
 

 

 

 

 

 

KWB wenst  jullie voor deze kersttijd en 

voor het nieuwe jaar 2016 
 

Nu en dan een engel:  

met een woord van bemoediging,  met een perspectief van hoop.  

 

Nu en dan een herder: 

met de warmte van de eenvoud, met de taal van de harde 

werkelijkheid. 

 

Nu en dan een vreemdeling:  

met een wereldwijde blik, met wijsheid uit andere culturen. 

 

Nu en dan een ster: houvast in tijden van verwarring,  

licht in de donkere tunnel. 

 

Nu en dan een stal: om te schuilen tegen wind,  

tegen verkilling. 

 

Nu en dan wat stro of hooi:  

om uit te rusten, om te herstellen. 

 

Nu en dan een kind: om onze kwetsbaarheid niet te vergeten,  

om onze dankbaarheid niet te verleren.  

 

Nu en dan zoals Maria en Jozef: zorg om de ander,  

trouwe zorg, zorg tot in de moeilijkste momenten. 

 

Nu en dan het geschenk van de vriendschap en de zaligheid  

van het feest, van het brood en de wijn op tafel. 

 

Zo wordt onze inzet herboren,  

zo blijft het komende jaar weer nieuw. 
( Jean-Paul Vermassen) 
 
SOEP OP DE STOEP 

Eventjes na 17 uur, snel de tent van de gemeente opgezet en na het opstellen 

van de nodige vuurtjes, stond KWB Kalken, na 18 uur klaar, met dampende 

heerlijke soep op voorhand klaargemaakt in de Chirolokalen zodat iedereen 

van onze heerlijke soep kon genieten. 

Dank zij de inzet van enkele KWBers en de medewerking van onze 

vormelingen die de soep aanboden, kon onze secretaris André 301,75 euro 

overschrijven  naar Welzijnszorg. 

Geef toe een schitterend resultaat. (80 euro beter dan vorig jaar) 

Bedankt iedereen om gul te steunen, 

Bedankt Chiro voor het gebruik van jullie lokalen.  

Bedankt Kookploeg van KWB, Kook Wa Beter. 

Bedankt gemeente voor het gebruik van de tent.  

En dit jaar een speciale dank aan onze vormelingen. 

 

Bij de geboorte van een nieuw jaar wensen we u allen van harte een goede 

gezondheid, werk waar je deugd aan beleeft, fijne ontmoetingen en samenleven 

met mensen bij wie je, je gedragen weet en die je leven kleuren en het leven 

waard maken, elke dag opnieuw. 

Guido 

 

Andre De Rycke: tel. 09 367 65 55  
Hubert Roels       tel: 09 367 51 35 
Chris Bambust    tel: 09 367 55 25 
Dirk De Wilde      tel. 09 367 62 38 
Luc Cackebeke   tel. 09 367 51 43 

Wijsheid van de maand 

Woorden mogen alleen dienen,  

om de stilte te verbeteren 
Karel Jonckheere 

 

 

 

 

 



 

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING  1 dec. 2015 
 
1 .WELKOM  
2. BEZINNING  
In een stemmige en muzikale sfeer ontdekken we met Guido de betekenis van de komende 
adventsperiode en van kerstmis. 
3.VERSLAG VORIGE VERGADERING  
Geen opmerkingen. 
4. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN  
° Boekenbeurs 27/28/29 november zaal Breugel 
Het was afwachten wat we van de  nieuwe boekenleverancier ‘JEUKIBOEK’ konden verwachten. 
Tijdens de openingsreceptie op vrijdagavond presenteerde de eigenaar van ‘JEUKIBOEK’ op ludieke 
wijze zijn boekhandel. Afwisselend  konden we luisteren naar enkele individuele optredens van de 
muziekschool , van de voorstelling van het boek van Sam De Kegel ‘Zeg ken jij de mosselman’ en van 
het boek van Andre Van de Sompel ‘Fortune kermis gebundeld’. Alles werd op vakkundige manier 
aaneen gepraat  door Guido. 
Tijdens de beurs mochten we heel wat volk verwelkomen en zagen we heel wat nieuwe gezichten.  
Kortom: het werd weer een overweldigend succes. Dank aan alle medewerkers!! 
Enkele aandachtspunten voor volgend jaar: meer boeken voor volwassenen; het spandoek dient 
aangepast(het vermeldt  nu nog Standaard Boekhandel). 
We bedanken  verder nog FEMMA voor hun mooie wenskaarten/posters stand en ‘l Obcédé voor de 
CD’s en DVD’s. 
Tenslotte vermelden we nog de 3 winnaars van de deelnemersformulieren: Bracke Godelieve,  
Cours Gwenny en Van Hoecke Renaat.(Zij kregen ondertussen hun prijs) 
 
5. KOMENDE ACTIVITEITEN  
° Actie “soep op de stoep”  zaterdag 19 december.                                                                      
Op donderdag 17 december maakt ‘KWB kookclub’  de soep klaar. Guido heeft met de 
vormelingen afgesproken dat zij tijdens de actie op zaterdag komen helpen met de verkoop 
van de soep. 
We komen samen om 17 u aan de kerk om alles klaar te zetten. 
De opbrengst van de verkoop gaat volledig naar ‘Welzijnszorg’ 
°Kerststallentocht 25 dec. 
De kerststal aan de kerk wordt opgebouwd op zaterdag 12 dec. 
De organisatie voor de kerststallentocht werd besproken. We komen samen om 09.30u in zaal 
Breugel om alles klaar te zetten 
De verantwoordelijken van Bontinkstraat, Kruisen en Hussevelde zijn op de hoogte van de 
routebeschrijving. 
Wordt het dit jaar een witte kerst??? 
° Nieuwjaarsreceptie leden op dinsdag 5 januari 2016. 
Heeft plaats in de parochiale kleuterschool. Aanvang 19.30 u .Individuele uitnodigingen 
volgen. 
Organisatie wordt verder besproken vergadering dagelijks bestuur. 
° Infoavond over ‘Gehoorschade’ woensdag 10 feb. zaal Breugel 
Meer info volgende maand. 
° Sneukeltocht 26 juni: we stappen af van het de jaarlijkse sneukeltocht met de omliggende 
KWB afdelingen en doen het dit jaar samen met Femma. 
 
 
Andre De Rycke, secretaris         
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K.W.B. Voetbal door Marcel De Cock en Hugo Goeman 

 

27/11   VTB Laarne - KWB   1-0 

Een evenwichtige eerste helft waarbij vooral middenveld voetbal troef was. KWB was niet in 
zijn beste doen. In de 12de minuut scoort de thuisploeg maar het was een doelpunt met een 
buitenspel geurtje aan . We gaan rusten met een 1-0 achterstand.                                              
In de tweede helft komt KWB iets beter uit de verf maar veel echt doelgevaar levert dit niet 
op. Sommige van onze spelers kregen het op de heupen door de irritante houding van de 
thuisploeg. Later in de wedstrijd wordt de  kans op 1-1 vakkundig de nek omgewrongen door 
Matthias De Landtsheer , die alleen voor doel de bal nog naast trapte.                                                              
Een wedstrijd om vlug te vergeten. 

4/12  Vet. Doorslaar – KWB  1-6 

Doorslaar werd in eigen  huis vernederd door KWB. Van bij het begin van de wedstrijd 
nam KWB het heft in handen. We zijn nog maar pas begonnen als Mattheus in de 5de minuut 
de score opent. Enkele minuten later wordt Johan Magerman neergelegd in de grote 
rechthoek: strafschop en Johan zet die zelf om. KWB domineert verder en scoort nog 2 maal 
via Matthias en Karl. Door een onoplettendheid in onze verdediging komt de thuisploeg terug 
tor 1-4.Dat is ook de ruststand. 

De tweede helft komt KWB met 3 vervangingen op het veld. Al na 1 minuut maakt Karel er  
1-5 van. De storm gaat nu even liggen maar  KWB controleert het verder verloop van de 
wedstrijd. Uiteindelijk gaat de thuisploeg de boot in met 1-6 via een tweede doelpunt van 
Johan. Een dikke proficiat aan alle spelers en voor de supporters werd het een aangenaam 
kijkstuk. 

12/12  Vet.HO Kalken – KWB 0-4 

Traditioneel een geladen derby. KWB toonde zich van bij de start superieur en speelde  HO 
van het kastje naar de muur. In de 7de minuut opent Mattheus  de score. Na 20 minuten is het 
moment gekomen van Matthias Roels, van op eigen speelhelft  steekt hij de verdediging van 
HO in zijn broekzak  en zet met een staalhard schot KWB op 0-2. Net voor rust kan  Peter Lis 
(eindelijk lukt het)  HO op een 0-3 achterstand zetten.                                                                 
In de tweede helft blijft KWB baas en HO is niet in staat degelijk weerwerk te bieden. We 
lopen verder uit tot 0-4 via Karl. Meerdere keren wordt de keeper van de thuisploeg nog op de 
proef gesteld maar die keept een goede wedstrijd. Eindstand: 0-4 

18/12   KWB – Red Star Studio Scoop  6-6 

Een onwaarschijnlijke score. Red Star is een gedreven ploeg met veel individueel talent           
( competitiespelers)  maar  tegen KWB hebben ze het altijd moeilijk. De eerste helft worden 
maar eventjes 8 doelpunten gescoord. Het scoreverloop ziet er als volgt uit: 0-1, 1-1 via                                                              
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Matthias Roels, 1-2, 2-2 door Johan Magerman, 3-2 via Karel De Keyser, 3-3, 4-3 langs 
Karel, 4-4. Dat is ook de ruststand. 

In de tweede helft gaat de strijd verbeten verder. Na 15 minuten komen de bezoekers weer op 
voorsprong. Even later dwingt Johan een strafschop af: hij mist jammerlijk. KWB gaat op 
zoek naar de gelijkmaker en het is Matthias die 5-5 scoort. Tegen het einde van de wedstrijd  
staat Karel weer aan het kanon en zo klimt  KWB naar een 6-5 voorsprong. Het 
wedstrijdeinde kent een ongewenst einde voor KWB want de bezoekers komen in de laatste 
minuut op 6-6 via een strafschop.                                                                                                          
De wedstrijd werd geleid door onze Alain en hij deed dat tot ieders tevredenheid. 

We sluiten het voetbaljaarjaar 2015  af met positieve gevoelens.           
KWB heeft zijn reputatie van sportieve ploeg nog maar eens in de verf 
gezet. Voeg daarbij de warme onderlinge vriendschap en samenhorigheid 
van onze spelers. Voorwaar iets om fier op te zijn en waar vele ploegen 
jaloers om zijn.                                                                                                 
Aan het KWB team : spelers ,bestuur en supporters wensen we een 
gezond en gelukkig 2016 

 

 

Uitslag KWB tombola  ter gelegenheid van de boekenbeurs 2015 

       

1° prijs: 1488  reservenummer:  2031      

1005 1101 1227 1310 1369 1572 1747 1955 

1022 1115 1234 1321 1429 1609 1826 2027 

1038 1147 1262 1336 1464 1653 1866 2081 

1062 1170 1279 1349 1473 1658 1921 2150 

1092 1197 1284 1356 1541 1726 1929  

Prijzen te afhalen tot 31januari 2016  bij Luc Cackebeke, Groene Meersen 20, 

9270 Kalken. Tel.:0486 472 114 

 

Proficiat aan de jarigen van januari 
 
D'HONDT W; DE LANDTSHEER H;DE LANDTSHEER M;DE LAUSNAY F;DE 
MULDER D;DE RYCKE A;;GOEMAN H;LENOIR P;;ROGIERS A;STEENDAM 
M;VAN DE VELDE L;VERHOEVEN K. 
 

            
            4 



 

 

K.W.B. KaartclubdoorTroefNegen 
 

26 kaarters oftewel  de volledige kaartploeg was aanwezig op zondag 13 december2015. Proficiat 

aan iedereen. 

Langs deze weg biedt de KWB kaartploeg haar innig medeleven aan Luc Vandenberge bij het 

te vroege overlijden van zijn  broer Guido 

Van Mossevelde René en De Cock Marcel waren de enigen die 40 punten bij elkaar kaartten.  

Voor René resulteert dit in een  5
de

 plaats in de rangschikking. Voor Marcel betekent dit dat 

hij hierdoor 7 plaatsen stijgt , goed voor de kangoeroesprong van de maand. Over de 4 

voorbije kaartingen is Andre De Rycke de enige die vanaf september  meer dan 30 punten 

per kaarting behaalde en zich mag tooien met de groene trui. ( een kleinood dat ik wil 

invoeren voor de speler die het langst opeenvolgend meer dan 30 punten per kaarting 

behaalt.) De Wilde Paul had een mindere dag (27 punten). Hij blijft het klassement 

aanvoeren met 3 punten voorsprong en is hierdoor de herfstkampioen. Walter Braeckman 

slaat alle records in negatieve zin met amper 11 behaalde punten. Ter informatie Walter, 

niemand deed  slechter sedert begin kaartseizoen. Angèle, Mariette en Nicole staan in de 

linker kolom van het klassement. Houden zo dames. Rest nog het toekennen van de 

tuimeltrofee. Met 8 plaatsen verlies gaat deze trofee naar Marcel Bonnarens. Marcel, geniet 

ervan(?) De rode lantaarn blijft in het bezit van Luc Rottiers. Bedroeg de afstand na vorige 

kaarting met zijn voorganger amper 5 punten , nu is deze opgelopen tot 9 punten. Opletten 

Luc , er resten gelukkig nog 6 kaartingen om het goed te maken. Blijft mij alleen nog  u allen 

een zalige kerst en een gelukkig en voorspoedig jaar 2016 te wensen met veel kaartplezier . 

Klassement na 4 kaartingen 

1 De Wilde Paul  142   14 Cackebeke Luc  115             2 

Rogiers Andre  139   15 Cocquyt Eddy  113               3 De 

Rycke Andre  131   16 Cours Theo   112        3 Bracke 

Andre  131   17 Roels Aimé   110             5 Van 

MosseveldeRene 130   17 Bracke Abel  110            6 Fiers 

Angèle   125   19 Pieters Peter  109              7 De 

Bock Alain  122   20 Steendam Marcel  108             7 

Crapoen Eric   122   21 Van EeckhoutRene 103            9 

Braeckman Walter  121   22 Bonnarens Marcel  101             9 

Naudts Chris   121   22 De Landtsheer Hugo 101            9 

De Cock Marcel  121   24 Vandenberge Luc    99    (3)   12 

Durinck Mariette  120   25 Rottiers Luc    92          13 

De Beule Nicole  117   26 VerschraegenHuberta 71    (3) 
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K.W.B. Minivoetbal  door Glenn De Groote 

 

Acht wedstrijden en 96 goals na de start van het seizoen is het zo ver: de zegereeks 

vanSteven De Wolf werd een halt toegeroepen. Met niet minder dan 3 overwinningen was 

Thomas Cackebeke in november te sterk voor alles en iedereen. Hij mag zich in november 

dan ook terecht "speler van de maand" toedragen.  

Ook in december wordt met het mes tussen de tanden gestreden. Na 3 wedstrijden maken 

nog steeds meer dan 4 spelers kans om speler van de maand te worden. Benieuwd wie in 

december aan de haal gaat met deze fel begeerde titel. 

 

In het eerste verslagje van het nieuwe jaar profiteer ik er van om eenieder een gezond en 

succesvol 2016 toe te wensen! 

 

  

  

 

 

KWB Kalken wenst u een vreugdevol en gelukkig 
2016 met vooral een goede gezondheid. 

Tijd….om van kleine dingen te genieten 
Rust…..om stil te staan bij mooie momenten 

Sterkte…..om tegenslagen te overwinnen 
Vriendschap…..om je hart te verwarmen 

Humor…..om de dingen te relativeren 
Een lach……om elke dag mee te beginnen 
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KWB Kalken 

 

INFORMATIEAVOND  OVER 

GEHOORSCHADE 

 

Woensdag 10 februari om 20 u  

zaal Breugel,Kalkendorp,Kalken 

Steeds meer mensen kennen problemen met hun gehoor. Jongeren 

die naar festivals en concerten gaan, mensen die met lawaaierige 

machines werken, of mensen die bij het ouder worden hun gehoor 

verliezen. Om een antwoord te bieden op alles vragen over 

gehoorschade, organiseert KWB deze infoavond. 

 

In samenwerking met hoorcentraAurilis komen alle aspecten van 

gehoorschade aan bod. Wat is geluidsoverlast? Hoe ontstaat 

gehoorschade? Maar nog belangrijker: wat kan je eraan doen? Het 

wordt een interessante avond voor jong en oud, met heel wat 

praktische tips. 

“Ook al zijn er strengere geluidsnormen, toch worden mensen nog 

erg vaak blootgesteld aan lawaai”,  “Preventie blijft een absolute 

noodzaak. Op deze infoavond zal een deskundige zowel over 

gehoorbescherming als over hoorhulpmiddelen praten. Het gaat niet 

alleen over hoorapparaten, maar ook over aangepaste wekkers en 

gsm’s. Begrippen zoals decibel en lawaaischade worden uitgelegd, en 

je krijgt tips over hoe om te gaan met een luidruchtige situatie. 
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