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FAMILIENIEUWS 
 
 Jeanne Verbeyst, echtgenote van Frans Cleymans  

moeder van KWB’er Willy Cleymans 
schoonmoeder van KWB’er Jos Dours 
grootmoeder van KWB’ers Jan en Kim Dours 
tante van meerdere KWB’ers 
 

Jean Van Weverberg, echtgenoot van Gilberte Roelands 
vader van KWB’er Patrick Van Weverberg 
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Als ik ... 
 

Als ik alleen maar was 

een kop op een karkas 

had mijn bestaan geen zin 

goddank, zit er iets in 

 

ik weet niet hoe het heet 

een ziel? een kern? een pit? 

mijn moeder zei:’’ t is God, 

die ergens in ons zit…’ 

 

maar ik voel me soms zo leeg 

en onze lieve Heer 

van wie mij werd verteld 

vind ik dan nergens meer 

 

maar als ik op een dag 

wat naar de bloemen kijk 

dan denk ik telkens weer… 

mijn moeder had gelijk! 

 
Uit Liggen in ’t gras van Toon Hermans 

 
  

 



Met dank aan de Femma dames! 
 

We kijken over het muurtje want alle activiteiten van onze afdeling werden geschrapt. Geen verslagen van voorbije 
initiatieven, weinig wist je datjes omdat er zo weinig te beleven viel. Maar Femma Merchtem was de voorbode van 
de kentering want door hun jaarmis zorgden ze voor ‘hoop’ en gaven ze wellicht het startschot van de kans om 
‘opnieuw leven in de brouwerij’ te brengen. De regering heeft het licht op rood gezet maar achter rood staat groen 
geprogrammeerd en daar gaan we voor want de zondag daarop 30 januari gaat onze Werkman weer open! Hoera! 
 

Zondag 23 januari de grote klokken van de kerk roepen ons op om met Femma mee te vieren in hun jaarmis.  
Met een knappe inleiding werd de trend gezet en met het thema ‘samen verder’ werd de deur opengegooid voor 
een viering waarin je door de teksten geraakt werd en die je deden nadenken over hoe we samen veel sterker zijn, 
en dat we met zijn allen veel meer kunnen, op alle gebied, dan alleen. 
Samen zorgen voor een menswaardiger samenleving, samen oog hebben voor zij die afhaken of het moeilijk hebben 
om eender welke reden. Voorganger Luc zag in zijn homilie ook veel hoop in dit thema voor de parochie en voor de 
bewegingen  
De keuze voor gekende liederen gaf iedereen de kans om samen met het koortje mee te zingen en of we mee 
gezongen hebben!. De geloofsbelijdenis is me echt bijgebleven, gewoon schitterend verwoorden wat we met zijn 
allen echt voelen. Hierbij de tekst: 
 

Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd open zet, 
waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt. 
Ik geloof in een kerk die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw, 
tussen mensen van verschillende geaardheid. 
Waar ieder heilig is en zondig tegelijk. 
Ik geloof in een kerk die geen rangen en standen kent, 
maar waar allen van hoog tot laag zusters en broeders zijn van elkaar. 
 

Ik geloof in een  kerk die haar eigen grenzen overschrijdt 
en een tafel bereidt voor allen die zich tot Jezus Christus bekennen. 
Ik geloof in een kerk die het woord van God in dialoog belijdt 
en waar communie hand in hand gaat met communicatie. 
Ik geloof in een kerk die niet heerst, maar dient, waar recht gedaan wordt aan allen, 
die niet denkt aan eigen roem maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering. 
 

Ik geloof in een kerk die op uittocht is uit het land 
van slavernij, en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen. 
Ik geloof in een kerk die haar crisis te boven komt 
en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft. 

 

Na de viering werden we door de Femma dames getrakteerd op één of meerdere glaasjes prosecco, fruitsap of 
water. Prachtig was de babbel achteraf. Het was volop genieten dank je wel dames van Femma, onze zussen, 

Norbert 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wauw, dit oogt mooi en het is zeker een uitnodiging om eraan deel te nemen en te smullen! 

Kookavond dinsdag 22 februari 2022 

19.30 u in de Kerkeboomgaard 

 

 
  



Voetbalnieuws 
 

 

Do. 17 febr.     KWB – Leireken om 19 u. 

Do. 10 mrt       KWB – Ifi B om 20.30 u. 

Do. 24 mrt       KWB -  ZVC Trapsgewijs om 19.45 u.  

 

 

Kaartkampioenschap wiezen 

 

De derde kaartavond kan al een beslissing brengen om  

Iets meer te weten wie de kanshebbers zijn voor de titel 

van kaartkampioen 2022 

 

Vrijdag 11 februari 2022 

Vrijdag 11 maart 2022 

Vrijdag 8 april 2022 finale 

 

 

Darts bij KWB 

Zaterdag 18 februari 2022 

KWB-lokaal de werkman 

We starten om 20 u.  
 

We spelen tactics. iedereen welkom.  

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

 

 

Pingpong 
Iedere donderdagavond 

20.30 tot 22 u. 
 

Terug afspraak in de kleine zaal van de Sporthal. Met al die 

nieuwe vedetten zal het er stevig aan toe gaan. 

  

mailto:luc.vancampenhout1@gmail.com


 

Februari 

Vrijdag 4 februari     bierproefavond lokale start-ups 

Vrijdag 11 februari    3e kaartavond 

Zaterdag 12 februari    Valentijns-sneukeltocht 

Vrijdag 18 februari    darts 

Dinsdag 22 februari    kookavond 

Vrijdag 25 februari    wijkmeestersvergadering 

 

Maart 

Zaterdag 5 maart     darts 

Woensdag 9 maart    infoavond rond dementie 

Vrijdag 11 maart     4de kaartavond 

Vrijdag 18 maart     visaquarium 

Dinsdag 22 maart     kookavond 

Vrijdag 27 maart     kapoenentornooi 

Zondag 27 maart     brunch 

Zaterdag 9 april     daguitstap Dordrecht 

 

Elke donderdag pingpong vanaf 20.30 u. in de sporthal. 

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal 

 

 
  



 

Waar:  we verzamelen aan KWB lokaal de werkman om 19 u. 
 

Wanneer:  zaterdagavond 12 februari 2022.  
 

Wat:  

Vrouwen, mannen, dit jaar gaan we als Valentijnsactiviteit op sneukeltocht,  

een tocht van een 5 tal km langs goed bewandelbare wegen. 

Op verschillende stopplaatsen maken we tijd voor een babbeltje, een ludiek kwisje, een 

verhaaltje, een hapje, een drankje, iets lekkers op de BBQ en als afsluiter echte Zwitserse 

raclette.  Kortom, de ingrediënten van onze jaarlijkse wijnwandeling zullen niet ontbreken. 

Kom zeker af. Het zal de moeite zijn!!! 

Kostprijs:  de kostprijs is gratis. 

 

Meer info:  Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 

 

 
GEBOORTE 
 

 Bij KWB’er Tim De Smedt en zijn Veerle werd een dochtertje geboren Lio. 

Proficiat. 
 

GROOTVADER 
 

 Grootvader Pieter Vercauteren loopt er zo fier als een gieter bij met de geboorte 
van zijn tweelingkleinkinderen Flynn en Polly.   
Dikke proficiat aan de ouders Griet en Jeroen. 

 Een glunderende KWB’er Aloïs De Smedt vertelde dat hij grootvader werd van 
een kleindochter, Lio genaamd. 

 

NIEUWE LEDEN 
 

 We verwelkomen met veel plezier onze laatste nieuwe KWB-aanwinsten Ken 
Marievoet en Sven Smet. Wijkmeester Nicolas gaat Ken motiveren om deel te 
nemen aan onze activiteiten en Yves bezoekt Sven. 

  

Valentijns-sneukeltocht 
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Waar: 
In den hangaar bij Pol Abbeloos (Langevelde 79) om 19.45 u. 
 
We beginnen oem 20 u. 
 
Wannier: 
Vrijdagavond 25 maart 2022. 
 
Wat: 
Mannen, wie weurt de kapoen van KWB? 
 
Waile gon in den hangaar van Pol efkes terug na onzen joengen taid. 
We gon d’er een tornooiken doen zouals  vruger: 
                
  Katapult schieten     

 Blaaspijp schieten  

 Boog schieten  

 Kleipijp schieten 

 Bijlwerpen  

 Ruit kapot sjotten  

    …………. 

 
‘T’es de bedoelink da ge allema in een keutte broek komt. 
Wailen gon d’er wel veu zurgen da ge werm kraigt.  

Zorgt da ge d’er ba zet, t’ zal plezant zein. 😊’ 

 
Kostprais: 
‘t Es allemaa verniet buieten d’en drank éénen euro 
 
Moete mier weetn: 
Hugo Willems, hugo.willems@kwbmerchtem.be, 0477 633497 
Oem e gedacht te emmen hoeveul kapoentjes we meugen verwachten, za 
het fain zain da ge iets laut weten aan Hugo. Het es oek zoe da ge 

daanen avond zeulf oek nog meer dan welkom zet 😊 

Zuals ge wet haven we ons oek aan da ambetantige coronagedoe, en oek 

corona vailegeidsregels (dus een montmaskerke vou a bakkes) 

Alle paljaskes tot dèn he! 

Hedwig D en Luc VC 

  

KAPOENENTORNOOI 



 

 

Waar:  

KWB lokaal, de werkman 

Wanneer:  

Op woensdagavond 9 maart 2022.  

We starten om 20 u.  

Deuren open om 19.30u. 
 

Wat:  

Wat is dementie en hoe ga je ermee om! 

“als je niet meer weet dat je vergeet” 

 

Tijdens de Infoavond wordt een antwoord geformuleerd op de veel gestelde 

vragen rond dementie.  

 Wie stelt de diagnose? 

 Is Alzheimer en dementie hetzelfde?  

 Wat is het verschil tussen ouderdomsvergeetachtigheid en dementie?  

 Wat is jongdementie? 

 Hoe omgaan met mensen met dementie? 

 Is dementie aangeboren of heeft het eerder te maken met onze manier 

van leven?  

Er is zeker ruimte voor interactie en vragen. Een specialist van CM zal ons hierbij 

begeleiden. 

Kostprijs: 

Gratis natuurlijk.  

Meer info:  
Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
  

Infoavond rond dementie 
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Samen naar DORDRECHT op 9 april 
 

Twee jaar is het geleden – hoeveel stokken heeft corona in onze KWB-wielen 
gestoken – dat we onze jaarlijkse daguitstap voorstelden.  We stippelden een mooie 
reis uit naar de oudste Nederlandse stad. Dordrecht ligt in Zuid-Holland en deze 
historische stad heeft veel moois te bieden. We bieden jullie een boottocht door de 
oude stad, een geleide wandeling langs pittoreske huizen, opvallende winkeltjes, o.a. 
het standbeeld van Ary Scheffer ,Schilder van de ziel', en een (vrijblijvend) bezoek aan 
de mooie Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk.  
 

 
 

Dagprogramma: (onder voorbehoud) 
7.30 u. Vertrek aan de Onze-Lieve-Vrouw-ter Noodtkerk 
9. 45 u. Aankomst aan de Grote Kerk (in de buurt van het VVV-kantoor) 
10 u.             Ontvangst met 2 kopjes koffie en warme appelmarijn in restaurant  

  Het Magazijn, Voorstraat 180  
11 u.   Begeleide wandeling door Hollands oudste stad met haar roemrijke  
  verleden met (facultatief) een bezoek aan de Grote Kerk 
13 u.  Middagmaal in restaurant  
15 u.  Rondvaart met de Dordtevaar, een elektrisch aangedreven open boot,  
  door de historische binnenhavens van Dordrecht. Onderweg kan je de  
  hoge en scheve achtergevels van diverse bijzondere woonhuizen   
  bekijken.  
16 u.  Vrij kuieren doorheen de mooie winkelstraten   
18 u.  Verzamelen aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
20.30 u. Aankomst in Merchtem 
 

 
………………………………………………. ……………………………..schrijft/schrijven  

zich graag in voor de dagtrip naar Dordrecht (Nl) en betaalt /betalen 60 euro per 

persoon aan Francis Wijns: totaal: ………………..euro 

of via het gironummer van KWB Merchtem: BE79 8335 3470 9433  

  



Verslag van ra(a)ke vrijdag 28 januari 

Oef, eindelijk….de eerste KWB samenkomst is een feit. Het bestuur koos voor 

gezelligheid en ontmoeting en dat was wellicht de goede manier. Maar tegelijkertijd werd 

vaardigheid en kennis heel belangrijk. 

Twee groepen waagden zich aan het spel ‘De doos van Pandora’ waar men door het 

oplossen van allerlei vraagstukken, puzzels en weetjes moest trachten de sleutel te 

vinden om de doos van Pandora te openen. Niet de eenvoudigste opdracht maar met 

heel wat creativiteit en soms ook geluk slaagden de twee groepen in hun opdracht. 

Een andere groep deelnemers wedijverden op het dartsbord en dat bracht ambiance in 

het KWB-lokaal. De scores lagen minder hoog maar de winnaarsmentaliteit was zeker 

aanwezig.  

Nadien werden er nog 2 kaarttafels gevormd terwijl de anderen het eerder hielden bij 

gezellig bij elkaar zitten en een praatje maken bij een goei pint. 

Het deed deugd om opnieuw elkaar te ontmoeten en hopelijk mogen en kunnen we dit 

doen op de vele initiatieven die er de komende periode op de kalender staan. 

Norbert 

 

 

KWB en darts 

zijn hot en iedereen 

probeert 

te gaan voor de hoogste 

score. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de doos van Pandora 

druipt de ernst er van af ! 

 

  



KWB BRUNCH 
Zondag 27 maart in zaal ‘t Vijverdal 

 
We hebben al 2 jaarfeesten gemist, daarom gaan we de brunch uitbreiden. 
We hebben een sfeervol en gezellig programma in elkaar gestoken waar het hele 
gezin welkom is.  
 

Het programma: 
 

 Een welkomstdrankje voor iedereen vanaf 10 u. 

 Dan wordt ook het ontbijt geopend. 

 Om 11 u. zetten we de KWB-gevierden van 2020 in de bloemetjes 

 Van 12 u. gaat het uitgebreid koud en warm buffet open 

 Om 13.30 u. is het aan de gevierden van 2021 om hen in de kijker te zetten 

 Daarna aansluitend het dessert en koffie. 
 
Wat later deelnemen kan ook. 
De zaal wordt gezellig versierd en men kan 
tijdens het eten genieten van live muziek. 
De kinderen zullen zich niet vervelen en kunnen 
gerust naar hun jeugdbeweging terwijl de 
ouders nog genieten. 

 
 

Inschrijven: 
Je kan je inschrijven met een mailtje naar brunch@kwbmerchtem.be en het bedrag 
met naam en aantal personen over te schrijven op rekening van Kwb Merchtem: 
BE79 8335 3470 9433. 
 
Kinderen 0 tot 6 jaar gratis 
Kinderen van 10 tot 16 jaar = 10 euro 
Vanaf 17 jaar = 25 euro 
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Pingpong
Ook in december en januari mocht er nog 
pingpong worden gespeeld. Intussen 
hebben ook een aantal jongere KWB’ers op 
donderdag hun weg gevonden naar de 
kleine zaal van de sporthal.         . 


