


FAMILIENIEUWS 
 
 KWB-lid René Van Buggenhout,  

echtgenoot van Ingrid Vanbuggenhout, 
schoonbroer van KWB’ers Ludwig Dours en Gerrit Franken 
oom van verschillende KWB’ers. 

 

  

 

†     In memoriam René Van Buggenhout 

 

Veel te jong is KWB’er René Van 

Buggenhout overleden. Deze joviale man 

werd lid van onze beweging in 1992.  

René was een goede en fervente 

kaartspeler en bij het kampioenschap 

wiezen was hij steeds paraat. 

De laatste twee jaar werd het met zijn 

gezondheid steeds moeilijker ondanks de 

goede zorgen waarmee hij werd omringd. 

De dagelijkse wandeling met zijn trouwe 

hond bleef achterwege. 

Wijkmeester en buur Luc had een goede 

band met René.  

René wellicht zijn er daar boven nog KWB 

kaartspelers met wie je kan een kaartje 

leggen. 
 

 

 

 

 

Heel belangrijk bericht! 
 

Het jaarfeest wordt spijtig genoeg afgelast, het bestuur zoekt naar een 

alternatief. Alle andere KWB activiteiten blijven – tot nader order - doorgaan, 

maar we worden wel verplicht van op ieder initiatief de covid save pas te vragen. 

Vergeet het document niet mee te brengen of de app waarop vermeld is dat je de 

twee vaccinaties hebt gekregen 

 

  

 



Kerstmis 

Kerstmis  

Noem het een droom 

noem het een oud verhaal 

Maar wie van harte leeft 

en liefheeft 

kan het telkens weer 

zien gebeuren. 

 

 

Misschien moeten wij 

al dat licht 

maar eens doven 

om weer in het kleine  

te kunnen geloven. 

Zelfs één lantaarn van hoop 

is voldoende 

om te weg naar een ander 

te vinden 

 
Uit ‘zonder worden kan je niet’ van Kris Gelaude 

 

≈  ≈  ≈  ≈  ≈  ≈ 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

in het KWB-lokaal 

 
Het is nog veraf maar op zondag 9 januari 2022 wordt er naar jaarlijkse 

gewoonte een nieuwjaarsdrink gehouden in het KWB-lokaal.  

Vanaf 10.30 u. kunnen we ‘normaal gezien’ genieten van een drankje en 

een hapje. Iedereen is van harte welkom.  

Klinken op wat voorbij is maar zeker toasten op een hoopvolle toekomst. 
  

 

 



Wild op het menu! 

 
Vrienden KWB’ers dit is geen verslag van de kookavond maar we 

hebben aan de initiatiefnemers Nico en Yves gevraagd om de recepten 

door te geven zodanig dat jullie er tijdens de feestdagen zelf kunnen 

klaarmaken en van genieten. Succes! 

Deze recepten zijn telkens voor 4 personen 

 

Consommé van Wild  
  

Snipper de 1 ajuin grof. Snij de 1 prei in 

stukjes. Schil 1 wortel en snij in plakjes. 

Bak een karkas van klein wild aan in boter op 

hoog vuur aan alle kanten bruin. Blus met 1,5 

l water. Voeg er uien, prei, wortel en 

laurierblad aan toe. Breng op smaak met 

peper en zout. Breng aan de kook en laat 1 

uur op zacht vuurtje sudderen. Schuim de bouillon geregeld af. Laat afkoelen.  

Maak een papje met 4 eiwitten 1el tomatenpuree juliennegroentjes en 150gr 

mager rundsvlees. 

Zet de bouillon op het vuur, doe er al roerend de 4 eiwitten bij om ze te klaren. 

Blijf roeren tot ze kookt. Zeef ze daarna door een fijne doek. 

Serveer de consommé met de groentejulienne (even geblancheerd). 

 
Wilde eendenborstfilet, bospaddenstoelen en  
wortel honingsaus 
 

Bak de gekruide 4 wilde (kleine) 

eendenborsten aan op de velkant 3 

minuten en 2 minuten aan de andere 

kant. Neem de filet uit de pan en 

verwijder zo veel mogelijk het vet. Blus 

de pan met honingwhisky. Voeg wat 

extra honing en graanmosterd toe en 

laat inkoken met 20cl culinaire room. 

Serveer met gestoofde bospadden-

stoelen en worteltipjes. 

  



Everzwijnfilet, knolselderpuree, wintergroentjes,  

Grand veneursaus 

 

Kook ½ knolselder samen met 2 

aardappelen zacht  in zout water. Maak 

hiermee een puree. Bak de 

everzwijnfilet in 8 minuten licht rosé. 

Neem uit de pan en laat rusten onder 

zilverpapier. Bak in dezelfde pan 1 

gesnipperde ajuin en bestrooi met 1 

lepel bloem. Blus onmiddellijk met 1 

glas Rode wijn. Voeg zwarte peper en 

tijm toe. Laat ½ inkoken.  

Giet door een zeef om de de saus te verfijnen. Terug in de pan laten inkoken met 

een scheutje cognac en 20cl culinaire room en 1 lepel aalbessenconfituur. Kruid 

af met peper en zout. Serveer de gesneden filet met de puree en een salade van 

rauw witloof, veldsla en mayonaise. 

 

Crème brulée 
 

Breng 25cl room 40% en 25 cl 

volle melk langzaam aan de kook  

met 1 uitgeschraapte vanillestok. 

Meng 100gr kristalsuiker met 12 

eidooiers los niet schuimig. Giet 

de warme room bij het eimengsel 

en meng rustig. Laat het mengsel 

20 minuten rusten. 

 

 

Tip: je kan dit mengsel de dag op voorhand maken. Verdeel het mengsel in 

schaaltjes. En bak in een oven minstens 1u op 90°C tot een stevige crème. 

Bestrooi de afgekoelde creme met fijne suiker en brand af met een gasbrander. 

 

Smakelijk ! 
  



Koken 26 oktober door Pauwel en Marc 
 
Het was een gelukkig weerzien van alle inspirant-koks op onze eerste, na vele 
maanden, kookavond. Bijna 20 mannen stonden klaar om een uitgebreide 
maaltijd klaar te maken. En of dat het lekker was! 
 
Op het menu: verse broodjes - voorgerecht: kokoscurry met kip, boontjes en 
basmatirijst - hoofdgerecht: varkenshaasje in bladerdeeg met sjalottensaus en 
gekleurde wortelen - dessert: chocoladerisotto met mango. 
 
Voorgerecht    heel eenvoudig en snel 
Kokoscurry met kip, boontjes en basmatirijst 
!!! de hoeveelheden zijn voor 4 personen als hoofdgerecht of 8 personen als 
voorgerecht!!!! 
500 g kippenhaasjes of kippenblokjes,  
400 g fijne prinsessenbonen, 1 broccoli,  
1 plantje platte peterselie, 250 g basmatirijst,  
400 ml kokosmelk (blik) - mag meer zijn,  
1 eetl. olijfolie,  
4 koffiel. groenecurrypasta (bokaal), peper en zout. 
 
Voorbereiding: 
Verdeel de broccoli in roosjes. 
Verwijder de uiteinden van de prinsessenbonen en snij in stukken van 3 cm. 
 
Bereiding: 
Kook de rijst in licht gezouten water (kooktijd: zie verpakking). Giet af. 
Kook intussen de broccoli 5 min. en de boontjes iets langer (proeven!) onafgedekt in 
licht gezouten water. Giet af. 
Verhit 1 eetl. olijfolie in een wokpan en roerbak de kippenhaasjes 2 à 3 min. aan alle 
kanten goudbruin. Kruid met peper en zout en haal uit de pan. 
Voeg de groenecurrypasta toe aan de wokpan en blus met de kokosmelk. Laat 2 min. 
inkoken. Meng er de groene groenten en de kip onder. 
Werk de curry af met de platte peterselie. 

Marc 

 

 

Een vriendelijk woord 

kost niets en is 

het mooiste 

Van alle geschenken 

Daphne du Maurier 

 

  

 



Voetbalnieuws 
 

 
Ma. 6 dec. KWB – Ginder-Ale Oldies om 21.45 u. 

Ma. 20 dec. KWB – Scouts Juventa OM 21;45 u. 

Ma. 17 jan.     KWB – Huibout om 21 u. 
 

 

 

Kaartkampioenschap wiezen 

2de kaartavond - vrijdag 12 november  

Zat de toename van de coronavirus er voor iets tussen of  

zit de mot in dit kaartkampioenschap wie zal het zeggen.  

In ieder geval de 26 aanwezigen hebben plezier en deugd  

beleefd aan deze tweede avond. Astrid Cooremans haalde 

de  

hoogste score met 45 punten  en ze werd de verdiende  

winnaar van deze avond. Aan twee tafels werd er met 5 

spelers gekaart en dat is wel niet zo eenvoudig als het lijkt 

voor diegene die de score opschrijft vraag het maar aan Pol. 

 

Bij de tombola viel het op dat vier mannen aan dezelfde tafel, Roger B , Thomas VM, 

Francis P en Luc VC, met een lekkere en grote fles Karmeliet of La Chouffe naar huis 

gingen. Verslaggever toog weer met lege handen huiswaarts. 

Bedankt aan Walter, Hugo en Roger voor de lekkere croque en aan Flor, Rudi, Marc 

en Hedwig voor de tapdienst.  

P.s. er was chocolade voorzien  

 

Vrijdag 11 februari 2022 

Vrijdag 11 maart 2022 

Vrijdag 8 april 2022 finale 

 

 

Darts bij KWB 

Vrijdagavond 03 december 21 

KWB-lokaal de werkman 

We starten om 20 u.  
 

We spelen tactics. iedereen welkom.  

😊info: Luc Van Campenhout, luc.vancampenhout1@gmail.com, 0498 57038 

  

 

mailto:luc.vancampenhout1@gmail.com


 

December 

Vrijdag 3 december    darts 

Zondag 5 december    Sinterklaas op bezoek 

Zaterdag 11 december misviering om 18 u voor de 

overleden KWB leden 2020-2021 

Vrijdag 17 december    disco schaatsen 

Zaterdag 18 december    kersttocht 

Woensdag 29 december   wijkmeestersvergadering 

Woensdag 29 december   supporteren op cross in Diegem 

 

Januari 2022 

Vrijdag 7 januari     3de avond kaartkampioenschap 

Zondag 9 januari     nieuwjaarsreceptie in het lokaal 

Zaterdag 16 januari    darts 

Dinsdag 18 januari    kookavond 

Vrijdag 21 januari     kapoenentornooi 

Vrijdag 28 januari     ra(a)ke vrijdag voor iedereen 

 

Elke donderdag pingpong vanaf 20.30 u. in de kleine zaal van de sporthal. 

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal 

 

 
  



GEBOORTE 
 
Zita is het dochtertje van KWB’er Robie Bogemans en Rosie De Nil. N’en dikke 

proficiat aan de ouders  

 
GROOTVADER 
 
KWB’er Patrick Bogemans loopt er uitermate fier bij met de geboorte van zijn 
kleindochter Zita.  
 
KWB’er Ludwig Dours werd voor de 8ste keer grootvader. Kleinzoon Emiel is de 
laatste aanwinst en Ludwig ziet ze allemaal graag afkomen. Plezant zegt hij met velen 
rond de grote tafel. Proficiat aan de ouders Sam en Kimberly. 
 

WISTJES 
 

 Dat er heel wat KWB’ers op de sukkel zijn met hun gezondheid, zowel kleine als 
grotere kwaaltjes duiken hier en daar op. We wensen iedereen een spoedig herstel. 

 Dat het coronavirus in Merchtem voor serieuze problemen zorgt. Zelfs heel wat van 
onze leden en bestuursleden werden geveld en moesten noodgedwongen in 
quarantaine blijven. 

 Dat er vanaf zondag 14 november in het KWB nagegaan wordt of je wel degelijk 
ingeënt bent. Dus vergeet je inentingsbewijs niet mee te nemen wanneer je op 
zondagmorgen een pintje komt drinken of wanneer je deelneemt aan een 
vergadering van onze beweging 

 Dat de avond over dementie spijtig genoeg diende te worden afgelast wegens 
ziekte van de voordrachtgever. Geen nood we trachten een nieuwe datum vast te 
leggen. 

 Nieuws heet van de naald. Onze KWB kassier Francis Wijns is kampioen, zowel in 
het enkel als in het dubbelspel, pingpong geworden van de provincie  Vlaams-
Brabant. Dikke proficiat aan de Cisse. 

 

NIEUWE LEDEN 
 

 Welkom aan Piet Van den Borre, Dirk De Vleminck en Kyell Consoul  die de 
stap naar KWB hebben gezet. We durven hopen dat ze zich thuis mogen 
voelen in onze beweging. De wijkmeester en tevens goede vriend, Nicolas 
Robberechts, zal hen regelmatig bezoeken met Kleine Raak en hen natuurlijk 
motiveren om deel te nemen aan onze activiteiten of al eens binnen te springen 
in het KWB-lokaal op zondagvoormiddag. 

 Ook wijkmeester Jos Dours heeft een nieuw lid ingeschreven Mark Van 
Laethem. Tof Mark dat je terug bij de KWB van Merchtem wil aansluiten. Graag 
verwachten we je op één van onze activiteiten of op zondagvoormiddag in het 
KWB-lokaal. 

 Jeroen Buelens werd onze laatste nieuwe aanwinst. Raphaël Jacobs zal er 
voor zorgen dat Jeroen tijdig verwittigd wordt van de activiteiten. Jeroen 
welkom, we verwachten je! 

  



Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in m'n schoentje 

gooi wat in m’n laarsje, dank u Sinterklaasje … 

 
Lieve kindjes,  op 5 december kom ik normaal langs in de Werkman bij KWB Merchtem. Net 
zoals vorig jaar is het volgens de virologen nog niet 100% veilig om mijn verjaardag te vieren 
met al mijn vriendjes, jullie dus . 
 
Op mijn schoot zitten en een dansje doen mag ook nog niet op mijn verjaardag. Daarom leek 
het volgens mijn viroloog piet beter om net als vorig jaar mijn ronde te doen bij de kindjes aan 
de deur, hij vond dit heel leuk en ik ook. 
 
Dus de brave lieve kindjes wil ik zeker bezoeken op 5 december , en daarom zullen piet en ik 
aan jullie deurtje passeren, helaas mag ik en piet van coovitje geen handjes of knuffeltjes geven 
dus zal het een afstandsbezoekje worden. Daar we vele kindjes moeten bezoeken kunnen we 
ook niet lang blijven staan. 
 
De Sint weet alle kindjes wonen maar niet of ze thuis zijn natuurlijk, daarom ontving ik graag 
een mailtje op mijn adres: sint@kwbmerchtem.be voor 3 december voor wie een bezoekje 
wenst , ik breng zeker wat lekkers mee. 
 
Om de Sint het extra makkelijk te maken vraagt hij om een tekening voor het raam te hangen 
op 5 december zodat hij je deurtje zeker niet voorbij loopt. 
De planpiet laat dan weten rond welk uur hij ongeveer zal passeren. 
 
Lieve groetjes van Sint en Piet 

 

 
 

 
 

 

JAARMIS KWB gaat zeker door in de kerk. 
 

KWB-Femma koor 
 

Gewoontegetrouw wordt de misviering opgeluisterd door een Femma-KWB 
gelegenheidskoor. Wie graag zingt nodigen we uit om ons koor te versterken. De 
repetitie gaat door op maandag 6 december van 19 tot 20 u. in het KWB-lokaal 
o.l.v. Walter Teugels. Meezingen is de boodschap. 
 

  

 

 

mailto:sint@kwbmerchtem.be


KWB Family on ice 17/12/21 

Helemaal van weg geweest: we kunnen weer 
op jaarlijks schaatsbaanbezoek! Dit jaar 
trekken we naar Liedekerke op vrijdag 17 
december. 

Waar: We vertrekken aan de sporthal van 

Merchtem om 17.45 u naar de schaatsbaan in Liedekerke. (Sportlaan 1, 
1770 Liedekerke). 

Terug: We keren huiswaarts (of alleszins terug naar Merchtem) rond 
22.00u om ten laatste rond 22.45 in Merchtem te zijn. 

Kostprijs: € 3 voor toegang schaatsbaan en huur schaatsen en eventueel 
€ 3 per persoon voor de bus (graag gepast geld meebrengen indien 
mogelijk). 

Breng zeker mee:  

 HANDSCHOENEN zijn verplicht en een EXTRA paar kousen zijn 
aangewezen 

 Kids ID of EID 

 Je goed humeur 

 Een plezante mop, nieuwjaarsbrief of liedje voor op de bus 

Nog vragen: 

Steve Van De Casteele, steve@kwbmerchtem.be, 0472 360169 Hopelijk 
mogen wij jou ontmoeten op deze toffe gezinsactiviteit 

 

 

 

 

 

 

mailto:steve@kwbmerchtem.be


KWB supportert op Cross Diegem 29/12 

Nog net voor het nieuwe jaar, op woensdagavond 
29 december trekken we weer naar de cyclocross 
in Diegem. Als we op tijd vertrekken zijn we daar 
ongeveer tegen de start van de dames.  

En hoe laat is dat dan? 

Om 17.45 u. verzamelen we aan de kerk om tegen 18 u. ten allerlaatste te 
kunnen vertrekken. 

En wanneer ben ik dan terug thuis? 

Je zal de avond zelf kunnen kiezen om vrij 
snel na de herencross af te komen of met 
de latere lichting af te komen na nog enkele 
cafeetjes te bezoeken.  

En moet ik daarvoor inschrijven?  

Inschrijven doe je door 25 euro over te schrijven op de KWB-rekening: 
BE70 7995 5005 0525 met vermelding van ‘Cross Diegem + naam).  

Deadline: 22 december (maar je moet zeker en vast niet zo lang 
wachten). 

Nog vragen: 
Steve Van De Casteele, steve@kwbmerchtem.be, 0472 360169 Hopelijk 
mogen wij jou ontmoeten op deze toffe gezinsactiviteit. 
 

 

Super dringend!! 

Vergeet je lidgeld niet over te schrijven 

 
 

Heb je het lidgeld al overgeschreven dan mag je dit bericht vergeten. 

Heb je door vergetelheid de € 30 nog niet gestort op de rekening van KWB van KWB 

Merchtem. IBAN BE70 7995 5005 0525 doe het meteen. 
 

We hopen dat je onze KWB afdeling trouw blijft en we duimen voor een fijne 

samenwerking. 

  

mailto:steve@kwbmerchtem.be


KWB daagt uit! 

 

Josky, Tom en Luc de mannen van d’en tap poseren in maatpak! Sterrenbediening! 

 

 

Het kon niet anders: de mannen van de Eiffel hielden het KWB-lokaal open in hun 
typische uitrusting en aangepast aan de heksentocht die daags voordien plaats vond 

  



Vaarwel 2021! 

Welkom 2022! 

Mag ik je kussen? 

 

Eind december en begin januari staan er van oudsher feesten op het menu. De riem 

wordt voor een tijdje losser gelaten en we genieten van heerlijke spijzen en dranken. De 

uitstalramen van de winkels en de rekken in de grootwarenhuizen puilen uit met 

cadeautjes en allerlei lekkernijen. Ze zullen onze koopplannen wel dermate beïnvloeden 

dat we ons eens te meer laten vangen aan allerhande extraatjes. Maar dat hoort toch 

bij de geneugten van het leven.  

Nieuwjaar, wat zal het worden? Zullen we mogen kussen is de hamvraag? Zullen we 

ons moeten tevreden stellen met een vuistje naar elkaar en een knipoog achter een 

mond masker of kan/mag het wat meer zijn. In een droom zie ik onze voorzitter al aan 

de ingang van het KWB-lokaal staan ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie. De 

intentie om de vrouwkes met een klinkende zoen te verwelkomen wordt in de doofpot 

gestoken en Stiefje moet het stellen met een afgemeten vuistje, verstopt achter een 

doekje en niet goed wetende wie er voor hem staat. Is het Jeannine, Roza, Greta of zou 

het wel Chantal kunnen zijn. Zelfs handjes schudden zou kunnen uit d’en boze zijn. Of 

nog erger zullen we ons bewijs van inenting moeten tonen om binnen te mogen in het 

KWB-lokaal, dan zou het voor onze voorzitter wellicht gemakkelijker maken want hij 

heeft iets om handen met de bewijzen in te scannen. 

Met de eindejaarsfeesten wordt er al wel eens duchtig uit de bol gegaan zeker op 

oudejaarsavond en naarmate het grote wijzertje naar de 12 gaat en het aftellen begint 

wordt er al eens stiekem met wat reuk gewerkt om te kussen en de wensen van de 

vrienden te beantwoorden. Zie dat dat al gebeuren in corona tijd, de virusjes krijgen vrij 

spel en vooraleer we het goed doorhebben zijn we allemaal besmet.  

Wat is het alternatief, hoe lossen we dat op. Kushandjes gooien lijkt me wel wat. Het 

directe contact wordt vermeden en toch toont het gebaar een vorm van genegenheid en 

van affectie…….Een liedje zingen met je mondmasker op met een Nieuwjaar tekstje 

waaruit de sympathie voor je vriend of vrienden, zoon of dochter, moeder of vader blijkt, 

kan ook. Of een soort beperkt nieuwjaarsbriefje opzeggen zoals vroeger natuurlijk  

zonder te eindigen met ‘ je …..1 januari 2022’ 

Och, God we zien wel! Laten we het houden op ‘we wensen je een goed, plezant en 

hopelijk gezond 2022’. Hopelijk kunnen de activiteiten van KWB en de vriendschap 

onder elkaar ook een stukje bijdragen tot een wervelend, geestig, creatief maar vooral 

deugddoend 2022. Dat is onze vurigste wens en laten we de coronavirusjes maar even 

in onze rugzak zitten. 

Het ga je goed. 
Norbert 

  

 



Wijkmeestersvergadering van vrijdag 29 okt. 21 

 De opkomst was matig maar de aanwezigen hebben er een zeer mooie 
vergadering van gemaakt. Geert, de vervangende voorzitter, heette iedereen 
welkom en vertelde ons meteen de inhoud van de vergadering. 

 Hedwig hield, op een sfeervolle manier in zijn bezinning een eerbetoon aan de 
overleden KWB’ers en de familieleden van onze leden maar hij gaf ook 
aandacht aan de vrienden, de buren en werkmakkers die ons ontvallen zijn en 
die niet meteen een band hebben met onze vereniging.  

 Nico, als nieuw bestuurslid, besprak de voorbije activiteiten op een zeer 
efficiënte wijze en hij hield rekening met de bemerkingen die er werden 
gemaakt. 

 Bij het ledennieuws viel het vooral op dat er 5 nieuwe leden werden 
ingeschreven. 

 Wouter nam de toekomende initiatieven voor zijn rekening waar vooral het 
jaarfeest en de nodige coronamaatregelen werden besproken. Wordt er een 
beperking voorzien voor het aantal deelnemers? Wordt het mondmasker bij het 
binnenkomen in de zaal en bij verplaatsingen (toilet, babbeltje aan een andere 
tafel…) verplicht? Worden we verplicht van ons testbewijs te laten zien, 
registreren? Maar we zien wel wat de regering beslist en welke maatregelen er 
moeten genomen worden. 

 Fijne vergadering met heel veel aandacht voor onze KWB leden. 

 

≈  ≈  ≈ 

 

KWB jaarfeest zaterdag 11 december gaat niet door! 
Er wordt gezocht naar een alternatief! 

 

 
 

Wat gaat er alvast wel door? 
 
We starten om 18 u. met de misviering voor de overleden KWB leden van 2020 en 
2021 . Het zou tof zijn voor KWB maar zeker voor de familieleden van de overleden dat 
we met velen aanwezig zijn. Het is een eerbetoon! 
Als er nadien nog iets georganiseerd wordt dan zal dat kenbaar gemaakt worden via 
mail of alle andere mogelijkheden waarover we met KWB beschikken. 
Diegenen die hun deelname aan het jaarfeest al hebben overgeschreven krijgen 
sowieso hun centjes terug daar zal Francis wel voor zorgen. 
 
En vooral laat ons hopen dat het virusje vlug onder controle is, wij duimen er alvast voor! 
 

  



Kersttocht: “In het voetspoor van de herder.”  

Wanneer?  zaterdag 18 december van 19.00 u tot 21.30 u 

Start en aankomst? parking KERKHOF Merchtem  

Daarna BBQ-hapje in Werkman 

Wat? Wandeltocht van 6 km (ook veldwegen) 

- schapen drijven 

- leuk schapenfilmpje 

- kerstverhaal met drankje 

- warm kringmoment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈  ≈  ≈ 

Wie wordt er gevierd voor 25 en 50 jaar lidmaatschap? 

In 2020, kon het jaarfeest omwille van de coronavirus niet doorgaan en ook dit jaar wordt de 
viering van de leden die 25 of 50 jaar lid zijn verschoven na een later nog te bepalen moment. 
Het bestuur doet er alles aan om een gepaste viering te organiseren. 

In 2020, lid van 1995, hadden Frans Sablon, Luc Vrijders en Patrick Bogemans 25 jaar 
lidmaatschap op de teller. 

In 2021 dus lid van 1996 of 25 jaar traden de volgende leden toe tot onze beweging: Herman 
Vandeperre, Christophe Devos, Paul Reyniers, Etienne Moernaut, Theo Aelbrecht, Peter 
Vranckaert, Jurgen Marievoet, Andre Jacobs, Michel Van Praet, Dimitri Van Laere, Patrick 
Van Weverberg, Hans Verbruggen en Johan Vrijders.  

Jean-Marie Vogelaere heeft er 50 jaar KWB lidmaatschap opzitten. 

Proficiat aan alle gevierden en dat ze nog lang deugd mogen beleven aan onze beweging en er 
ook heel veel vrienden mogen ontmoeten. 

Drie KWB’ers die uit het bestuur stapten dit jaar worden eveneens betrokken bij de bedanking 
van onze voorzitter nl. Hugo Willems, Hans Verbruggen en Hedwig Dours. Bedankt mannen 
voor de jarenlange, vrijwillige inzet voor onze KWB afdeling.                   (Norbert) 

Dankbaar 

Eenvoudig 

Zorgend 

 



Luna en Sterre, 2 leerlingen van de heksen-
school, hadden een probleem. Ze hadden 
nog één ingrediënt nodig om hun heksen-
soep te maken. Was dat de verklaring voor 
het verschrikkelijk verdriet van de weer-
goden? Waren de wolken droevig omdat de 
twee heksenkinderen hun heksendiploma 
niet konden halen? Of was het compensatie 
voor de vorige 19 heksentochten die droog 
waren gebleven? We zullen het nooit weten. 
Maar gelukkig trokken de buien weg. Iets te 
laat voor de eerste groepen en een aantal 
medewerkers ten velde. Maar net op tijd 
voor de grote meerderheid van de 600 
deelnemers.deelnemers. .

Mondmaskers waren verplicht in de vertrek-
locatie. Andere soorten maskers zagen we in 
overvloed onderweg.  Ook dit jaar gingen 
we op stap met 2 begeleiders in 12 groepen 
van 50 deelnemers. Onderweg deden de 
heksen en tovenaars er alles aan om het zo 
aangenaam, of net zo
onaangenaam mogelijk te maken… .

2 jonge heksen krijgen heksendiploma
tijdens de 20ste heksentocht



De deelnemers moesten de 2
heheksenkinderen helpen om hun heksen-
diploma te behalen. Hiervoor moesten ze 
spelletjes spelen, door het schrikbos 
wandelen, genieten van wat in de heksenke-
tel voor hen was klaargemaakt, de toekomst 
laten voorspellen en uiteindelijk het ontbre-
kende ingrediënt zoeken voor de hek
soep. . 
Overigens onze excuses aan de ouders die 
nu af en toe zo van die lekkere zoete snotte-
bellen, varkenskoppen, een tweede koeien-
maag of lekkere kikkers in hun soep 
terugvinden… . .

  





een vergadering van de werkgroep in 2000

een vergadering van de werkgroep in 2013

Wist je dat....
– we de 76 medewerkers van deze 
heksentocht willen bedanken.
–– dank ook aan de trekkers achter de 
schermen. Zowel voor het praktische 
werk als voor de uitwerking van het 
verhaal. . 
– ook dank aan Femma van Mollem 
voor de samenwerking.           .

–– aangezien dit de 20ste heksentocht 
was ging er al een rijke geschiedenis 
aan vooraf...                  .
–– de eerste heksentocht ging door in 
1999. Met 5 trekkers gingen we van 
start: Hendrik, Aloïs, Walter, Liesbeth en 
Hans. Door de jaren heen hebben we 
vele medewerkers gehad in onze 
werkgroep. Dank aan allen!         . 
–– we trokken in 1999, met de bus, naar 
Buggenhout Bos. Met 80 deelnemers 
was het een overrompeling.          .
– in 1999 het heksendrankje op basis 
van Pisang door het gebruik van 
droog ijs was omgevormd tot... een 
waterijsje. .
–– de eerste 4  tochten (1999, 2000, 
2003, 2004) in de Werkman vertrokken 
en dan naar een geheime locatie 
werd gereden .                       .
– de heksentocht ook verschillende 
jaren werd georganiseerd samen met 
Femma Merchtem.         .
–– in 2006 vertrokken we voor het eerst 

vanop een andere plaats. Dit was bij 
René Stevens in Brussegem.
–– Met dank aan de eigenaars van de 
verschillende vertrekplaatsen… René 
Stevens in Brussegem, De Proft, Pol en 
Ivo Abbeloos, Luc Robberechts, tuin-
bouwschool, Pol en Ivo Abbeloos, 
voetbalkantine Mollem, Luc Rob-
berechts, feestzaal Hamme, feestzaal 
Brussegem, Kloosterhof Mollem, Pol 
en Ivo Abbeloos, Forever steenhuffel, 
Huttert (heksenwandeling) en 
Kloosterhof Mollem.
– tot 2011 kon je deelnemen zonder 
vooraf in te schrijven. Maar meer dan 
800 deelnemers was zelfs voor de 
heksen van het goede teveel.


