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MAART  -  APRIL  2022 
 

Op zondag 2 januari overleed vrij onverwacht onze voorzitter Fons Claes. In september was hij 79 jaar geworden. 
Tijdens de afscheidsviering blikte het bestuur terug op de vele jaren samen met Fons, bracht het hulde en sprak het 
zijn grote dank uit. De tekst vindt u hieronder. 
 

 

Beste vriend Fons, 
 

We wisten dat je gezondheid al een tijd niet echt optimaal was, 
maar je hebt ons toch allemaal verrast vorige zondag. 
Het bestuur en vele leden van kwb Nijlen O.L.Vrouw zitten hier stil 
en een beetje verweesd in de kerk, want je voorzitter zomaar 
plots moeten afgeven: we zijn er niet goed van. 
We trekken ons evenwel op aan de vele fijne momenten, 
die we samen hebben beleefd. 
 

Je was er bij van in de beginjaren. 
Meer dan 50 jaar was je kwb-er, waarvan de meeste als 
bestuurslid en zelfs 20 jaar als voorzitter. 
Je voelde je van in den beginne aangesproken door wat kwb 
hier op de parochie kon betekenen: mensen samenbrengen en 
een bruisende buurt creëren door allerlei interessante, plezante 
en leerrijke activiteiten te organiseren. Het was echt je ding. 
 

In alles wat je deed voelden we je hart voor rechtvaardigheid, 
je strijd voor wie het minder goed of tegenslag had in het leven. 
Je was diep geraakt en heel erg gekwetst door het debacle van de 
Arco-aandelen en het feit dat het ACW de 800.000 
aandeelhouders, bijna allemaal leden van de grote familie van de 
christelijke arbeidersbeweging, in de steek liet. 
Je was héél kwaad over zoveel onrechtvaardigheid.  
Dat toonde je ook op de grotere gewestvergaderingen van de 
kwb, waar je altijd wel je woordje deed en waar velen zich je 
tussenkomsten, ook over Arco en het ACW, zullen blijven 
herinneren. 
 

We zagen je mensen als vrienden samenbrengen in Lourdes 
met de treinbedevaarten van de kwb. 
We zagen je daar ook als ‘den ezel’ duwen achter de rolstoel van 
Luc, die hier aanwezig is, terwijl je luid balkend de mensen in de 
straat héél raar deed opkijken. 
En Luc en de rest van het bedevaartgezelschap maar lachen! 
 

Wandelingen, quizzen, griezeltochten, wafel- en pannenkoeken- 
bakken, visprijskampen, paasvieringen, mosselfeesten, kaart 
spelen, teppeschiet en vele andere activiteiten hielp je mee in 
goede banen leiden. 
 

We herinneren ons allemaal hoe blij je was met het succesvolle 
verloop van de rommelmarkt en de Vlaamse kermis 2.0, die we in 
2018 hier op het kerkplein organiseerden om ons 50-jarig bestaan  
te vieren. En zoals altijd paste jij die dag op de centen en 
naargelang de dag vorderde en jij tussendoor stiekem de euro’s 
telde, werd je glimlach alsmaar groter. 

 

Jouw kwb was er weer maar eens 
in geslaagd meer dan duizend 
mensen een ganse dag samen te 
brengen en te laten genieten. 
  

De k van kwb had voor jou een 
grote betekenis. 
Je begon de bestuursvergaderingen, 
die je altijd minutieus voorbereid 
had, steevast met een gebed en 
halverwege de vergadering toverde 
je dan ook nog eens een actuele 
bezinningstekst van tussen je papieren. 
Het waren keer op keer inspirerende reflecties voor de ziel. 
 

Je droeg na het wegvallen van Fernand ook vele jaren de kwb-
vlag de kerk in als eerbetoon voor de leden van wie we afscheid 
moesten nemen. 
Diezelfde vlag hebben we hier neergezet als eerbetoon voor 
jou. 
 

De ziekenbezoeken, die je in al die jaren bracht, zijn niet te 
tellen. Zieke leden of leden, die met tegenslagen allerhande te 
kampen hadden: ze werden niet vergeten. 
Het was een zoveelste uiting van je oprechte bezorgdheid voor 
de mensen. 
 

Tijdens de zomermaanden zorgde je voor plezier 
met teppeschietwedstrijdjes op het pleintje aan het kwb-lokaal. 
Ongedwongen samenzijn, het glas heffen en elkaar de 
nieuwtjes van de parochie en van Nijlen vertellen.   
Er werd daar bij een Palmke of een pintje ook veel opgerakeld 
over de tijd van toen: de meest plezante herinneringen aan de 
vele kwb-activiteiten, die we door de jaren heen georganiseerd 
én vooral meebeleefd hadden, passeerden regelmatig de revue 
en iedereen was content. 
 

Fons, je zette de kwb en dan vooral ónze kwb op onze parochie 
én in Nijlen op de kaart en je maakte samenzijn voor iedereen 
de moeite waard. 
 

Namens al onze leden, maar ook namens de vele mensen 
voor wie je echt wel het verschil maakte, 
kunnen we alleen maar diep buigen 
en heel gemeend ‘dankjewel’ zeggen. 
  

Fons, beste vriend, het ga je goed, waar je ook bent, 
maar weet dat we onze voorzitter nu al missen. 
 



KWB  IS  TERUG 
 

  

Kom a.u.b. op tijd en stoor het stiltemoment niet 
 
 

09.30 uur:  Deuren parochiezaal Nijlen O.L.Vrouw open (CST-ticket meebrengen) 
10.00 uur:  Stiltemoment met bezinning en herdenking van de overleden leden sinds de paasviering van 

2019 
10.15 uur:  Gevarieerd ontbijtbuffet, verzorgd door Outdoor Cooking Service 
  

PRIJZEN ONTBIJTBUFFET: 
Leden: € 10 en kinderen jonger dan 12 jaar: gratis 
Niet-leden: € 13 en kinderen jonger dan 12 jaar: € 6 
  

INSCHRIJVEN: vóór zon. 3 april bij de bestuursleden (www.kwbnijlenolv.be) of door storting van het 
verschuldigd bedrag op rek. BE33 7895 8793  9246 van kwb Nijlen O.L.Vrouw met vermelding van het 
aantal volwassenen en het aantal kinderen jonger dan 12 jaar  
MEER INFO: Louis Van den Bergh 03/481.68.83 

 
VISCRITERIUM 
Start op;    8 april: Rietvissers                    Oelegem           15 april:  Hullebrug           Itegem 
               22 april:  Sportieve Netevissers  Grobbendonk    29 april: Gekende Vissers Kessel 
 
WANDELCRITERIUM  
Zondag 6 maart Heist-Statie PC Heilig Hartstraat                                     “ 24ste Werfteling 5, 8 , 12 en 16km 
Zondag 13maart  Meer Petanqueclub Markdal                                        “Boerenbuitentocht “ 7, 14 en 21 km 

Zondag 20 maart      Nationale Wandeldag        
SCHRIEK 

 “De Zwanengang van Heist“ 3 - 5 - 7 - 10 -12 – 15 - 20 - 25 km 
Zondag 27 maart   Meerle PC Gemeenteplein 2                                         “ Grenswandeling “ 7, 14 en 18 km 
Donderdag 31 maart okra Westmalle  PZ Sint- Jozeflei 27           “ Trappistenwandeling “6, 9 en 13 km 
Zondag 3 april Meerhout-Berg  De Kapel Sint-Jozeflaan                         “ Netewandeling “ 5, 8, 13 en 19 km 
Dinsdag5 april OKRA Retie De Goudkarper Abergstraat                  “ OKRA Retie “4,5  - 7 – 8 en 20,40 km 
 
Verwacht in de loop van 2022 
Misschien reeds in april: Een zoektocht in een nieuw kleedje. 
Darts een nieuwe lichting wel of niet met een bekende persoon. 
Wandelen. 
Paapgooien. 
Degustatie avonden bv. Thee, wisky of andere. 
Nog ideen altijd welkom bij een bestuuurslid  of www.kwbnijlenolv.be) 
Inschrijving kwb-paasviering  10 april 2022 
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