
80 jaar KWB Merchtem - Laat er een tijd zijn...
Om op te gaan in een wereld vol van beweging
en een tijd om een rustpunt te zoeken in jezelf.

Een tijd om te ontvangen vol verwondering
en een tijd om te geven meer dan je hebt.

Een tijd om resoluut je eigen weg te kiezen
en een tijd om alles en een tijd om alles te doen in verbondenheid.

Een tijd om liefde te leren
en een tijd om te voelen hoe kwetsbaar ze maakt.

Een tijd om door schoonheid bewogen te worden
en een tijd om door nachten van twijfel te gaan.

Een tijd om begeesterd te spreken
en een tijd om bewogen te luisteren

 
Een tijd om de hand aan de ploeg te slaan
en een tijd om te wachten, kome wat komt

Een tijd om vol vertrouwen visioenen te delen 
en een tijd om met lege handen te staan.

Een tijd om lijden samen te dragen
en een tijd om deemoedig en een tijd om deemoedig te bidden om kracht

Een tijd om het leven innig te omhelzen
en een tijd om in vrede alles los te laten

Uit zonder woorden kan je niet van Kris Gelaude

jan. - feb.. 2021
nummer 502

kristelijke werknemersbeweging   -   www.kwbmerchtem.be
kleine raak





KERSTTOCHT
Met 60-70-80 KWB-vrienden op stap gaan tijdens de kerstperiode.  We konden er enkel 
van dromen. Toch zijn enkele KWB’er er in geslaagd om een schitterende kersttocht te 
organiseren. Een code kraken om beloond te worden met een lekker wafeltje, 
genieten van de wereldbol op Langevelde, luisteren naar het verhaal van pastoor 
Koen, je kerstwens op de rug ‘schrijven’ van je tochtgenoot, enz... Een creatieve
invullinginvulling van deze kersttocht. Bedankt aan de organisatoren.                           .



Heksenwandeling 2020 
(van 31 oktober tot 14 november)

DeDe heksen en tovenaars van de jaarlijkse heksentocht zijn niet klein te krijgen door 
een virusje. Zij hebben natuurlijk ook heel wat drankjes en kruiden om niet ziek te 
worden. Maar ze moesten het dit jaar ook voor de “gewone mensen” veilig houden. 
De heksentocht werd omgedoopt tot heksenwandeling. De heksen verdwenen uit de 
velden en kwamen via een qr-code op de smartphone terecht…                .

HetHet verhaal... Heks Emilia is 1000 jaar geworden. Proficiat voor deze springlevende 
heks. Tijdens de wandeling konden de deelnemers dit op verschillende manieren 
vieren. Er was het bekende spel hoed, bezem, rat. Dat is het oude spel dat door de 
mensen achteraf is nageaapt door het spel schaar, steen, papier. Men moest op 
zoek naar een leuke spreuk om Emilia aan een lief te helpen. Er was een kerkhof waar 
men de geboortedatum van Joe Kalf moest zoeken. Op de vierde post ging men uit-
zoeken hoeveel 10 heksenmeter is, en tot slot was er een post waar men met de 
heheksen kon meedansen.                           .



De heksenwandeling is geen heksentocht. Maar we geven toch graag enkele 
reacties die we van de deelnemers mochten ontvangen via mail of Facebook:

DankDank je wel om in coronatijden toch een heksentocht in elkaar te steken! De kinderen, en ook wij als 
ouders uiteraard, hebben er erg van genoten. - Op 13/11 hebben wij de heksentocht gedaan. Hoe 
leuk was dit!!! - Super georganiseerd! We hebben ervan genoten!  - het was superspannend! - Het 
was echt leuk, goed in elkaar gestoken! - Vandaag de heksenwandeling gedaan in onze bubbel. 
Hele leuke filmpjes! - Superleuke tocht trouwens! Topinitiatief, dank aan de organisatoren. -  Bedankt 
voor het fijne initiatief!Het was een hele mooie tocht. Knap werk! -  Het was dit jaar even iets anders 
maar toch weer een leuke ervaring!  - Genieten van een warme herfstdag... mooie wandeling! - Ook 
overdagoverdag was het genieten om ‘De heksenwandeling’ uit te stappen - Superleuke Heksentocht! 
Bedankt voor de mooie wandeling en de vele filmpjes!  - Wat een goed alternatief.. We hebben met 
onze bubbel het heel gezellig gemaakt. - Net terug van een geweldige KWB heksentocht!!! Echt een 
aanrader. - Bedankt! Het was zeer fijn!                                      .

Enkele cijfers…In totaal werden 206 formulieren ingediend door de deelnemers. Van 
die deelnemers zijn er 19 die het liefste snottebellen eten. Maar verder zijn er ook 159 
die het liefste frietjes eten. Elk filmpje werd meer dan 300 keer bekeken. Meestal keken 
er meerdere deelnemers samen naar de filmpjes. We mogen er vanuit gaan dat er 
meer dan 1000 deelnemers waren.                           .



Prijsuitreiking heksenwandeling
(online – zondag 22 november)

Wie een formulier had ingediend kreeg de uitnodiging om de online prijsuitreiking 
te volgen. Enkele heksen en tovenaars maakten de uitslag bekend:
a) wedstrijd – en de schiftingsvraag:  
   1) Ilse Hellinckx 
   2) Davy    2) Davy Van den Bossche 
   3) Ticho Abbeloos
b) de leukste dans 
   1) Kim Dours 
   2) Hilde Verdoodt 
   3) Sofie Michiels
c) de juiste spreuk
  1) Jan Dours 
   2) Lore Liègeois 
   3) Rinse Kruk 
   4) Fienna Peeters

PProficiat aan alle winnaars. Zij kregen allen een gigantische snoepzak. Bij Ilse 
Hellinckx werd deze zelfs tijdens de live-uitzending aan huis gebracht door Heksa 
Marika. Hopelijk kan volgend jaar alles opnieuw zijn gewone gangetje gaan. Hou 
alvast 30 oktober 2021 vrij in jullie agenda.                  .

Kerstbubbel
OpOp zondag 20 december was er een online kerstuitzending met liedjes, bezinning-
steksten, poëzie,... Dit was voor een deel opgenomen in de kerk, voor een deel bij de 
mensen thuis,... Een mooie kerstsfeer waar ook door KWB en een aantal KWB’ers werd 
deelgenomen. Mooi om te zien hoe op deze manier de kerstsfeer toch bij de mensen 
thuis werd gebracht. Bedankt aan de initiatiefnemers en medewerkers.             .



20 jaar www.kwbmerchtem.be

Op 24 februari 2001 ging onze website van start. Het was onze toenmalige voorzitter 
Geert die de startknop van onze website induwde waardoor we van start gingen. 
Enkele KWB’ers vreesden dat de website wel eens de Kleine 
Raak zou kunnen vervangen. Maar zie… 20 jaar later is 
onze Kleine Raak nog steeds springlevend.

Onze Onze website is de laatste jaren meer een bron van
informatie, en minder van foto’s. Uiteraard wordt de website
nog steeds gebruikt voor het aankondigen en inschrijven
van activiteiten, om de Kleine Raak online te lezen, en de
laatste maanden om coronaproof activiteiten te
organiseren. Wist je dat je alle Kleine Raken van de laatste
20 jaar online kan raadplegen?

VVoor foto’s kijken we de laatste jaren vooral naar Facebook. Eenvoudigweg omdat 
foto’s daar veel meer bekeken worden, en ook “geliked” kunnen worden. Om een 
idee te geven… Foto’s en berichten van de heksenwandeling van november 
hadden een bereik van gemiddeld 1500 bereikte mensen, met zelfs een piek van 
4775 mensen… Je moet trouwens niet actief zijn op Facebook om deze foto’s te 
kunnen bekijken. Als je vanop onze website de Facebooklink gebruikt, dan kom je 
er vanzelf op. Klik vervolgens op “niet nu” als men vraagt om aan te melden...

Ook via e-mail beOok via e-mail bereiken we nog steeds veel leden. Meer dan 400 leden krijgen van 
ons regelmatig informatie over activiteiten, overlijdens, inschrijvingen, enz...

            .



FAMILIENIEUWS 
 

 
 Lia Robberechts, 

dochtertje van KWB’er Nicolas Robberechts en Elke Vermeir 
haar oom : KWB’er Hans Vandenberghen  
haar opa : KWB’er Walter Robberechts () 
 
Jan Meskens, weduwnaar van Lea De Clerck 
vader van KWB’er Hedwig Meskens 
 
Tres Van Cappellen, 
weduwe van Jos Van der Perre 
weduwe van Marcel Gillis 
moeder van KWB’er Ben Van der Perre 
 
Jan Vrancaert, KWB’lid, 
echtgenoot van Louisa Boeykens 
schoonvader van KWB’er Jean-Paul Van Hoeck 
grootvader van KWB’er Jeroen Van Hoeck 
schoonbroer van KWB’er Roger Boeykens 
oom van verschillende KWB’ers 
 
 

 

 

 

 In memoriam: Jan Vrancaert 
 
We betreuren het heengaan van een 
trouw lid. Jan was bij KWB Merchtem 
van 1965. Hij werd gevierd bij 50 jaar 
lidmaatschap op het jaarfeest. Kaarten 
was de meest geliefde hobby van Jan. 
Hij slaagde erin om meerdere keren 
‘kampioen wiezen’ te worden op ons 
kaartkampioenschap. Zelfs op 
woensdagnamiddag, als er pandoeren 
gespeeld werd, was Jan trouw aanwezig.  
Jan heeft jaren gewerkt bij kranen 
Saerens. Hij hielp ook ieder jaar mee 
met het plaatsen van de kerststal en de 
kerstversiering in de Galgestraat.  
Luc, zijn wijkmeester, had een heel 
goede band met Jan.  
 

 



                 Voorzitter Steve: met een hoopvol perspectief! 
 
Dag vrienden, 

 
“De boel draaiende houden is stilstaan”, ik hoor het me nog altijd zeggen een jaar 
geleden. Met volle moed een nieuwe uitdaging aangaan met een sterke ervaren 
ploeg en een zee aan dynamische KWB leden.  Dat wordt een uitdaging met de 
vingers in de neus. Maar zelfs dat mag niet meer. 
 

Lekker in de zon op een berg sneeuw, genieten van een pintje met vrienden, dit 
was de laatste dag in Oostenrijk op een donderdag in maart. 
Telefoon: België gaat in lockdown, in wat ? 
Vrijdag nog crisisbestuur, zondag ziek, paniek, Italiaanse beelden door uw hoofd. 
Schrik, ik ben toch gene garçon van een après-skibar… 

 
Enkele weken alleen werken en naar huis gaan, alle tijd voor het gezin, eigenlijk nog 
gezellig. Na een tijd, 19.57 u., snel naar buiten, handen klappen voor de mensen van 
de zorg en bovendien zie en hoor ik nog eens een buur. 
 
De hele tijd goed weer, uiteindelijk toch terug is op een terrasje met wat afstand, 
geen knuffel of hand. Maar voor we terug konden proeven van een normaal leven, 
BAM, terug de handboeien aan. Thuis werken voor je PC. Kinderen niet meer of 
deeltijds naar school… 
Jan of Piet, niet meer gezien…Joris of Corneel, al een jaar niet meer ontmoet. 
Als ze nog geen baard hadden…dan nu wel…en van onze haarsnit gesproken! 

 
 Mensen hebben contact nodig, op welke manier dan ook. 
 Samen bezinnen over het leven of de dood. 
 Met zijn allen bewegen naar een hoger goed. 
 Iets met elkaar kunnen delen ook al is het een stuk droog brood. 
 Gooi je ouwe ambities maar in de goot. 
 Begin met nieuwe plannen en vooruitzichten en zie dat je ze ook doet! 
 Wat zou ik graag jullie allemaal een knuffel willen geven, die heb je van mij 

nog tegoed. 
 

Ik ben jullie 1 voor 1 nog niet vergeten, uit het oog maar zeker niet uit het hart! 
 

Steve 
 
Extraatje! 
In de Raak van januari zat er een bon van 5 euro om bij activiteiten te gebruiken! 
Uitknippen mannen, we houden jullie op de hoogte van het gebruik ervan! 
 
In 2020 waren er 3 Kwb’ers 25 jaar lid van KWB-Merchtem : 

 Luc Vrijders 
 Patrick Bogemans 
 Frans Sablon 

We zijn hen zeker niet vergeten, ze worden volgend jaarfeest gevierd. Proficiat! 



Een getuigenis ! 
 
Steve Jobs (56) overleed op 5 oktober 2011 als miljardair met een fortuin van ca.7 
miljard aan alvleesklierkanker, en hier zijn enkele van zijn laatste woorden... 
 
‘In andere ogen is mijn leven de essentie van succes, maar afgezien van werk heb ik 
weinig vreugde. En uiteindelijk is rijkdom gewoon een feit van het leven dat ik 
gewend ben.’ 
 
‘Het moment dat ik op het bed lig, ziek en mijn hele leven herinner, realiseer ik me 
dat al mijn waardering en rijkdom die ik heb zinloos is in het gezicht van de 
naderende dood. Je kunt iemand inhuren om voor je te rijden, geld voor je te 
verdienen - maar je kunt niet iemand huren om de ziekte voor je te dragen. Je kunt 
materiële dingen vinden, maar er is één ding dat je niet kunt vinden als het verloren 
is - LEVEN.’ 
 
‘Verwen jezelf goed en waardeer anderen. Naarmate we ouder worden, zijn we 
slimmer. 
Of we nu een handtas dragen ter waarde van 45 € of 450 € - het geldbedrag in de 
portemonnees is hetzelfde. Of we nu rijden met een auto ter waarde van 150.000 € 
of een auto ter waarde van 30.000 € - weg en afstand zijn hetzelfde, we bereiken 
dezelfde bestemming. Als we een fles wijn drinken ter waarde van 300 € of 10 €, dan 
is de ‘Rausch’ achteraf hetzelfde. En als het huis waarin we wonen 300 vierkante 
meter of 3000 vierkante voet heeft - eenzaamheid is hetzelfde.’ 
 
'Je ware innerlijke geluk komt niet voort uit de materiële dingen van deze wereld. Of 
je nu Firdt Class of Economy Class vliegt - wanneer het vliegtuig neerstort, je crasht 
ermee’. 
 
Vijf tips van mij: 
 

1. Voed je kinderen niet op om rijk te zijn. Leer ze om gelukkig te zijn. Als ze op 
een gegeven moment groot zijn, zullen ze de waarde van dingen realiseren, 
niet de prijs. 

2. Eet je voedsel als medicijn, anders moet je je medicijnen als voedsel eten. 
3. Degenen die van je houden zullen je nooit verlaten, ook al hebben ze 100 

redenen om op te geven, ze zullen altijd een reden vinden om te volhouden. 
4. Er is een groot verschil tussen mens en mens zijn. 
5. Als je snel wilt gaan - ga alleen. Maar als je ver wilt gaan - ga samen! 

 
En eindelijk de zes beste dokters ter wereld: 
 
Zonlicht - Stilte - Beweging - Gezond eten - Vertrouwen - Vrienden 
 
Houd ze in alle fases van het leven en geniet van een gezond leven. 
In welke levensfase we nu zitten, na verloop van tijd, zullen we geconfronteerd 
worden met de dag dat het gordijn naar beneden komt. 
Koester je familie, je echtgenoot, je vrienden... en behandel ze goed 
Als je iets tegen andere mensen wilt zeggen, alsjeblieft... DELEN. 

Steve Jobs 



 

Grootvader 
 
Opa KWB’er Luc Vrijders loopt er zo fier als een gieter bij met de geboorte van zijn kleinzoon Mon. 
Onze gelukwensen aan de ouders en aan omi en opi van Mon. 
 

Van opa en KWB’er Elie De Block kregen we een berichtje van de geboorte van zijn kleinzoon Louis. 
Opa Elie kan misschien al beginnen met zijn kleinzonen te leren pandoeren. Proficiat aan ouders en 
grootouders. 

 

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. 
 

 
 

 

 

Welkom Eric Meysmans 
 

Eric, welkom in onze KWB-familie. Hopelijk vind je vlug je draai en mogen we je verwelkomen op onze 
activiteiten (nu nog digitaal), hopelijk heel vlug ook in ‘levende lijve’. 
 

 

Ledennieuws 
 

Het coronavirus, met daardoor het logisch afgelasten of verdagen van heel veel van onze activiteiten, 
het niet meer aan huis komen van de wijkmeester waardoor alle leden genoodzaakt werden om hun 
ledenbijdrage op de KWB rekening over te schrijven heeft wel als gevolg dat we toch wel wat ontslagen 
tellen. De heksenwandeling was doorgaans een stevige activiteit waar ledenwerving mee gepaard ging.  
Voor de start van het nieuwe werkjaar staat de teller van ons ledenaantal op 408. We zijn en blijven dus 
ondanks alles een grote beweging en daar mogen we terecht fier over zijn. 
Spijtig is wel dat er een aantal jonge mannen hebben afgehaakt wat ook de reden van hun vertrek 
moge zijn. 
Wordt 2021 terug een ‘superjaar’ gekruid met de vele initiatieven die het KWB bestuur en de 
wijkmeesters hebben voorgesteld in de kalender 2020 -2021 of wordt het met de riemen die voorhandig 
zijn voortdoen:  wandelen, fietsen, meedoen aan een kwis of aan een spelletje op de computer. 
We duimen ervoor om elkaar terug te mogen ontmoeten, hetzij in het KWB-lokaal hetzij op één of 
andere activiteit. We duimen ervoor! 

Norbert 



WISTJES 
 

 Dat er ondanks de coronavirus toch heel wat georganiseerd werd in onze 
bewegingen Femma en KWB. 

 De Kleine Raak werd door het bestuur en door Luc, Flor, Dominiek en Norbert in 
de brievenbussen van de leden gedropt en tevens kregen jullie de KWB lidkaart 
en de wensen van onze beweging op dezelfde manier. 

 De KERST-BUBBEL, een fantastisch initiatief, werd ook door onze twee 
bewegingen ondersteund en zelfs de inbreng in het programma mocht er zijn. 
Deze activiteit kreeg heel veel kijkers en positieve reacties. 

 Femma zorgde voor een wenskaart en een zakje koekjes voor al hun leden en 
dat werd door velen geapprecieerd. 

 De kersttocht was een aangename wandeling met creatieve opdrachtjes en 
getuigenissen. Heb je ook de wafel gevonden bij de kerststal bij KWB’er Joke? 

 De KWB quiz was een voltreffer en Marijke Ringoot en Kenny Gabriels werden 
de winnaars van dit knap ineengestoken programma. 

 Femma zorgde bovendien voor heerlijke gerechten die digitaal in onze 
huiskamer kwamen. 

 De digitale nieuwjaarsreceptie betekende een blij weerzien met de velen die op 
zondagvoormiddag een glaasje komen drinken in het KWB lokaal. 

 

  
 

 Voor de toastjes moest jezelf zorgen en ieder dronk zijn eigen drank in zijn 
bubbel (Cava, Maes pils, cola, witte wijn of;……). Het deed al bij al deugd elkaar 
terug te zien. 

 Het zal voor Geert en Hugo met hun ploeg wel anders geweest zijn. Geen 
toastjes maken (lekkere hesp), niet zorgen voor helpers zowel voor rond te 
dragen als voor de bezoekers van drank te voorzien. 

 Ook voorzitter Steve en zijn Anneke waren werkloos. Geen verwelkoming door 
de voorzitter, geen kussen van zijn vrouwke. Hoe maken ze dat goed? 

 Dat ondertussen KWB’er Koen Van den Borre deel uitmaakt van het nationaal 
KWB-bestuur. Dat Koen wellicht ook zijn taak hier bij ons in Merchtem ter harte 
zal nemen. 

 Dat we onze leden die voor het ogenblik sukkelen met hun gezondheid spoedig 
herstel toewensen. 

 Dat we, wie in deze Corona periode afscheid moest nemen van een geliefde, 
veel sterkte en steun wensen. 

 Dat vele leden gespot werden met hun wandelschoenen aan. Een wandeling in 
deze tijd en vooral de buitenlucht deden deugd. 

 



 Dat er in onze kerk een heel 
creatieve kerststal stond opgesteld 
met dank aan KWB’er Koen en 
zijn team. 

 

 Dat er mooie tekeningen werden 
gemaakt door kinderen. Deze 
tekeningen werden aan een koord 
gespannen tussen 2 pilaren 
bevestigd. 

 

 

 Aan de grote kerstster hingen aan 
een aantal kerstwensen van kerk 
bezoekers 

. 

 

 
Coronavrij bezoek van de sint bij KWB 
 

 Op 6 december bracht Sinterklaas een bezoek bij 72 kinderen uit de KWB-
familie. Hij had zijn paard, Slecht weer vandaag, op stal gelaten.  

 Dat de Sint en zijn knecht Piet, met maskertjes, dit jaar rondreden met een 

open wagen met reclame op namelijk van de Beauty Bar😉 waarvoor dank. 

 Blije, gelukkige gezichten die bij het bezoek van de Sint lekkers kregen.  

 Dat de Sint en Piet blij waren dat alles coronaproef verliep. 

 Dat de Sint verbaasd was dat er nog pintjes over waren  uit de schoentjes van 
de kindjes. 

 Dat  zo een lieve oude man toch goed tegen de kou kan. 

 Tot volgend jaar Sinterklaas en Zwarte Piet maar toch liefst in het KWB lokaal. 
 

    
 



 Waar is de tijd! 
 

 De Werkman was nog open op zondagvoormiddag, ondertussen al een 
hele tijd gesloten. 

 De laatste Ginder-ale(s) worden gedronken. 
 Spijtig! Van vergane Merchtemse glorie gesproken. 

 

 
 
Paul en Hedwig, twee geboren PALM 
drinkers met Ginder-ale en Theo (rechts) 
die er blijkbaar ook van geniet. 

 

 
 

 
 

Beweging.net Merchtem gaat het thema aan: 

 

‘Zorg in onze gemeente’   

Op donderdag 25 februari om 20 u., online. 
 

Meer dan ooit, ervaren we nu in Corona-tijd: gezondheid is ons grootste 

goeds. 

Welke voorzieningen inzake gezondheid bestaan er in onze gemeente? 

Welke verwachtingen hebben mensen voor de toekomst? Welke 

diensten zijn nodig?  

 

Dit Trefmoment zal online doorgaan. Inschrijven om link te ontvangen is 

noodzakelijk..  Je mail kan je steeds sturen naar : 

alois aloisdesmedt53@gmail.com 

rita robberechts.rita@telenet.be 

 

Verdere informatie volgt nog 

 

mailto:aloisdesmedt53@gmail.com
mailto:robberechts.rita@telenet.be


                                                                                                          
 

Wat is geocaching? 
 

Geocachen is een schatzoektocht op basis van GPS coördinaten. Via deze coördinaten 
en je GPS (of smartphone) kan je aan de slag gaan met geocachen. Naar wat je op zoek 
gaat tijdens het geocachen is steeds een raadsel, en dat is juist het leuke van deze 
mooie buitensport. 
We gaan dit doen met de fiets , afstand voor deze tocht ligt rond 20 km afhankelijk hoe je 
de coördinaten benadert. Deze ronde is toegankelijk voor gezinnen . 
 

                                    
 
We starten aan het KWB lokaal waar je je eerste QR-code zult vinden met verdere uitleg.  
Je kan deelnemen vanaf zaterdag 6 februari 2021 tot ………… ?????  
 

Wat heb je nodig?   

 Je smartphone , balpen 

 Google maps (meestal staat deze er standaard op )  

 QR-code (om naar volgende locatie te geraken + opdrachten ) 

 En uiteraard je fiets, eventueel reparatiekit + overlevingskit (kompas indien je het 

noorden kwijt bent) 

 Speurdersgeluk: voor de beste speurders hangt er een prijs aan vast  

 

                                              

Veel geluk, Luc en Seger  

Kwb geocaching 

https://geocachen.be/geocaching-gps/


 

Waar:  
Online (de link zal volgen via mail en is ook te vinden op onze website)  

 
Wanneer:  

Zondagvoormiddag 24-01 van 11 tot 12.15 u.  
 

Wat:  
Weet je nog, van meer dan 10 jaar geleden, het legendarische HT&D.  
Wel wij gaan door onze versie van maken! 
Moderator Geert neemt ons op sleeptouw. Met enkele vaste 
moppentappers en natuurlijk ook met jullie inbreng.  

Dus ken jij een goede mop, of luister je graag naar goei moppen.  
Zorg dan dat je erbij bent.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vertrek aan het KWB lokaal 
 

Vanaf zondag 14-02-2021 tot 
zondag 28-02-2021 
 

Wat:  
 
Een bewegwijzerde wandeling van een 5 tal km doorheen 

Merchtem.  

Wouter Robberechts zal ons gidsen langs historische plaatsen, 

gebouwen, ….. in Merchtem centrum.   

 

Meer info zal volgen op onze website en natuurlijk via mail en facebook. 

 

Ontvang jij onze mails nog niet…. Geen probleem.  

Stuur snel een mailtje naar Wouter.kemels@kwbmerchtem.be. 
We voegen je toe, zodat je zeker niets van KWB Merchtem hoeft te missen. 

 

Moppen tappen met KWB 

Historische wandeling 

mailto:Wouter.kemels@kwbmerchtem.be

