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FAMILIENIEUWS 

 
 Rudi De Wachter, 

broer van KWB’er Patrick De Wachter 
 

 KWB’er Theo Verhavert, echtgenoot van Josephine Biesemans, 
vader van KWB’er Sam Verhavert 
schoonbroer van KWB’ers Luc Van Schuerbeeck, 
Herman Vander Straeten, Walter Legroux, Jean De Block en 
Hans Hoogewys, 
oom van meerdere KWB’ers 
 

 Leontine Van Schel, weduwe van Marcel Libert, 
schoonmoeder van KWB’er Paul Reyniers 

 

 

 

† In memoriam Theo Verhavert 

 

Na een lange en moedige strijd heeft Theo 

de wedstrijd tegen zijn ziekte verloren. Theo 

werd in 1976 lid van onze KWB afdeling. 

Eerst bij JKWB waar hij zelfs DJ speelde 

want muziek was een van zijn hobby’s.  

Hij was een joviale en vriendelijke man die 

zeer sportief was aangelegd zowel bij het 

voetballen, het kaatsen en bij het fietsen. 

Theo wist zich te bekwamen in de wielersport 

en bij vele organisaties werd hij als nemer 

van de finishfoto gevraagd bij 

wielerwedstrijden. Zelfs koersen in het 

buitenland boeiden hem en regelmatig trok 

hij over de grens om één of andere ronde te 

volgen.  

Bij voetbalclub de Cristal Boys was hij samen 

met zijn vrouw Josephine jarenlang een 

gewaardeerde medewerker.  

 

 
Bij KWB was hij een trouw lid die meestal van op de zijlijn meekeek. Op de kaartavonden 

was hij steeds een blije en aangename medespeler. Hij hield van het risico nemen bij 

het kaarten. We zullen d’en Theo missen bij KWB-Merchtem. 

  



Kookavond bij KWB 
 

Met enkele vergeten groenten gingen we de klassieke toer op. 
 

 Als voorgerechtje kozen we voor een simpele pastinaaksoep die we afwerkten met 

wat gerookte kip en croutons.  

 De hoofdrol was weggelegd voor de schorseneren in witte saus. (Een groente met 

luchtige bijwerkingen). Deze werd vergezeld met witte saus, fijne plakjes 

varkensgebraad, glanzende vleesjus en een boterpuree.  Deze klassieker kon iedereen 

wel bekoren. 

 We zorgden ook voor een vergeten dessertje: griesmeelpap afgewerkt met een coulis 

van blauwe bessen.  
 

Wistjes  … 
 

 Dat schorseneren goed zijn voor de prot ;)  .  

 Dat je schorseneren moet kuisen met handschoenen aan, anders heb je zwarte vingers 
voor een week . 

 Dat griesmeelpap niet meer gekend was onder onze leden . 

 Dat je een soep mooi kan afwerken met peterselie en wat gerookte kippenfilet.  

 Dat het altijd leuk is de afwas te doen met iedereen zelfs al ben je een kleine groep.  

 Dat het niet moeilijk moet zijn om lekker te zijn .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



 

Mei 

Woensdag 4 mei     rustige avondfietstocht 

Vrijdag 6 mei     finale kaartkampioenschap 

Zondag 8 mei     Moederdag in het lokaal 

Woensdag 11 mei     bbq kookavond 

Vrijdag 13 mei     dropping 

Zaterdag 14 mei en zondag 15 mei  parochebal en parochiedag 

Woensdag 18 mei     rustige avondfietstocht 

Vrijdag 20 mei     wijnwandeling 19.30 u. 

Zaterdag 21 mei     darts 

Zondag 22 mei     natuurwandeling Hestergem (Opwijk) 

Woensdag 25 mei     ra(a)ke vrijdag(woensdag) voor allen 

 

 

Juni 

Vrijdag 3 juni      veldvoetbal Marollen 

Zaterdag 11 en zondag 12 juni   Fietsweekend Terneuzen 

Zondag 12 juni     Vaderdag in het lokaal 

Woensdag 14 juni     kubb 

Vrijdag 17 juni       stadsbezoek Aalst 

Zondag 26 juni     fietsrally + bbq 

 

Elke donderdag petanque vanaf 19.30 u. aan het lokaal. 

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal 

 
  



Brunch op 27 maart 
 

Niets zo aangenaam om bij de overstap naar het zomeruur iets later aan 
tafel te gaan voor een uitgebreid ontbijt. Niet enkel broodjes of een 

koffiekoek, maar ook nog een ouderwets spek met eieren. Hoe aangenaam 
kan gezellig samen aan tafel zitten toch zijn. Jong en oud had wel iets te 

vertellen over kinderen en eigen kwaaltjes. ‘t Vijverdal liep stilaan vol en wie 
na de mis de overstap deed vond nog net een plaatsje om de afroeping van 

de gevierde oudgedienden mee te maken. Veel applaus en weer enkelen die 
met een fles wijn en/of met bloemen hun plaats weer innamen. 

Tijd om voor het mooi en kunstig gepresenteerde én lekkere koud buffet aan 
te schuiven. Keuze genoeg en voor elk wat wils. Gevierde Peter deed zijn 

reputatie weer alle eer aan. Voor het warm buffet werden de borden  opnieuw 
even gretig gevuld. Wat kunnen Vlamingen toch met smaak eten. Feest 

vieren is blijkbaar ook een van hun aangeboren kwaliteiten. Het zit in de 
genen zou de feestdokter optekenen. En ja, voor het dessert was er ook nog 

wat plaats en zelfs een ruime keuze om de klaarstaande koffie te vergezellen. 

En babbelen dat er werd gedaan! Er was bijna geen tijd om een 
bezinningsmoment te aanhoren. De vele mooi gebrachte evergreens met 

gitaar kwamen enkel deels tot hun recht dankzij een aangepaste 

geluidsinstallatie.  

Spijtig genoeg komt aan elke mooie en aangename gebeurtenis een einde. 
Stilaan werd het weer opruimtijd en vele handen kwamen uit de mouwen 

tevoorschijn om alles weer netjes op te bergen om een volgend evenement 
mogelijk te maken. Bij het buitengaan hing er geen camera, maar KWB 

Merchtem heeft nog eens voor veel blije gezichten gezorgd en bijkomend 
voor lichte of minimum-avondmalen. 

                                                Ik was er bij en genoot ervan . . .(G.D.S) 

 
  



Kapoenentornooi 
 

‘De man is en blijft een jager en een kind’. Dat is weer eens bewezen op dit 
kapoenentornooi.  
Donderdagavond werd bij Pol klaar gezet zodat alles veilig kon verlopen. Testen leek 
ons wel noodzakelijk. 
Vrijdagavond kwamen de mannen met korte broeken stilaan binnen, zij kregen een 
plastieken vork want de bonnetjes waren we vergeten. Elk uitvlucht was goed als het 
minder goed ging. Na een paar pinten ging alles al veel beter ! Wat een geslaagd idee 
en prima organisatie, bedankt! 
Van een blije kapoen…Steve 
 
De winnaars per spel: 

 Katapult Kevin 
 Bijlwerpen Stef 
 Boogschieten Josky 
 Roos schieten Nicolas 
 Ruit kapot sjotten Jeroen 

 

De winnaars van dit jaar die de kassei 

mochten meenemen als aandenken : 

 

1. Stef De Wandeler 

2. Jeroen Tasennoy 

3. Frans Robberechts 

 

 

 

 

 

 

  
Boogschutters aan het werk 

  

 



Kaartkampioenschap wiezen 
Beste kaartspelers, we moeten ons herpakken, jij en ik! 

De kaartavonden lokken de laatste tijd minder deelnemers zo ook op vrijdag 8 april. 
Trekt dit aloude spel de jongere KWB’ers niet meer aan? 0f is vrijdagavond niet de 
best geschikte dag om dit te organiseren? Het bestuur zal hierover eens rustig 
nadenken bij de volgende programmatie voor volgend werkjaar.  

Ikzelf moet me ook herpakken want de punten laten echt te wensen over. Natuurlijk 
kan je zonder goeie kaarten te krijgen niet winnen maar wat kan een sterveling daar 
aan veranderen, op bedevaart gaan, een kaarsje laten branden…. 

Er kwamen 26 deelnemers opdagen; Harry De Sadeleer verzamelde de meeste 
punten, namelijk 63.  Met de finale in het zicht neemt hij een serieuze optie op de titel. 

Met dank aan de helpende handen. 
Gaan we ons herpakken want echt waar ’t was plezant. 
 

Finale : vrijdag 6 mei 2022 

 

 

Avondfietstochten  
 
Haal je fiets maar alvast van stal en zorg er voor dat 
de banden opgepompt zijn want op woensdagen 4 
en 18 mei gaan we de baan op voor een rustige 
fietstocht van een 30 km. We vertrekken om 19 u. 
aan het lokaal. Onderweg is er wel een stop 
voorzien. Aloïs wordt onze gids en dat is zeker een 
pluspunt, om naar uit te kijken. 
 

 

 

 

 

PAROCHEBAL EN PAROCHIEDAG - warme oproep! 
 

Op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei vieren we met onze parochie verbondenheid. 

KWB heeft zich geëngageerd om mee te werken maar daarom zijn we op zoek naar 

veel helpende handen om alles klaar te zetten op zaterdag en zondag.  

Steek je graag de handen uit te mouwen om mee te helpen geef dan liefst een seintje 

aan Geert Ringoot, Willy De Neve of Steve Van de Casteele. 

Vele handen maken licht werk zegt het  spreekwoord.  

Zaterdag en zondag  kan je zeker terecht om 9 u. aan het parochieplein om de tent, de 

toog, de tafels en de stoelen klaar te zetten. 

En natuurlijk worden we met zijn allen verwacht om mee te feesten er zal eten en drank 

voldoende zijn 

  



Geboorte 
 

 KWB’er Jonas De Meuter en zijn vrouwke Melissa De Koninck hebben ons de 

geboorte gemeld van hun dochtertje Nina Stefanie. Proficiat aan de gelukkige 

ouders 

 Vader worden en meteen ook lid worden van KWB dat is wat Mathias Hals voor 

mekaar kreeg. Luka is de naam van zijn zoontje. Proficiat aan de ouders 

Mathias en Yente. Van de pampers naar de KWB dat is geen simpele opdracht. 

 

Opa 

 
 Een enthousiaste en gelukkige KWB’er Geert Ringoot 

vertelde ons over de geboorte van zijn kleinzoon Luka. Zal 

de kleine snaak al meteen geconfronteerd worden met het 

voetbalvirus? Geert zal zijn kleinzoon wel met de nodige 

zorg omringen. 

 KWB’er Georges De Meuter werd opa van een knappe 

kleindochter met de naam Nina Stefanie. De Georges 

loopt er zo trots als n’en gieter bij. 
 

 
 

 

Nieuwe leden 
 

 Welkom aan Maxence Bonduwe in onze KWB familie. Maxence heeft al 

meermaals geproefd van de sfeer in ons KWB-lokaal op zondagvoormiddag. Nu 

opent er een heel gamma aan activiteiten voor hem en …we hopen hem 

regelmatig te mogen begroeten op één van onze initiatieven.  

 We verwelkomen heel graag een nieuw KWB lid Marc Roberechts (met 1 b 

inderdaad). Hopelijk mogen we Marc ontmoeten op één van onze volgende 

activiteiten of op zondag in het lokaal. Ons ledenaantal is ondertussen gestegen 

tot 406. We boeren goed hé! 

 En…het stopt niet bij KWB Merchtem we zijn goed bezig. Mathias Hals waagt 

het ook om de stap naar onze afdeling te zetten. We zagen Mathias al een paar 

keer in het KWB-lokaal op zondagvoormiddag. Veel deugd en tot op één van 

onze activiteiten. Onze teller staat op 407!!!! 

 

Heuglijk nieuws 
 

KWB’er Eddy Segers gaat samen met zijn vriendin Greta Seghers samen wonen. We 
hopen met zijn allen dat ze gelukkig mogen zijn en we wensen hen vooral een mooie 
toekomst. 
  



Kalfsblanquette met kroketten (recept paasmenu 19 april) 

Benodigdheden voor 4 personen: 
200 g zoetzure zilveruitjes uit bokaal. Je kan ook verse zilveruitjes gebruiken. - 5 deciliter 
groentebouillon. (Je kan ook kalfsfond gebruiken) - 300 g kalfsgehakt -  900 g kalfsvlees - 1 
eierdooier - 50 g paneermeel – nootmuskaat - peper, zout (pezo) – boter - 2 eetlepels bloem - 
tijm, laurier, rozemarijn (bouquet garni) - 3 wortelen - 3 stengels witte selder - 2 stronken prei - 
250 gr fijne champignons - 1 eierdooier - 1 dl culinaire room - 1 citroen - 10 kroketten - 10 
zoete aardappelkroketten – olijfolie - 100 g veldsla – appelazijn. 

Bereiding: 
1. Leg de 200 gr zilveruitjes in een kom met warm water.  Laat ze weken. 
2. Schil de wortelen, was ze en snij in reepjes.  Was de selder en de prei en snij in reepjes. 
3. Maak de champignons proper en snij ze in 4. Besprenkel met wat citroensap. 

4. Warm 5 deciliter water op en maak de groentebouillon.  
5. Maak kleine balletjes van 300 g kalfsgehakt,  1 eierdooier, 50 g paneermeel, nootmuskaat, pezo. 

Pocheer de balletjes in de warme bouillon. Haal ze met een schuimspaan uit de kookpot als ze 

bovendrijven. (na een paar minuten). 

6. Smelt een klont boter in een zeer grote kookpot. (ik neem gemakkelijk een fond kookpot)  

Bak de blokjes kalfsvlees en kruid ze met pezo.  Opgelet: bedek de oppervlakte van je kookpot. 

Maar zeker niet meer. Indien je te veel vlees hebt, bak je dit beter in 2 keer. 

7. Strooi de bloem  over het vlees en laat efkes meestoven.  Bevochtig met de bouillon waarin je de 

balletjes hebt gekookt.  Zorg dat je vlees mooi onderstaat. 

8. Bind tijm, laurier en rozemarijn samen tot een bouquet garni.  

Leg het bij het vlees. Zet het deksel op de pot en laat 40 minuten garen op een zacht  

tot middelmatig vuur. Roer geregeld. 

9. Smelt een klontje boter of olijfolie in een kookpot. Doe eerst de reepjes wortel er in en laat wat 

stoven, vervolgens de witte selder, daarna de champignons en de reepjes prei. Stoof deze 

mengeling op een matig vuur. Doe er indien nodig wat water bij. 

Na een 5 tal minuutjes giet je de zilveruitjes erbij. Laat nu de groentjes nog een 5 tal minuten 

stoven tot ze beetgaar zijn (er mag nog een bite aan zitten). Voila, de groentjes zijn klaar. Je mag 

deze nu efkes aan de kant zetten. 

10. Als het vlees ongeveer 40 min op staat, doe je de balletjes erbij. Laat deze nog een 15 tal min 

verder garen bij het vlees. 

11. Ons vlees staat nu ongeveer 60 min op een laag tot matig vuur en zal bijna klaar zijn. 

Voeg nu onze groentjes en het vocht van de groentjes bij het vlees en de balletjes. 

12. Breng op smaak met pezo, muskaatnoot, wat citroensap en haal het bouquet garni er uit. 

13. Indien nodig dik je de saus al een beetje in met witte maïzena roux . 

14. Meng 1 eierdooier met 1 dl culinaire room (dit is een liaison) en meng deze met het vlees en de 

groentjes. (laat nu onze bereiding niet meer koken). 

15. Bak de kroketten en de zoete aardappelkroketten. 

16. Meng de veldsla met een scheutje olijfolie, appelazijn en pezo. Schik alles op ons bord 
 

Alle kooklustigen aan het werk 
 

  

  



Lentelied voor de werkman  
 

 Door KWB’er Jan Willox 

 

Kom je ’s avonds na je dagtaak moe gewerkt naar huis, 

en je vindt je eten koud op het fornuis. 

daarnaast ligt dan dat briefje, waarop te lezen staat: 

“lieve schat, ik ben eens uit, eet maar lekker en wordt niet kwaad”. 

 

Refrein: 

Maar de bloemen zullen bloeien als de lente komt in ’t land. 

Alle kinderen zullen stoeien in het mulle warme zand. 

Alle vrouwtjes worden mooier in die zoet maand van mei. 

Maak van ’t leven beste vrienden toch geen sleur en zing met mij. 

 

Kun je ’s nachts niet slapen en je loopt maar heen en weer, 

want ‘ho’ je tanden doen weer zulke zeer. 

Dan zie je plots het maantje, dat schijnt door het gordijn, 

kruip dan vlug bij je vrouwtje, ’t is het beste medicijn. 

 

Refrein: 

 

Heb je somtijds ’s morgens geen zin om op te staan, 

ook al lacht het zonnetje vriendelijk door het raam. 

Lig dan toch niet te pruilen maar spring vlug uit je bed, 

en roep naar je vrienden, “vandaag maken we pret”. 

 

Refrein 

 
 
 
 

 
Moederdag - zondag 8 mei 2022  

 
Aan alle moeders die op één of andere manier mee zorg 
dragen voor onze samenleving wensen we een 
deugddoende moederdag. In het KWB-lokaal vieren we 
alle moeders en ze worden verwend met een kleine 
attentie. 
 

 

 
 

 
  



 

Mannen, zin om mee op stap te gaan naar de ajoinenstad? 
Vrijdag 17 juni 2022 om 18.15u.   

We vertrekken met de bus aan de kerk van Merchtem. 

 
 Priester Daenswandeling: 

Herbeleef het Aalst uit Daens' tijd en wandel in zijn 
voetsporen langs de vele plaatsen en gebouwen die 
herinneren aan zijn leven en strijd. Priester Daens ijverde 
voor politieke en sociale hervormingen en zette zich in 
voor de belangen van arbeiders, boeren en kleine 
middenstanders. 

 
 Oilsterse dialectenwandeling: 
Tijdens de wandeling door het centrum van 
Aalst vertelt de gids ons in het Nederlands 
maar ook in Oilsjters dialect de geschiedenis 
van de stad. Starten doen we aan de 
Hopmarkt ook wel de Viemert en de 
Boetermet genoemd, dan gaat het richting 
de Groeite Mert waar we meer vernemen 
van waar de benamingen De Conte, De 
Bezze, Den Tettentoeren en de Zwerte maan komen.  
Via ’t Gat van de Mert trekken we richting 't Weirfploin en 't oiland 
Chipka. Op het einde van de wandeling passeren we aan d' aa keirk.  
Zedde van een andere paroche, trekket a ni oon. Weir zellen wel 
mauken dagge het zetj verstoon! 

Natuurlijk is er na deze wandeling (19.15 tot 21.15 u.) meer dan 
voldoende tijd om de inwendige mens te versterken.  
Oilsjt ajoin en bier mè schoim! 
 
Kostprijs: 6 euro (inbegrepen: bus en 2 gidsen).  
Je kan dit de avond zelf betalen, neem best gepast geld mee.  
 
Inschrijven bij frans.robberechts@kwbmerchtem.be,  
0473 390830 of 052 375229.  
 

 

  

KWB stadsbezoek Aalst 

mailto:frans.robberechts@kwbmerchtem.be


Op weg naar Pasen … 
 

Ernstige of serieuze onderwerpen zorgen niet meteen voor de grote toeloop van 
aanwezigen, maar toch waagde KWB het erop om deze avond te organiseren en even 
stil te staan, te mijmeren op weg naar Pasen. Met 20 deelnemers, verdeeld over 4 tafels 
van Femma en KWB kregen we een eerste vraagstelling om over na te denken. 
‘Waarvan lig je wakker?’ ‘Wat houdt je bezig?’ In een tweede gedeelte kregen we 
een aantal teksten met betrekking tot Pasen te lezen en elke deelnemer koos de tekst 
die hem/haar het meeste aansprak. In een derde onderwerp werden Witte donderdag, 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen zelf op ons leven gelegd. Welke waarden en 
emoties herkennen we in ons leven? Verbondenheid, vergeven, verraad, lijden, 
moedeloosheid, onrecht en onmacht, stil worden, verrijzen uit de nacht en het licht 
terugzien. Boeiende en deugddoende gesprekken, zelfs beklijvend en de moeite waard 
om eens stil te staan met wat Pasen, het belangrijkste christelijk feest  kan 
teweegbrengen bij jou en bij mij. (NK) 
 

 
 

 

 

Meimaand, Mariamaand! 
 

In stilte, alleen een Weesgegroet prevelen bij je beeld, Maria, met zorgen, hunker 

naar beterschap, uit dankbaarheid, vragen om hulp. Je luistert naar mijn verhaal. 

 

Luidkeels met velen zingen ‘ O Lieve Vrouw ter Noodt’. Innerlijke emoties van 

samenhorigheid voelen en van overtuiging dat alles goed komt met jouw zegen. 

 

Op bedevaart; Lourdes, Scherpenheuvel, Santiago… elkaars zorg en vreugde dragen 

in verbondenheid. Steun en je verhaal delen met anderen, heilzaam en deugddoend. 

 

Het vlammetje van het kaarsje waait heen en weer, verlicht de zorg, verruimt mijn 

toekomst en dankbaarheid overheerst. 
Norbert 

  



Iedereen klaar voor de wedstrijd? 
 
 
 
 
 
 
 
Op kermiszondag 21 augustus is het zover dan gaat onze jaarlijkse groentewedstrijd 
door. 
 
Dit jaar gaan we onze kunde in de pepers moeten bewijzen, maar geen pepers zonder 
peperplantje natuurlijk. 
Wie graag deelneemt kan zijn peperplantje komen afhalen in de werkman op 
moederdag zondag 8 mei . 
 
De plantjes worden je aangeboden door KWB , dus gelieve voor 7 mei uw plantje te 
reserveren. (ééntje, want ze zijn naar het schijnt peperduur).  
Hiervoor stuur je best een mail naar frans.robberechts@kwbmerchtem.be 
 
Dus schrijf je in en bewijs dat jij peper in je gat hebt, of lust je 
toch liever peperkoek? 
De jury zal alvast een gepeperde commentaar geven op 
kermiszondag en de prijzen zijn naar het schijnt peperduur, dus 
echt wel de moeite . 
 
Tot  aan de Werkman !  

 
 

 
Wistje 

 Voorzitter Steve  was zondag 3 april jarig. Hoeveel lentes hij op de teller heeft 

staan heeft staan dat weten we niet. Maar rond 11.30 u kwamen een aantal 

KWB’ers van zone Eiffel naar het KWB-lokaal met een pakje voor de Steve. Tof 

hé: de mannen brachten 2 droge worsten mee, een portie rauwe hesp en wat  
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KWB lokaal, de werkman  

Woensdagavond 11 mei 2022  

We starten om 19.30u.  
 

Tijdens deze  BBQ kookavond gaan we in verschillende groepjes aan de slag.  

We maken kleine hapjes  die voor iedereen haalbaar zijn op de BBQ. 

We starten met een smaakvol aperitiefje. 

Reeds een klein voorproefje over wat je mag verwachten: 

 moink balls  

 gegrilde asperges 

 mini pizza 

 mix van satékes 

 chicken honey pops 

 courgettespiesjes 

 gegrilde halloumi 

 ……. 
 

Kostprijs: 

10 euro voor een ruim assortiment aan BBQ hapjes. 

Meer info:  
Om een idee te krijgen hoeveel deelnemers we mogen verwachten, graag een 
seintje aan Wouter Kemels,  wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660. 
Betalen doe je ter plaatse.  Het spreekt voor zich dat je de dag zelf nog kan 
aansluiten. 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 

Hebben we iets vergeten in de Kleine Raak? 
 

Wegens de wet op de privacy beschikken we niet meer over lijsten met diegenen 
die 50 of 60 jaar huwelijk vieren.  
Een seintje naar 052 / 37 02 68 of een mailtje naar kemels.nerinckx@skynet.be 
helpt ons. 
Ook berichten van een geboorte van een kind of kleinkind, een overlijden van 
een direct familielid nemen we graag op in onze Kleine Raak. 
 

  

BBQ hapje tapje bij KWB 
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Je kan op 2 manieren naar onze vertrekplaats geraken 

 We vertrekken om 8.30 u. stipt met de FIETS aan KWB lokaal, de 

werkman. We fietsen dan samen naar het station van Heizijde. 

 Ja gaat zelf met je wagen naar het station van Heizijde. We verzamelen 

daar aan de fietsenstalling van het station tegen 9 uur. 

 

Op zondagmorgen 22 mei 2022.  
We starten de wandeling om 9u. aan het station van Heizijde  

(Klein Antwerpenstraat) 

 

Vrouwen, mannen, graag stellen we jullie een toffe wandeling voor.  

Wachtbekken Heistergem, een natuurgebied ter hoogte van het Eeksken op de 

grens van Buggenhout, Lebbeke en Opwijk zal ons zeker weten te bekoren. 

Onze ervaren gids, een boswachter, neemt ons mee voor een tochtje van 2 uur 

in de natuur (5km). Al wandelend doorheen dit mooie landschap zal hij ons meer 

vertellen over de vegetatie, het doel van de schapen, het beukenbos, …. en 

natuurlijk ook over de primaire functie van  dit natuurgebied, namelijk het 

wachtbekken.  

Voorzie schoenen die tegen een spatje vuil kunnen. 

Opgelet: niet toegangkelijk voor rolwagens en buggy’s. 

Kostprijs: 

gratis 

Meer info:  

Om een idee te krijgen hoeveel deelnemers we mogen verwachten, 

graag een seintje aan luc.vancampenhout1@gmail.com, 0498 570383. 

 
 
 

  

Natuurwandeling Heistergem 

mailto:luc.vancampenhout1@gmail.com


VERSLAG VAN ALWEER EEN MOOIE DAG IN DORDRECHT  - Zaterdag 9 april  
 

COVID is de reden geweest dat KWB sinds lange tijd geen toeristische daguitstap meer kon 
organiseren, toch steeds een topdag op de jaarkalender van onze vereniging. 
De busreis naar DORDRECHT stond al gepland voor april 2020, maar toen werden stokken en 
andere vieze dingen tussen de wielen gestoken.  
Het enthousiasme van de leden bij de inschrijvingen was dan ook groot, in die mate dat spoedig 
aangekondigd moest worden dat deze activiteit volzet was, tot spijt van hen die wat later nog 
interesse betoond hadden. 
 
Extra dank aan de 4 schoonbroers BIESEMANS, die dubbel werk gehad hebben: na de 
prospectie en afspraken voor 2020, werd alles afgezegd; om dan 2 jaar later opnieuw alles te 
moeten regelen en/of herbevestigen (bus - restaurants - gidsen - boot - …). 
 
Sommigen gepakt en gezakt tegen elke mogelijke weersgril, en misschien tegen een ‘hongertje’ 
tijdens de reis, waren niet helemaal gerust in de zaak - want zo uitzonderlijk goed de maand 
maart geweest was, zo koud en nat was het begin april -  werd de bus beklommen, om op het 
geplande uur= 7.30 u. te vertrekken (49 mensen aan boord, de chauffeur incluis; Francis en 
Lisette zouden ons later vervoegen, met eigen vervoer). Die vroege morgen van de 9de april was 
het inderdaad wel erg frisjes; maar bij aankomst aan het Centraal Station van Dordrecht, na een 
veilige en vlotte rit (anderhalf uur ongeveer) en tijdens de wandeling naar het restaurant voor 
het ontbijt, was de temperatuur al wat gestegen. Uiteindelijk is het heel de dag goed weer 
gebleven, op één bui na dan, toen zaten we gelukkig in een gezellige bruine kroeg, wat er voor 
gezorgd heeft dat sommigen maar juist op tijd terug aan de bus waren. 
 
Terug naar het begin van onze dag in Nederland: na het ontbijt, met goeie straffe koffie, in een 
prachtige locatie op het Scheffersplein, werden met het oog op een geleide stadswandeling 2 
groepen gevormd.     
Ter aanvulling van wat Herman op de bus al had uiteengezet over Dordrecht, aardrijkskundig 
en historisch, werd met de wandeling gestart op de plaats waar de stad ontstaan is, met 
informatie over de betekenis van de naam, die ook teruggevonden wordt in België, bijvoorbeeld 
in Zwijndrecht, of in andere plaatsen in Nederland : Utrecht - Maastricht - Woensdrecht - 
Ossendrecht (doorwaadbare plaats aan het water). 
Dat rond 1400 Dordrecht de grootste plaats van de provincie Holland was, belangrijk als 
handelsstad, stapel- en verhandelplaats van wijn, hout en graan. Wel wetende dat steden als 
bvb. Nijmegen – Utrecht – Maastricht niet tot Holland behoorden; Amsterdam wel.   Dordrecht 
was in die tijd dus belangrijker dan Amsterdam !  
Getuige daarvan de vele nog bestaande heren- en handelshuizen.   Vele gevels en zijgevels 
staan vervaarlijk scheef / schuin; maar er is geen gevaar op instorting, alles werd vakkundig 
verstevigd, ook de toren van de “Grote Kerk” die goed zichtbaar uit de haak staat. 
Ook wees de gids erop dat Dordrecht volledig ingesloten is door water (Hollands Diep – Oude 
Maas), en op de gevels van de huizen is de strijd om het water buiten te houden te zien aan de 
aanwezigheid van haken waarin, bij noodweer, schutmuren ingeschoven moeten worden. In 
1421 zijn grote delen van het achterland van Dordrecht trouwens voorgoed onder water 
verdwenen, zodat toen verdere uitbreiding van de stad niet meer mogelijk was. 
Ook politiek is Dordrecht belangrijk geweest door de aanwezigheid van Willem van Oranje–  de 
Zwijger (1572 – algemene stedenvergadering).  En op godsdienstig vlak: van het vroegere 
Augustijnerklooster werd naar de locatie gewandeld waar de protestantse synode van Dordrecht 
doorgegaan is (1618-1619). 
 
Na de lunch is in een restaurant met zicht op de Oude Maas: - mosterdsoepje - varkenshaasje 
met champignonsaus (men was er nogal gierig op de frietporties) en een soort dame blanche – 
kon ’s namiddags groep 1 alles nog eens van naderbij bekijken vanop het water in een elektrisch 
aangedreven open boot, in een deugddoend zonnetje. Groep 2 mocht dan gaan wandelen, zij 
hadden de boottocht in de voormiddag gedaan. 



 
 

Nadien werd de mogelijkheid gelaten om vrij rond te kuieren, met de afspraak dat de bus om 18 
u. zou vertrekken. Wetend dat we rond 19.30 u. terug in Merchtem waren kan daaruit afgeleid 
worden dat ook de terugreis vlekkeloos verlopen is. 
 
In zijn uitwuif- en dankwoord, ook aan de buschauffeur, zei voorzitter Steve - het was zijn eerste 
keer dat hij een KWB-daguitstap met de bus meemaakte - aangenaam verrast te zijn over de 
reis, het opzet, de organisatie en de ambiance tussen de deelnemers. 
 
Nog een beschouwing: in Dordrecht kan men er niet omheen, in elke buurt kom je wel de naam 
van Cornelis DE WITT of van Johan(Jan) DE WITT tegen : namen van straten, lanen, kaaien, 
boten, gebouwen handelszaken… en een meer dan levensgroot standbeeld.  Dat waren 
politieke leiders, hun aanhangers waren “de witten”. 2 broers uit Dordrecht, één van hen is er 
burgemeester geweest, die in 1672 op gruwelijke wijze in Den Haag vermoord werden door een 
opgejutte volksmassa = gepeupel, volgens één bron, volgens een andere bron door de Haagse 
schutterij (officiële politie-instantie - zie de Nachtwacht van Rembrandt), misschien niet op bevel 
van de toenmalige Prins van Oranje-Nassau, of zelfs niet met toestemming, dan toch met 
goedkeuring achteraf : want de hele affaire werd op gerechtelijk vlak zonder meer geklasseerd.  
 
Het ideaal van de Gebroeders De Witt 
was de “ware vrijheid”, mooie woorden 
voor republikeins, tegenover het erfelijk 
overdraagbare stadhouderschap. Ook 
op godsdienstig vlak waren zij 
voorstander van een liberaal-
verdraagzaam christendom, in de geest 
van Erasmus, bijna 150 eerder, 
tegenover het extreme calvinisme met 
zijn starre predesdinatie.  
Die feiten gebeurden 90 jaar na de 
sterfdatum van de gevreesde ALVA. 
  

Gebroeders De Witt 
Ik wil de details besparen wat de Gebroeders aangedaan werd, het is te gruwelijk. 
Geïnteresseerden kunnen op het internet eens googelen.  In musea in Nederland zouden nog 
lichaamsdelen van de Gebroeders bezichtigd kunnen worden ! 
 
Het daar gepleegde geweld werd vergeleken met de moord op LUMUMBA. Is een vergelijking 
met wat nu in OEKRAINE gebeurd te ver gezocht ? 

SNARF 2 

  



KWB wijnwandeling vrijdag 20 mei 2022  
 

We vertrekken voor onze wijnwandeling bij Walter 
Legroux, Slagmolenlaan 37 te Merchtem om 19.30 u. 
 
We wandelen voor een inspirerend tochtje van een kleine 5 km 
langs landelijke wegen.  
Het concept is intussen gekend. 
Onderweg genieten we van de natuur, gekruid met een deugddoende 
babbel in fijn gezelschap.  
Op onze stopplaatsen proeven we van een glaasje wijn vergezeld van 
een bijpassend hapje en een mooi tekstje, dat we daarna samen kunnen 
bespreken.  
Deze verschillende tekstjes geven ons stof tot nadenken gedurende de 
wandeling. De afwisseling van een inspirerend tekstje en een ludiek 
moment kruidt deze wandeling. 

 
En lust je geen wijn….. geen probleem,  
ook jij bent van harte welkom  
 
Vooraf inschrijven hoeft niet, Maar om een idee te hebben 
van het aantal deelnemers zou het wel fijn zijn dat je een 
seintje geeft aan 
wouter.kemels@kwbmerchtem.be of 052 376433, 0473 820660 
 
De deelnameprijs bedraagt 10 euro (ter plaatse te betalen) 
Ons stalen ros kunnen we veilig stallen. 
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