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FAMILIENIEUWS 
 

 Dirk Pauwels, echtgenoot van Marie-José Meltens 
schoonbroer van KWB’er Ludwig Vanderstappen 
 

Frans Erpels, weduwnaar van Maria Van de Voorde 
KWB-wijkmeester 
 

Piet (Petrus) Hoogewys, weduwnaar van Simonne De Leenheer 
vader van KWB’er Hans Hoogewys 
 

Jules Van Gucht, echtgenoot van Maria Vermeir 
KWB-lid 
 

Rudi De Thaey, echtgenoot van Marleen Van Hoey 
schoonbroer van KWB’er Louis Joostens 
 

 

 †  IN MEMORIAM FRANS ERPELS 

 
Frans, was een minzame en 

vriendelijke man die in 1976 lid werd 

van onze KWB afdeling. Na enkele 

jaren werd Frans wijkmeester en was 

hij een trouwe vrijwilliger waarop je 

steeds kon rekenen. De grootste 

interesse van Frans was allicht de 

kooklessen waar hij zich ten volle kon 

in uitleven. Hij leerde graag bij en 

wanneer er een infoavond plaats vond 

was hij van de partij. 
 

Jarenlang heeft Frans in de brouwerij 

Ginder-Ale gewerkt als mechanieker 

samen met zijn werkmakkers Frans 

Van Buggenhout en Robert Wambacq, 

alle drie wijkmeesters van onze 

beweging. Zij waren ook diegenen die 

bij de sluiting van het bedrijf, vanuit hun 

syndicaal engagement, ijverden voor 

een degelijke ontslagregeling.   
 

Frans heeft geleden onder het plotselinge overlijden van zijn vrouw Maria. Hij had het 

zeer moeilijk om zijn verdriet een plaats te geven. De laatste jaren, wanneer de 

gezondheid wat minder werd, verbleef Frans in het Woon-Zorgcentrum Ter Stelten. 

We zullen ons Frans blijven herinneren als een vriendelijke, gedienstige man die alles 

deed voor zijn gezin. Walter, zijn buur en wijkmeester had een goede band met Frans.  

KWB wenst de kinderen en kleinkinderen sterkte bij het overlijden van hun vader en 

peter, Frans. 

 



 

†  IN MEMORIAM JULES VAN GUCHT  
 

Jules kennen we bij KWB als een heel 
vriendelijke, trouwe, gelovige en 
plichtsbewuste man die altijd klaar stond 
om te helpen liefst nog achter de 
schermen. In 1958 werd Jules lid van 
onze KWB afdeling als voortzetting van 
zijn Kajotterstijd. Mgr. Cardijn is ten huize 
Van Gucht een icoon die hun jeugd en 
later hun gezinsleven heeft bepaald en 
geïnspireerd.  
Jules genoot bij KWB en zeker bij de 
kookploeg grote waardering. Hij was er 
graag bij om samen met de koks te 
babbelen en te proeven van de 
gerechten die er werden klaargemaakt. 
Maar het liefst van al, en daarmee werd 
hij bekend, hij was de koning van de 
afwassers. Afwassen dat was het werk 
van Jules. Zelfs op jaarfeesten, met heel 
veel volk, waar er nog gekookt werd door 
de ploeg rond Jozef Abbeloos stond 
Jules klaar om in de ketels en pannen te 
roeren. 

 

In onze parochie werd de hulp en de dienstbaarheid van Jules geprezen. Als 
schaalmeester tijdens de begrafenissen was Jules altijd trouw aanwezig.  
Na het instorten van de pilaar in onze kerk werden er in verschillende zalen 
erediensten voorgegaan. Jules en zijn vrouw Maria waren bij de ploeg die zich in de 
zaal van de school Sint Donatus (Dendermondestraat) iedere week ingezet hebben 
om alles klaar te zetten voor de viering. Voor de kerkkuis was Jules gedurende jaren 
een vaste medewerker.  
Jules deed alles maar altijd in stilte, zomaar, zonder veel omhaal, doen om goed te 
doen en dat willen we zeker onthouden van deze schitterende man. 
 
Met veel eerbied en respect nemen we afscheid van Jules en we wensen Maria, de 

kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 

 

 

Bewaar de naam 

van de geliefde 

als een lied in je hoofd 

als een schat in je hart. 
(K. Gelaude) 

 

  



 

 

Verkiezingskoorts 

 
Om de 2 jaar wordt er gewoontegetrouw een nieuw bestuur gekozen bij KWB 
Merchtem. Zo ook dit jaar en dat was op 30 april 2021… gepland. Het had 
waarschijnlijk iets unieks geweest om dit online te doen. Toch hebben we gekozen om 
deze verkiezing uit te stellen naar de maand september. 
 
Er kan geen verkiezing doorgaan als er geen kandidaten zijn, daarom de volgende 
oproep. Wie durft het aan om zijn creativiteit, gedrevenheid en/of teamgeest te 
gebruiken in een 10 koppig bestuur? Geef een seintje aan steve@kwbmerchtem.be 
(Ook als je twijfelt en/of vragen hebt). 
 
Normaal worden de bestuursleden gekozen door de wijkmeesters, vanaf dit jaar zal 
elk lid de mogelijkheid krijgen om te komen stemmen.  
Noteer alvast vrijdag 3 september 2021 in je agenda. 
 
Wist je dat… 
 

 Het maar voor 2 jaar is…minimum… 
 Het veel leuker is dan de vergaderingen op je werk. 
 Het is meewerken aan een sociale beweging. 
 Je inzet geeft zeker en vast voldoening 
 Je geen beter uitvlucht kan vinden om s avonds buiten te mogen… 
 Er op deze vergadering meer mag gedronken worden dan water of koffie… 
 Er al eens ‘lijm’ aan de toog hangt na de vergadering 

Steve 
 

 

Vaderdag vieren in het KWB-lokaal 
 
Het werd een speciale uitgave deze viering van de vaders, lees mannen. Geen 
Femma-dames die ons verwelkomden, geen vaderkussen en geen attentie van de 
dames, die coronavirus heeft ons toch stevig bij de lurven. Maar in het lokaal werden 
de vaders figuurlijk in de bloemetjes gezet en iedereen kreeg deze fijne kaart. 
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GEBOREN 
 

 Liam werd geboren op 14 mei als zoontje van KWB’er Jonas Ringoot en Ruth 
Audenaert. N’en dikke proficiat  

 Bij KWB’er Jan De Maeyer en Jade Robberechts krijgt Pippa een zusje bij 
met naam Billie 
 

OPA 
 

Het is glorietijd bij de grootvaders van KWB en dat betekent dat er vooral nieuw 
leven geboren wordt: 

 KWB’er Marc Van Schuerbeeck mag zijn kleinzoon Billy vertroetelen en wat 
meer is de teller bij Els en Marc staat op 11 kleinkinderen; Proficiat aan de 
ouders van Billy, Lore en Venel. 

 KWB’er Stef Robberechts loopt er ook zo fier als een gieter bij met de 
geboorte van zijn kleindochter Billie. En. bij Stef gaat het enorm vlug, de 
geboortes volgen elkaar aan een snel tempo wat waar eindigt dat Stef? Tof 
hé, proficiat aan de ouders Jade en Jan. 

 KWB’er Geert Ringoot kan met zijn geluk geen blijf, hij verkondigde met heel 
veel vreugde de geboorte van zijn kleinzoon Liam. Gefeliciteerd aan de 
ouders  

 KWB’er en opa Luc Raeymaekers was het bericht van de geboorte van zijn 
kleinzoon Otto vergeten door te geven aan Kleine Raak. Geen nood Luc een 
maandje later is nog zo erg niet. Luc loopt er zo fier als een gieter bij. Dikke 
proficiat aan de ouders Karen en Frederic en broertje Max heeft er een 
speelkameraadje bij. 

 

HUWELIJK 
 

Op zaterdag 12 juni 2021 trad KWB’er Henk Willocx in het huwelijk met zijn lieve 
dame Christa Luypaert .Door coronarichtlijnen moest dit heuglijk gebeuren een 
aantal keer uitgesteld worden. Einde goed alles goed, we wensen dit tof koppel veel 
deugd en heel veel graag zien in fijne relatie. 
Als getuige voor dit jonge paar kozen ze voor KWB’er Flor Verhasselt en dat de Flor 
dat goed heeft gedaan daar twijfelt geen mens over. 
 

NIEUW LID 
 

Na een sabbat jaar keert Dirk Van Campenhout terug als lid van onze KWB 
afdeling. Welkom Dirk en we hopen dat we je eerstdaags (na corona) mogen 
ontmoeten op één van onze activiteiten. Trouwens Dirk was enkele jaren terug de 
quizmaster bij uitstek op de KWB weekends. 
 

LEDENVOORDELEN 
 
In de Raak die je van KWB nationaal wordt toegezonden worden regelmatig 
ledenvoordelen aangeboden. Met je KWB lidkaart kan hiervan uiteraard genieten. 
Hou dit goed in de gaten!! 
  



Petanque, 
 
De ploeg die het petanque spelen 
organiseert heeft de terreinen 
piekfijn in orde gesteld. Ze 
verwachten nog de spelers om hun 
hobby met plezier te kunnen 
waarmaken. Goed nieuws! 
 
Iedere donderdag vanaf 19.30 u. is 
het zo ver. We kunnen weer een 
balletje gooien. Iedereen welkom, 
leek of prof, het mag/kan allemaal. 

 

 
 

 
 

WIST JE? 
 

 Dat de petanquepleinen aan het KWB lokaal een grote opsmuk kregen want het 
petanque-seizoen is weer van start gegaan. Fameus werk van het team, Eddy 
Geeroms en helpers en bovendien veel dank voor de organisatie van deze 
wekelijkse activiteit. 

 Dat het dak van het KWB-lokaal aan een grondige opfrisbeurt toe is en dat de 
werken eerstdaags worden uitgevoerd ook door een KWB’er nl; Benny Buys. 

 Dat we hoorden dat heel wat KWB’ers, in kleine groepjes, op bedevaart trokken 
naar Scherpenheuvel sommigen te voet anderen met de fiets. De verering voor 
Maria is in Merchtem heel speciaal en voor velen is een bedevaart naar 
Scherpenheuvel een zeer intens gebeuren voor de sfeer maar ook om een 
zware inspanning te leveren voor een doel dat ze zich hebben vooropgesteld. 
Prachtig en hopelijk hebben de vele kaarsen die voor Maria werden 
aangestoken een deugddoend en zalvend effect voor vele mensen van onze 
zone die wat op de sukkel zijn met hun gezondheid. 

 Dat alle deelnemers aan de wijnwandeling een kaartje ondertekenden met 
‘spoedig herstel’ voor Dominiek en Francis die in revalidatie zijn. Fijne attentie. 

 Raar, maar waar! Op de Drielindenbaan hebben ze geen slakken meer, een lid 
had een Palm gekregen van zijn broer. Nu ja, die was tevreden tot hij keek naar 
de data... jaar 2007!!! Niet getreurd.... die werd gebruikt als bierval voor slakken. 
en het werkt, alle dagen zitten er 2 a 3 slakken in dienen Palm aan het 
(ver)drinken. 

 Dat Jan De Smedt er voor gezorgd heeft dat de Kleine Raken samen worden 
gebonden per 50 exemplaren; Het oogt mooi want Jan dat is een boekbinder. 
Prachtig Jan. in het lokaal staat de verzameling Kleine Raken vanaf het begin. 

 Dat het stormweer en de overvloedige regenval ook onze leden heeft getroffen. 
De kippen van KWB’er Henk hebben het niet overleefd. KWB’er’s  Mark kreeg 
water in zijn woning en Pol moest het hemelvocht in zijn keuken opruimen. 

 Het gemeentepersoneel en de mannen die zandzakjes vullen maakten 
overuren. Vraag het maar aan Jos en aan Patrick met alle gevolgen nadien. 

 



Geocaching : gezinsactiviteit ! Verlengd tot eind augustus! 
 
Enkele reacties van deelnemers aan deze tochten. 
 

 Wist je dat onze geocaching 
fietszoektochten meer dan de moeite zijn 
om te doen. 

 Dat onze organisatoren er iets tof van 
gemaakt hebben. Dus zeker doen! 

 Let wel op dat  ze een beetje 
moeilijkheden hebben met onze 4 
seizoenen en uit het oog verloren waren 

dat gras en onkruid groeit 😊 
 

Beste Luc en Seger: dikke dankjewel voor het werk 
dat jullie er in staken om ons een paar toffe 
namiddagen te bezorgen. Het was echt leuk om 
nog eens te cachen, wel op een aparte manier met 
die QR-codes.  
 

 

Kan je de cache niet vinden, is hij verdwenen, of zit je echt gewoon vast. Geen 
probleem. Bel naar Luc  0498/570383 of Seger 0477/820726. 
 
Nog enkele tips waaronder een je cache kunt vinden   
 

                     

Foto’s die je kunnen helpen om de cache terug te vinden op moeilijke plaatsen  

        Tour werkman                                             Tour wijkmeester 

                                              

  



Wijkmeestersvergadering van woensdag 12 mei 2021 

Het was een blij weerzien voor de 26 aanwezige wijkmeesters. Het terras was geschikt zoals de 
coronamaatregelen het vereisen en de drank werd door Flor en Geert bediend. Voorzitter Steve was in 
zijn nopjes en hij heette iedereen van harte welkom bovendien kregen we een ‘driepoot’ biertje 
aangeboden, dit als steun aan de Scouts die hun 60 jarig bestaan vierden  

 

Norbert mocht het familienieuws vertellen. Hij begon met het positieve met de geboortes bij KWB leden. 
Vervolgens kwamen de felicitaties voor de opa’s of grootvaders. Een gouden huwelijk van Luc en Magda 
werd aangekondigd. Vanaf de maand januari werden de overleden familieleden en leden van onze 
afdeling benoemd. Jan Vrancaert, Arthur Vandeperre en Pascal Moens werden door de wijkmeesters op 
een heel warme manier herdacht telkens met zeer lovende woorden. Het moge een krachtig dankjewel 
betekenen voor de families. Hedwig had een kleine bezinning voorbereid. Hij hield het bij het feest van 
Hemelvaart, om te besluiten met een duiding rond 130 jaar Rerum Novarum en de inpakt van deze 
encycliek op het leven van de arbeiders en de mogelijkheid die geboden werd aan de vakbonden om hen 
te verdedigen. 

Luc bracht op een heel creatieve manier en met allerhande attributen een terugblik en een evaluatie van 
de voorbije activiteiten. Het was prachtig zelfs met moppen, vals geld, paaseitjes, de vlag die wel 200 
keer geroofd werd tot de verdieping op Palmzondag. De verschillende wandel- en fietstochten werden 
door de wijkmeesters sterk geapprecieerd. Om zijn woorden kracht bij te zetten en tevens om zijn 
verjaardag te vieren gaf Luc tijdens de pauze een rondje. 

Wouter gaf een vooruitblik van de toekomende initiatieven, de wijnwandeling, de fietstocht voor mannen, 
de dag fietstocht voor ervaren fietsers, de vernieuwde fietsrally en het petanque spelen. Voor de 
kermisactiviteiten wachten we nog af wat de mogelijkheden zijn om alles te kunnen/mogen organiseren. 
De corrida wordt een moeilijke omdat onder andere de atleten zeer kort bij elkaar staan en de vereisten 
om dit te organiseren heel hoog zijn. 

Francis, de man van de cijfers, hield een voorlopig kasverslag. De corona heeft serieus in onze 
kastoestand toegeslagen. Meerdere initiatieven die geld in het kasje brachten werden afgelast, het KWB 
lokaal werd gedurende een lange periode gesloten, dus geen inkomsten op zondagvoormiddag, de 
kaartavonden enz. Gelukkig hadden we gedurende een aantal jaren een degelijke reserve opgebouwd 
en kunnen we deze mindere inkomsten als afdeling dragen. Vanuit de gemeente kregen we ook een 
toelage uitgekeerd die zeer welkom was en waarvoor dank 

Steve was zo content om iedereen opnieuw te kunnen ontmoeten dat hij er na zijn slotwoord een rondje 
op gaf. Toffe vergadering en zeer zeker een blij weerzien voor velen.  

Norbert 

  



Hoopvol perspectief! 

Vele jaren terug kondigde KWB nationaal het jaarthema ‘hoopvol perspectief’ aan 
met de bedoeling van in tijden dat het moeilijker is en onze samenleving een beetje op 
hol slaat een vooruitzicht aan te bieden waar mensen, lees KWB leden zich konden 
aan optrekken. 
 
Beleven we nu in deze coronatijd niet hetzelfde. Het aantal vaccinaties stijgt dagelijks 
en toch hebben velen het ontevreden gevoel dat het niet snel genoeg gaat, dat het 
ene vaccin beter of slechter is dan het andere, dat sommigen voorsteken om sneller 
‘veilig’ te zijn enzovoort. De media kent geen remmen en vele meningen worden op 
ons afgevuurd en spijtig genoeg geven ze niet altijd courage maar zijn ze eerder 
geneigd om verdeeldheid te scheppen onder de bevolking. Het is spijtig dat vooral die 
negatieve uitlatingen, acties van zij die het bestaan van de virus ontkennen zoveel 
aandacht krijgen in de pers. 
 
We weten het allemaal het is een trieste, zwarte periode waar we door moeten. Het is 
verschrikkelijk, in de eerste plaats voor wie een vriend of een familielid heeft verloren 
of van huisgenoten of familieleden die aan een lange revalidatie toe zijn. Ook voor de 
vele mensen die door deze crisis hun werk volledig of deeltijds verloren liet deze 
periode wonden na. Het van thuis uit werken werd door velen in eerste instantie 
bejubeld maar na een tijdje was het gemis om zijn collega’s te zien, te horen en ermee 
samen te werken voelbaar. De studenten die achter hun schermpje lessen moesten 
volgen en hun studiegenoten en vrienden zo bitter weinig konden ontmoeten. We 
kunnen nog lang doorgaan want elkeen van ons heeft gevoeld dat er iets mis liep, we 
hebben nood aan samenkomen, aan een pintje pakken op café of iets lekkers gaan 
eten in een restaurant. we kijken uit naar wat vakantie ook al was wandelen en fietsen 
in eigen streek een deugdelijk tijdsverblijf toch blijft de honger naar meer aanwezig hoe 
je het ook draait of keert. 
 
Voor KWB en zeker voor het bestuur van onze afdeling was het steeds opnieuw 
zoeken, plannen maken en afgelasten. De kalender met de voorziene activiteiten 
vertoonde schitterende vooruitzichten maar ja zelfs ons groot ‘zee weekend’ ter 
gelegenheid van 80 jaar KWB moest verdaagd worden. En toch bleven ze in ons 
bestuur maar proberen met wandelingen, fietstochten, schermsessies zelfs over 
Palmzondag of gewoon samen moppen tappen. Creativiteit bleef aanwezig en dat 
verdient zeker een pluim …je moet het maar doen steeds opnieuw de moed hebben 
om iets aan te bieden aan de KWB’ers. Het was schitterend, proficiat. 
 

 
  



Wat zoveel jaren terug een oproep was met ‘hoopvol perspectief’ komt opnieuw aan 
het venster kijken. We krijgen stilaan meer lucht, meer vrijheid en het komt erop aan 
om nog wat vol te houden en we hebben dat ‘beestje’ overwonnen. Welke politieke 
partij ook die deze pluim op zijn hoed wil steken doet er niet toe want het zijn wij, de 
brave burgers, die door het dragen van onze verantwoordelijkheid de overwinnaars 
zijn. 
 
Proficiat aan allen die meegewerkt hebben om onze samenleving opnieuw te doen 
herleven.  

Norbert 

 
 

 
 
 

KWB Fietstocht voor mannen vrijdag 9 juli 2021  
 

Op vrijdag 9 juli 2021 om 19 u. stipt aan de werkman starten we voor 

onze jaarlijkse fietstocht. Het wordt traditiegetrouw een tochtje van 

ongeveer 30 km.  

We houden er een rustig tempo op na, zodat iedereen kan meefietsen. 

 

We proberen zoveel mogelijk autoluwe straten te nemen en onderweg 

wordt er uitgekeken naar een stopplaats om de nodige energie bij te 

tanken. 

 

Na de fietstocht eten we een hapje en drinken we een pintje in het KWB-

lokaal (naargelang wat kan met de geldende coronamaatregelen). 

 

Gelieve door te geven indien je meefietst. Met corona in ons achterhoofd 

zouden we toch graag een idee hebben van het aantal deelnemers. Zo 

kunnen we de nodige maatregelen nemen (ook op onze stopplaats)  

Indien je op het laatste ogenblik beslist om mee te gaan mailen naar: 

luc.vancampenhout1@gmail.com, of tel 0498 570383 voor woensdag 7 

juli 2021  

 

Tot dan 
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Altijd prijs met een radijs  
 

 
Op zondag 22 augustus verwachten we jullie  
op ons kermisterras op het parochieplein voor onze jaarlijkse legummenwedstrijd.  
 
Dees jaar gaan we voor een legumme met de Merchtems kleuren rood en wit en op 
n’en boterham met platte keis smaken ze nog beter dan frit. 
 
In de radijs zitten veel vitamientjes K (kermisvitaminen in de volksmond), tevens ook 
het vitamientje dat weerstand biedt tegen het coronavirus. 
 
De radijsjury zal zoals steeds in alle deskundigheid uitmaken wie de dikste langste 
schoonste radijs kan kweken.  
 
Voor alle deelnemers is er een schoone prijs en zo brengt KWB kermis het 
pa(radijs)op aarde. 
 
Breng dus uw radijsjes tussen 10 u en 12 u naar het parochieplein op 22 augustus en 
geniet daar van een goeien babbel op ons paradijsterras in afwachting van de 
prijsuitreiking. Ook zonder radijs welkom natuurlijk. 
 
En beste kameraad heb je geen radijzenzaad, en wens je zeker deel te nemen met de 
wedstrijd, stuur ons dan een mailtje en we zorgen er voor dat je je zaad kan afhalen in 
de werkman.  
 
Tot dan  bestuur@kwbmerchtem.be 
 

 
Verhuizen: Peter Theunynck uit ‘naar een nieuw zeeland’  Wereldbibliotheek 2010 

 
We droegen een deel van je leven naar buiten. 
In de laadbak hoopte al wat je onder ons dak had 
verzameld zich op. Het lag in touwen, in stapels 
geblinddoekt in dozen: er moest zoveel mogelijk samen 
 

verplaatst naar een grotere stad waar jij in kleinere 
kamers met vreemdere mensen zou wonen. 
Je zei dat je vaak nog zou komen. Ik wist hoe ik jaren 
tevoren hetzelfde beloofde onder het sjouwen van dozen, 
 

maar ik zag in je oen een ander leven flakkeren, in bredere lanen 
met hogere huizen, grotere bomen, terrassen in tientallen talen. 
De gouden jaren van et veroveren. Wij moesten stilaan 
Leegmaken, wat veel voeten heeft in de aarde. 
 

We moesten maar met minder van jou zien rond te komen. 
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Voetbalnieuws 
 

Beste vrienden, maak maar alvast jullie borst nat en smeer de beenspieren in, want 
we gaan voetballen. 
We hebben van de sportdienst van de Gemeente Merchtem de bevestiging gekregen 
dat we op het kleine kunstgrasterrein op Den Dooren iedere donderdagavond 
kunnen spelen. We starten ofwel om 20 u of  om 21u.  
 
Voor de maanden juli, augustus en september gelden de hiernavolgende data. 
Voorlopig spelen we onder elkaar. Wanneer we een oefenpartij plannen tegen een 
andere ploeg dan verwittigen we. 

Jurgen en Yves 

 
 
 

 8 juli van 20u tot 21 u. 

 15 juli van 21u tot 22u. 

 22 juli van 20u. tot 21u. 

 29 juli van 21u. Tot 22u. 

 

 

 5 augustus van 20u. tot 21u. 

 12 augustus van 21u. tot 22u. 

 19 augustus van 20u. tot 21u. 

 26 augustus van 21u. tot 22 u 

 

 2 september van 20u. tot 21u. 

 9 september van 21u. tot 22u. 

 16 september van 20u. tot 21u. 

 23 september van 21u. tot 22u. 

 30 september van 20u. tot 21u. 

 

 
  



KERMIS BIJ KWB 
 

Zondag 15 augustus 

 Kermisterras open vanaf 10 u.  

 Springkastelen voor de kleinsten. 

 Ludieke wedstrijd ‘De radijs in alle formaten en kleuren’.  

 Vanaf 17 u. haring met pelle patat en ajuinsaus of hamburger.  

 

Maandag 16 augustus  

 Kermisterras vanaf 12 u  

 Springkastelen voor de 

kleinsten 

 Vanaf 13 u. kampioenschap 

petanque.  

 Kaarten in eigen bubbel.  

 Boterhammen met platte kaas, 

köt, rauwe hesp en balleken.  

 
 

 

Dinsdag 17 augustus  

 Kermisterras vanaf 10 u. 

 Springkastelen voor de kleinsten 

 Vanaf 13 u. kampioenschap darts.  

 Boterhammen met platte kaas, köt, rauwe hesp en balleken.  

 De hele dag sfeermuziek met plaatselijke dj’s 

 Om 20.30 u. muzikale bingo à la KWB 

 

Woensdag 18 augustus 

Dag van de lege portemonnees en al wie kan mag mee komen opruimen vanaf 9 u. 

Vele handen maken licht werk. 

 

 

Vergeet ook je gratis drankbonnetje niet 
(hierbij in de Kleine Raak). 

 

 
  

 

 



KWB dagfietstocht 

‘De vijfgemeenten tocht’ 

Zondag 8 augustus 2021 - start om 9 u. stipt aan het KWB-lokaal 

 

De voordelen van deze fietstocht op een rijtje 

 Fietsen is gezond en zorgt voor ontspanning 

 We maken er een deugddoende fietstocht van aan een gezapig tempo langs 

zoveel mogelijk autoluw.  

 Een begeleide fietstocht zonder zorgen met een volgwagen die stand-by is bij 

eventuele panne 

 Geen stress voor ‘wat gaan we vandaag eten’, wij zorgen voor een 

middagmaal. 

 

Inschrijven 

 Vooraf inschrijven is verplicht (verzekering en middagmaal) 

 Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 1 augustus. 

 Deelname kost € 30 pp voor leden van KWB of Femma. 

 Niet leden betallen € 33 per persoon.  

 Bedrag overschrijven op rekening van KWB Merchtem IBAN BE70 7995 

5005 0525 met vermelding van naam en aantal personen. 

 

Stopplaatsen 

 Na een 20 tal km bereiken we de eerste stopplaats, in Café De Rembrandt in 

Kapelle-op-den-Bos. 

 Het middagmaal wordt ons rond 13 u. geserveerd in Brasserie Het Fenikshof 

in Grimbergen. 

 Onze laatste stopplaats is in de Sportschuur Cafetaria in Wolvertem. 

 

Het menu 

 Koninginnehapje of stoofvlees met Grimbergen met frietjes 

 Stuk taart met koffie of thee 

 

 

Opgelet: bij slecht (noem het rot) weer rijden we met auto’s naar 

de plaats waar het middagmaal wordt geserveerd. Afspraak om 

11.30u. aan het KWB-lokaal. 
 

 

Nog vragen? 

Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via mail 

wdeneve@gmail.com of 0478/543982 
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Wijnwandeling van 11 juni! 
 

Prachtig om terug met 39 deelnemers op tocht te gaan. Hans zorgde voor een knappe wandeling van 5 

km. midden in de natuur. Danny en Luc brachten gewoontegetrouw de wijn en de versnaperingen op de 

5 posten waar er halt werd gehouden. Wouter had de verantwoordelijkheid en hij gaf tekst en uitleg over 

de wijnen die werden aangeboden (met de medewerking van Dimitri).  

De organisatie stond er: 

 Drank in plastic bekertjes omdat glazen afwassen moeilijk is met de corona richtlijnen. 

 De hapjes mooi apart ingepakt  

 Mondmaskers op tijdens het wandelen. 

 

Op de eerste stopplaats koos Frans voor een tof kennismakingsspel. Iedereen mocht zich voorstellen 

met zijn voornaam maar hij moest een bijvoeglijk naamwoord dat met dezelfde letter begon als zijn 

voornaam eraan toevoegen. Bv: lucky Luc, enthousiaste Evert, maar wat doe je als je voornaam Yanick 

of Yves toevallig is. 

Stopplaats twee. Herman las een ‘gedicht verhaal’ voor met als titel ‘verhuizen’ van Peter Theunynck. 

In deze Kleine Raak kan je dit gedicht nalezen en er ook eens over mijmeren. Herman vroeg de 

deelnemers naar hun mening, wat ze voelden bij het lezen van dit gedicht, waar ze spontaan aan dachten 

enz. schitterend hoe Herman de verbanden kan leggen en dieper kan graven in de tekst die de dichter 

aanbiedt. 

Stopplaats drie: Hedwig, zelf autotechnieker, noemde vele onderdelen van een auto en bij ieder 

onderdeel had hij een verhaal voorzien; bv: de rem (soms moet je eens afremmen in het leven), de 

richtingaanwijzer (welke richting wil je uitgaan met je leven), de bumper (soms moet je al eens tegen een 

stootje kunnen), de koffer, bagageruimte (kan alles mee, hebben we aandacht voor wat we nodig 

hebben), de trekhaak (kan en mag iedereen meedoen ook zij die al eens een wat stimulans nodig 

hebben). De deelnemers kozen voor welk onderdeel van de auto ze wilden aandacht geven. Een 

geanimeerd gesprek volgde. 
 

Joke verraste ons met een quiz met telkens verschillende mogelijkheden om te antwoorden bv; hoeveel 

percent van de wereldbevolking moet het stellen zonder elektriciteit, was de Pelgrimsweg en de Kleistraat 

er voor de Wolvertemsesteenweg?  

Winnaar met 0 punten werd Luc en die werd beloond met enkele flesjes bier. 
 

Dank voor dit team voor de goede zorg en de organisatie. Ze werden met applaus bedacht. 
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