 

 
Nog altijd mis ik 

mijn levensgezel 

mijn lieveling 

mijn praatpaal 

mijn tegenspeler 

mijn uitdager 

mijn luisterend oor 

mijn wijze raad 

mijn innigste band 

mijn dagelijkse reisgenot 

mijn allerliefste. 

 

Gun mij daarom 

de stilte van de grafsteen 

de vrede van de witte roos 

het licht van de brandende kaars 

het lied vol krachtige beelden 

de verhalen met de mooiste herinneringen 

 

Gun mij dat ik afdwaal 

dat ik droom dat ik terugkeer in het verleden. 

 

Gun mij 

dat ik niets kan wegdoen 

dat ik soms wil stilstaan 

dat ik nu en dan  

moeite heb om voort te gaan. 
Jean –Paul Vermassen 

 

 

Ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen willen we even terugdenken aan 

onze overleden familieleden en vrienden zowel van KWB als daarbuiten. Heel 

speciaal gaat onze aandacht hierbij naar onze KWB leden Jo Kemels en Louis 

Tassenoy die dit jaar overleden zijn. Wellicht brengt een bezoek aan het graf, de 

urne of de strooiweide op het kerkhof emoties of herinneringen teweeg die je kan 

koesteren in je hart om nooit te vergeten. 
 

 



 

GEBOORTE 
 

Fabe, zoontje van KWB’er Jan Dours en Siri Baeyens, 

Broertje van Eben. 
 

 
 
 

 
GROOTVADER 
 
KWB’er Jos Dours loopt er zo fier als een gieter bij met de geboorte van dat ‘klein 
Dourske’ FABE. Proficiat grootvader. 
 
Een enthousiaste en fiere grootvader. KWB’er Ludwig Vanderstappen was heel blij 
met de geboorte van zijn kleinzoon WARRE. 
 
Een kei-fiere KWB’er opa Josky De Vleminck kwam ons het heuglijke nieuws 
vertellen: de geboorte van zijn kleinzoon STIG. 
 

 
 
 

 
 

KWB nieuwjaarsreceptie!  
 

Zondag 3 januari 2021 zou een superdag worden met de nieuwjaarsreceptie op 

zijn KWB’ees. Een glas bubbels bij het binnenkomen, gelukwensen van de 

voorzitter, lekkere hapjes à volonté, elkaar het beste wensen met een echte 

knuffel en met de wens op een voorspoedig en gezond 2021 er bovenop. Een 

dansje placeren in de late namiddag en een groot stuk taart op het voorbije maar 

vooral op de toekomst. 

Het wordt volgens voorzitter Steve een eerder afgeslankte versie zonder 

hapjes, zonder kusjes, zonder knuffels en ver van elkaar achter een mondmasker 

elkaar het beste wensen. Hoe gemeend onze wensen ook zijn het is jandorie niet 

hetzelfde maar ja wat doen we eraan? 

Steve reageert nog met ‘hopelijk mag het KWB lokaal open en is dat virus 

bedwongen’ …  

Voorzitter we hopen met je mee en toch blijft Nieuwjaar iets speciaals. 

 

 



Wijkmeestersvergadering van vrijdag 4 september 2020 
 

Een geanimeerde vergadering waar 22 wijkmeesters bevraagd werden over verschillende items. Steve, 

onze voorzitter, heette iedereen welkom en hij was uitermate blij om terug te kunnen vergaderen. Hij gaf 

meteen het woord door aan Hedwig die na een goede inleiding ons, aan de hand van een aantal 

vraagjes deed nadenken over de voorbije periode. In onze bubbel van vijf man bespraken het volgende:  

 Wat heeft me geholpen, geïnspireerd de laatste weken waar ik dankbaar om ben? 

 Wat en met wie had je een leuke babbel? Wat gaf je courage? 

 Wat was een toffe ervaring de laatste maanden in coronatijd? 

 Wat heb ik gemist deze zomer? 

 Waar droom ik van voor mezelf? En voor de KWB? 

Toffe uitwisseling van gedachten en heel gevarieerd met de bedenking ‘welke invloed heeft en wat 

doet die corona tijd toch met een mens en met onze samenleving? Hedwig besloot de bezinning 

met een knap gebed. 

Norbert vertelde over de 500ste Kleine Raak. Anekdoten over vroeger, een beetje de geschiedenis van 

de Kleine Raak, van embryo tot vandaag. Een welgemeende dank aan al wie meehielp om dit te 

kunnen verwezenlijken. Het lidgeld blijft 30 euro. Veel opa’s of grootvaders die in deze zomertijd een 

kleinkind mochten verwelkomen. Stef en Marcel gaven er zelfs n’en tournée générale op na het 

afsluiten van de vergadering. De Werkman blijkt opnieuw te herleven. Op zondag kunnen we terug 

mekaar ontmoeten zij het op een veilige manier. 

Wouter en Geert vroegen onze mening over de voorbije activiteiten, de fietstochten, de petanque, het 

bezorgen van de Kleine Raak. Het moet een hele opdracht geweest zijn voor het bestuur om toch te 

proberen de KWB levendig te houden voor de leden.  

80 jaar KWB Merchtem dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Hans vertelde over het KWB 

weekend dat georganiseerd wordt, indien de virus het toelaat, het eerste weekend van september in 

2021. Hij vroeg aan de wijkmeestersploeg tot welke financiële inbreng KWB Merchtem bereid was. Na 

een debat waarin vooral aandacht besteed werd aan de kostprijs en met de bedenking of leden met 

minder financiële mogelijkheden niet in de kou mochten blijven staan. 

Drie initiatieven kunnen alvast in september doorgaan: het vissen aan de vijver, het bezoek aan het 

wijndomein Holvast en het kleiduifschieten. 

Voor de volgende activiteiten werd de mening van de wijkmeesters gevraagd na uitvoerige overleg. 

 Geven we een KWB kalender aan de leden met de vermelding van de activiteiten ook al weten 

we niet op ze kunnen doorgaan: ja 

 Kan de startavond doorgaan in ’t Vijverdal mits de nodige veiligheidsmaatregelen: ja 

 Kunnen de kaartavonden doorgaan: neen. 

 Kan de heksentocht doorgaan ook na overleg met de gemeente: ja werd nadien nee 

 Kunnen de kookavonden doorgaan in de huidige vorm: neen 

 Kan de ‘kapoenenavond ‘met allerhande volksspelen doorgaan: ja maar buiten in de open 

lucht 

 Kan het jaarfeest doorgaan in zijn huidige vorm: neen maar er kan wel gezocht worden naar 

een alternatieve feestviering. Ideeën zijn zeker welkom. 

Knappe vergadering waar de mening van de wijkmeesters beslissend was voor de nabije toekomst. 

Norbert 



Visweekend 12 september 
 
Voor het 3e jaar op rij gingen 17 loze KWB-vissertjes op visweekend om hun hengels 
uit te slaan. De helft kon zich niet bedwingen en was vrijdag al vertrokken. 
De vaste stek was ook dit jaar, de forelvijver op camping “het Denneke” in het 
Nederlandse Veldhoven. 
Door het fantastische weer, de grote visvangst, de geweldige sfeer, sprak iedereen 
over weer een geslaagde KWB activiteit. Met maar liefst 30 forellen en minstens 
evenveel karpers zijn we dit jaar voor een record gegaan. 
Een speciale vermelding mag wel voor ons jeugdig vistalent, Iljo, die iedereen ter 
hulp sprong om de haken uit de vissen te halen, de forellen te kuisen en ook de 
grootste vis aan de haak te slaan! 
Zaterdag werd afgesloten met een BBQ en een gezellig kampvuurtje, zondag met 
een ontbijt in de plaatselijke bistro. 
Kortom, zoals zo vaak, hadden de afwezigen ongelijk. 
Het weekend werd afgerond met een uitgebreide nabespreking in de Werkman. 
Waarna iedereen naar huis kon om te gaan stoefen met hun vangst. 

 
Wist je dat… 
 

 Nico zijn achternaam nu ‘Van Den Boerne’ is 
 Luc iedereen wakker maakt voor een krampeke 
 Jef in de Renaultfabriek heeft gewerkt en daar 

 met de fiets rond reed. 
 Je bij Renault op je 50e op pensioen mocht, wij jaloers… 
 Bij aankomst op vrijdag vuurwerk werd afgeschoten 
 Fré s’ochtends teveel lawaai maakt volgens de overbuur 
 Er drie deelnemers een sleurhut mee hadden 
 De tenten tegenwoordig hoger moeten zijn om het waterbed erin te krijgen 
 Men in Nederland denkt dat je corona hebt als je een mondmasker draagt 
 Va toch wel veel geniesd heeft 
 Wat zwemt en is happy… Forel William… 
 Nika een mooie naam is maar men niet mag verkleinen, Nika-ke… 
Met dank aan Bart De Mulder voor dit verslag. 
 

   

 



“PULL” 

Op zaterdag 19 september konden we dan 

eindelijk gaan kleiduifschieten met de KWB. Deze 

activiteit was eerst gepland op 25 april maar zoals 

iedereen intussen weet gooide corona toen roet in 

het eten. Of moeten we zeggen dat corona toen 

onder onze duiven schoot? 

Stipt om 9 u. stond iedereen goed uitgeslapen en 

met een voorraad concentratie klaar aan het 

KWB-lokaal, waarna we geheel corona-proof met 

verschillende wagens richting de “Klein Brabantse 

Shooting Club” te Ruisbroek-Puurs vertrokken. 

Alvorens we de geweren konden schouderen, kregen we nog een korte toelichting door 

de instructeurs, het naleven van de juiste veiligheidsmaatregelen is immers van groot 

belang in de schietsport. Vuurwapens zijn gevaarlijker dan coronavirussen… 

Starten deden we met 2 reeksen van 5 kleiduiven die vlak naast ons vertrokken. Bij de 

linkse post vlogen ze wat sneller maar iets lager, bij de 

rechtse post gingen ze hoger maar minder snel. Alhoewel 

“minder snel” een relatief begrip is in de kleiduifschietsport. 

Bij de volgende reeks begon het echte werk. De kleiduiven 

vertrokken aan de overkant van het terrein de hoogte in. De 

kunst was hier, om juist lang genoeg te wachten tot de 

maximum hoogte bereikt werd en dan pas te schieten. 

Bij de laatste reeks werden we getrakteerd op twee 

kleiduiven, waarbij de tweede automatisch vertrok na het 

lossen van het eerste schot. Snel reageren en inschatten, was 

hier van cruciaal belang. 

Alhoewel het voor de bijna alle 25 deelnemers de eerste keer was dat ze dit deden, 

slaagde iedereen er toch in om een meer dan behoorlijk resultaat neer te zetten. Proficiat 

En zoals in elk verslag mogen de “Wist je datjes” natuurlijk niet ontbreken. 

Wist je dat… 

 het drinken van alcohol uit den boze is, voor en tijdens het schieten, arme KWB-ers. 

 er gemiddeld 300 stalen bolletjes van 2,5 mm in een hagelpatroon zitten. 

 je je vinger pas op de trekker mag leggen van zodra je gaat schieten, anders vlieg je 

er uit. 

 er door strengere milieuregels nu met staal geschoten worden i.p.v. met lood. 

 de lopen van het geweer na verloop van tijd zo heet werden dat we ze moesten laten 

afkoelen, anders zouden we onze vingers verbranden. 

 we met zijn allen 15 kilo staal in de lucht geschoten hebben. 

Aan alle deelnemers, bedankt voor jullie enthousiaste deelname, we hebben er van 

genoten. 

Lieven & Seger 



 

Een mooie geste ! 
 
Een activiteitenbon van 5 euro voor elke KWB’er 
 
Elke KWB’er ontvangt samen met Raak van januari een activiteitenbon van 5 euro. 
Die kan je gebruiken voor een activiteit naar keuze die onze afdeling Merchtem 
organiseert vóór 1 juli 2021. KWB nationaal betaalt de afdeling  de ingezamelde 
bonnen terug. 
Dus beste KWB’er, dit is een mooi gebaar van nationaal want ze zijn er terdege van 
bewust dat door de corona virus heel wat geplande activiteiten niet zijn kunnen 
doorgaan. Scheur deze bon uit je januari raaknummer en brengt hem mee naar een 
vergadering waar er een deelnameprijs wordt gevraagd. 
 

 
 

 
 

 

Nieuws heet van de naald! 
 
KWB Merchtem viert zijn/haar 80tig jarig bestaan met een 
topweekend. 
Wie herinnert zich nog het verblijf en de verschillende activiteiten die er werden aangeboden ter 
gelegenheid van het weekend in Houffalize met 320 deelnemers. De blote voetwandeling, de scooter 
tocht, de klauterpartij op de rotswand, het kajakken, de ontspanningsavond met Walter aan het 
keyboard en de super avond met Geena Lisa en Raf Van Brussel. Was het de tocht met de ezels, de 
natuurwandeling, het tochtje met de fiets of de mountainbike route of het vissen naar de krabben in de 
vijver of vond je de zondagvoormiddag met zijn zes stapjes op zoek naar samenhorigheid of waarden in 
de samenleving met o.a. de stokjesventjes leuk.  
 

Maar er is weer een super weekend op komst en het wordt weer een succes! 
Het super weekend ter gelegenheid van 80 jaar KWB Merchtem ligt vast. In december komt er een 
speciale editie uit van Kleine Raak waarin alles haarfijn zal worden uitgelegd. 
Noteer alvast in je agenda 3, 4 en 5 september 2021 want het wordt een weekend waar we echt gaan 
naar toe leven. Een werkgroepje is druk bezig met het bekijken van de mogelijkheden. 
Plaats x wordt sowieso een toplocatie en we verheugen ons nu al op de mogelijkheden om een 
‘fantastisch en onvergetelijk’ KWB weekend te beleven. 

Norbert 
 



Startvergadering 2 oktober 2020 
 
Het oogde raar in zaal ’t Vijverdal. De tafels stonden ruim uit elkaar telkens met 5 stoelen errond. Dit 
betekende de bubbels van deze avond. Bij het binnenkomen met mondmasker en met onze handen 
goed ingesmeerd met de aanwezige gel zochten we een plaatsje. De drank werd aan de tafels gebracht 
en aan de toog was het voor de KWB’ers verboden terrein. Geef toe dit is wel allemaal tegen onze visie. 
We begroeten graag iedereen met een handdruk of een klop op de schouder. Aan de toog een pintje 
bestellen voor elkaar mocht niet en in grote groep dicht bij elkaar genieten van wat het bestuur deze 
avond uit zijn mouw zou schudden was niet aan de orde. 
. 
Voorzitter Steve heette iedereen welkom op zijn humoristische manier: geen sport op TV, vele cafés 
gesloten, een boerke laten of spuwen op de grond was uit den boze. We worden ernstig gestraft door 
dat virus. Het bestuur heeft meerdere avonden vergaderd en getwijfeld over de vraag ‘mogen we die 
activiteit organiseren of niet?’. En oef we zijn hier samen met 59 KWB’ers en het doet echt 
ongelooflijk veel deugd om elkaar in het echt, in levenden lijve te mogen ontmoeten. Hij feliciteerde Luc 
en Norbert en ze kregen beiden een ‘zware’ korf lekker bier voor hun inzet voor de Kleine Raak. 
 
Francis, onze kassier, had zijn rekeningskes gemaakt en hij gaf in het kort een algemeen overzicht over 
de financiële toestand van onze afdeling. Ondanks grote werken aan het lokaal blijft er nog voldoende 
in onze kassa. Francis heel veel dank om dit allemaal zo zorgvuldig en stipt bij te houden en de 
aanwezigen bedachten hem met een welverdiend, daverend applaus.  
 
Hedwig trok het tweede gedeelte - tevens de hoofdbrok van de avond - op gang. Ter gelegenheid 
van de 500ste Kleine Raak had hij 10 mannen gecontacteerd die ieder 50 Kleine Raken hadden bekeken 
en daar iets belangrijk mochten naar voor brengen. Iedereen deed het op zijn manier en de aanwezigen 
genoten van de verschillende inbrengen, soms serieus, soms humoristisch.… 
Wie kwam aan bod: Norbert, Kries, Frans, Marcel, Geert, Francis, Hans, Wouter, Joke en Stijn. 
Tussen iedere getuigenis vrolijkte Hans de zaal op met muziek en foto’s van vroeger. ’t Was genieten. 
Tijdens de pauze werden we getrakteerd op een bordje versnaperingen met dank aan Hugo en Geert 
en hun helpers  (kaas, noten, vlees en een stukje brood). 
 
Een aanwezige stuurde zijn apprecitatie voor dit gebeuren: 

Beste KWB-bestuursleden, ik wens jullie te feliciteren met deze startavond-corona-editie. 
Het feit “500 x Kleine Raak” in de kijker te zetten was meer dan geslaagd, en zou voor mij, ook in 
niet-corona-tijden, op eenzelfde wijze mogen belicht worden. 
Leuke formule met 10 sprekers x 5 jaar wat zorgde voor afwisseling, ieder op zijn manier ingeleid 
door bezieler Norbert (proficiat Norbert en jouw team) en gemodereerd door Hedwig, mooi! 
Kaas/charcuterie-schotel geslaagd, al heb ik met Kamiel H moeten wisselen want hij mag geen 
kaas, dus ik enkel kaas, en hij enkel vlees. Terugkijkend op een zeer geslaagde startavond. 
Leve de vriendschap binnen KWB. (W.T.) 

 
Er werden nog wat herinneringen uit het verleden verteld in de bubbels. Gezellige avond! 

Norbert 
 
Wistje 
Dat er een deelnemer aan de startavond er zeker van was dat de boter bij de kaas/vlees schotel een 
‘Vache Qui Rit’ kaasje was. 



Zie ik ginds de stoomboot uit Spanje 

of laat corona hem niet gaan ???? 
 

 

KWB Merchtem stuurde onlangs een mailtje naar de Spaanse viroloogpiet 

coronachita met de vraag hoe het met de Sint was en of hij ook dit jaar zou 

langskomen voor onze brave kindjes. We kregen snel een antwoord weer,  met de 

mededeling dat met Sint alles ok is. 

De chocolade en speelgoedproductie is volop aan de gang, de kindjes kunnen dus op 

hun twee oren slapen volgens speelgoedpiet. 

 

Wel liet de Sint weten dat hij dit jaar niet naar het KWB lokaal kan en mag komen van 

zijn vriend-viroloog marcoranski  . 

 

Op zijn verjaardag op 6 december hoopt de Sint wel nog in de buitenlucht te mogen 

komen om een anderhalvemetergeschenkjesbezoek te brengen aan de brave kindjes 

die het wensen. 

 

De sint weet de kindjes wonen maar niet of ze thuis zijn, daarom graag een mailtje 

voor 24 november naar de Sint voor wie een bezoekje van hem wenst op 6 

december, hij brengt dan zeker wat lekkers. E-mail: sint@kwbmerchtem.be 

Zo kan hij zijn Merchtems toertje goed plannen want tegen 13:00 u. moet hij met piet 

gaan eten. 

 

Om het de sint makkelijk te maken vraagt hij om een tekening voor het raam te 

hangen op 6 december zodat hij je deurtje niet voorbij loopt. 
 

Tot op 6 december. 

Groeten  

Sint en Piet 

 

 



Themavergadering over de gevolgen van Corona. 
 
Voor de themavergadering nodigden we als gastspreekster Marleen Van Cutsem uit. 
Marleen is psychologe op de palliatieve zorgafdeling van het ziekenhuis te Asse. 
Spijtig genoeg moeten we deze vergadering naar een latere datum verschuiven maar 
Marleen was bereid om een boodschap te schrijven voor Kleine Raak en daar zij we 
enorm dankbaar voor. 
Een kleine tip misschien: in deze donkere dagen niet alleen door de herfsttijd maar 
ook door de virus die ons noodzaakt om zoveel mogelijk binnen te blijven is het voor 
mensen die wat ouder zijn of die alleen zijn soms moeilijk om buiten te komen om 
hun boodschappen te doen of om contact te hebben met andere mensen. 
 

Een warme oproep!!! 
 

Mag het wat meer zijn beste KWB’ers. Het zou tof zijn en KWB 

minded dat we in onze straat even aandacht geven aan die groep 

van mensen en waarom ook niet onze hulp aanbieden. We hebben 

elkaar nodig  
norbert 

 
 

 
Wat Corona met ons doet en … wat wij kunnen doen met 
Corona? 
 
Graag had ik met jullie op donderdag 19 november gesproken en beluisterd wat het 
coronavirus met ieder van jullie en in jullie omgeving doet. Door de sterkte van het 
virus en de snelheid waarmee het zich opnieuw verspreidt, kan die avond niet 
doorgaan. Want dat is wat dit virus doet: over de hele wereld besmet het mensen 
van alle leeftijden die daarna niet, licht, ernstig of doodziek worden waardoor vele 
mensen sterven. Bang om besmet te worden, bang om geen goede zorg meer te 
kunnen geven of krijgen, worden we aangemaand en verplicht afstand te houden van 
elkaar. Die regels hebben op hun beurt een hele reeks gevolgen in ons leven. 
Kortom: we voelen ons niet meer veilig en hebben geen controle meer over ons 
leven. We ervaren verlies en missen een goed vooruitzicht. Toch is crisis niet enkel 
‘kommer en kwel’. Er liggen heel wat kansen verscholen in de nieuwe realiteit. We 
ontdekten hoe mooi de natuur in de buurt wel is, dat we graag fietsen, hoe we 
kunnen videobellen, dat we houden van koken of tuinieren, hoe graag we elkaar zien 
en dat kunnen zeggen met woorden of schrijven op kaartjes, dat we lokaal kunnen 
winkelen, … Maar ’t is herfst en de winter staat voor de deur. Zullen we licht kunnen 
zijn voor elkaar?  

Marleen Van Cutsem  
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