
 

 

 

 

 

 
Beste vrienden, 
 
Onze Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen als het jaar van barmhartigheid. 
In zijn homilie van de eerste zondag van de vasten had onze deken in de 
zaterdagavondmis over de werken van barmhartigheid en hoe wij dit kunnen 
toepassen tijdens deze vastentijd. 
Maar hij had het ook over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid, na de 
mis vroeg ik hem waar hij dit gehaald had want we hadden er nog nooit van 
gehoord. 
Hij antwoordde je krijgt toch het maandblad kerkplein en in het voorwoord van de 
bisschop stond dit vermeld heb je dit niet gelezen? 
Eerlijk gezegd dat had ik niet gelezen. 
Kennen jullie ze nog? 

1. De hongerigen spijzen 
2. De dorstigen laven 
3. De naakten kleden 
4. De vreemdelingen herbergen 
5. De zieken verzorgen 
6. De gevangenen bezoeken 
7. De doden begraven 

En welke zijn nu de 7 geestelijke werken van barmhartigheid 
1. De bedroefden troosten 
2. De onwetenden onderrichten 
3. De zondaars vermanen 
4. Goede raad geven 
5. Lastige mensen geduldig verdragen 
6. Aangedane beledigingen vergeven 
7. Bidden voor de levenden en de doden 

Barhartigheid is solidariteit en medeleven en is een medicijn tegen de 
onverschilligheid zegt Paus Franciscus in zijn boodschap voor de dag van de vrede. 
Zeker stof om niet alleen over na te denken maar vooral om te handelen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Om de paasviering op zondag 27 maart om 8 uur de nodige luister te geven 
zoeken wij mensen: mannen, vrouwen,jongeren en kinderen die graag zingen.  
Ervaring niet nodig.  De repetities gaan door op 
woensdag 9 maart om 19,00 u. in de kerk 
woensdag   16 maart om 19,00 u. in de kerk 
woensdag 23 maart om 19,00 u. in de kerk 
zaterdag  26 april om 18,00 u. in de kerk 
Samen maken we er een heel mooie viering van.  
We verwachten jullie op de eerste repetitie . Info Guido 09 367 59 99 
 
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 
Wie rijk wil zijn, moet niet 
zijn vermogen vermeerderen 
maar zijn hebzucht verminderen. 
Plato 

 

 

 

 

 

 
In 2016 loopt de week van 
27 februari tot en met 6 

maart. Bedank allemaal 



 
 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING  2 feb.. 2016 
 
1 .WELKOM 
2. BEZINNING 
De betekenis van ‘Lichtmis’ wordt door Guido uitvoerig belicht. Op het einde van de 
vergadering wist Guido ons nog te verrassen met een smakelijke pannenkoek 
3.VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Geen opmerkingen. 
4. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN 
° Actie “soep op de stoep”  zaterdag 19 december.                                                                       
Opnieuw werd deze aktie een groot succes mede dank zij de medewerking van de 
vormelingen. In geen tijd werd de soep aan de man gebracht en er was zelfs soep tekort. 
Dank aan alle medewerkers.  
De opbrengst van de verkoop  300 € gaat volledig naar ‘Welzijnszorg’ 
°Kerststallentocht 25 dec. 
Het werd opnieuw een zinvolle tocht door onze gemeente met schitterende vertellingen en 
liederen. 
Aan de verantwoordelijken van het Dorp,  Bontinkstraat, Kruisen en Hussevelde  een dikke 
proficiat voor hun medewerking. 
Op het einde genoten we  in zaal Breugel van heerlijke koffiekoeken ,geurige koffie en 
chocolademelk.(Iets mindere opkomst vergeleken met vorig jaar)  
Opnieuw stelden we vast dat veel KWB leden het lieten afweten!!! 
° Nieuwjaarsreceptie leden op dinsdag 5 januari 2016. 
Een 35 tal leden daagden op voor deze activiteit. Na de ontvangst kwam er een gesmaakte  
presentatie rond de ‘Schone kleren actie’, een organisatie van KWB nationaal. 
Na deze uiteenzetting presenteerde Dirk het jaarprogramma en nadien deden we ons tegoed 
aan belegde broodjes. Hierna volgde de ontspanning ( vooral de kaarters kwamen aan hun 
trekken) 
5. KOMENDE ACTIVITEITEN. 
° Infoavond over ‘Gehoorschade’ woensdag 10 feb. zaal Breugel 
De organisatie wordt besproken .Zaal klaarzetten om 18.30 u. 
We zorgen voor een beamer en een scherm. 
Affiches werden verspreid 
° Paasviering op 27 maart 
Om 08 u misviering en daarna ontbijtbuffet in zaal Breugel. 
Volgende maand bespreken we de organisatie. 
° PIXELTEAM op woensdag 13 april: meer hierover volgende vergadering. 
6.VARIA 
° Hubert  geeft een overzicht van de financien van de boekenbeurs, kerststallentocht en 
nieuwjaarsreceptie 
° Boekenbeurs 2016 heeft dit jaar noodgedwongen  plaats tijdens het laatste weekend van 
oktober 
°Jaarlijks solidariteitsmaal heeft plaats op zondag 28 feb. in zaal Breugel 
° De GSM aktie bracht 45 telefoons op 
 
Andre De Rycke, secretaris               2       
             



K.W.B. Voetbal door Marcel De Cock en Hugo Goeman         

 

 

19/1    Veteranen Edeboys – KWB  1-4 

Op deze winderige  en natte avond  trekken we naar Wetteren ten Ede  waar we de Veteranen 
Edeboys treffen. Het begin van de wedstrijd is voor de thuisploeg  die zijn overwicht omzet in 
een doelpunt in de 13de minuut. Dit is het sein voor KWB om wakker te schieten. En 3 
minuten later tekent Pieter Goossens voor de gelijkmaker wanneer hij de bal in het lege doel 
deponeert. KWB gaat verder op zijn elan en onze Pool Karl rolt de verdediging  van de 
thuisploeg op en scoort 1-2.Dit is ook de ruststand.                                                                              
De tweede helft domineert de thuisploeg maar dank zij onze sterke  gelegenheidskeeper  
Matthias Roels komen ze niet tot scoren. Het laatste gedeelte van de wedstrijd is de thuisploeg 
moegestreden en daar profiteer Mattheus  van en zet KWB op 1-3. Net voor affluiten  kan –
opnieuw –Karl met een solo de eindstand vastleggen : 1-4.                                                             
Proficiat aan de 13 spelers van KWB voor deze sterke prestatie tegen een nochtans ervaren 
tegenstander 

6/2     WEBRA – KWB   0-0 

De wedstrijd heeft plaats op de Warande in Wetteren. De thuisploeg is een sterke tegenstander 
( we verloren de heenmatch met 5-6).Maar daar liet KWB zich niet door afschrikken . De 
wedstrijd kent een evenwichtig begin met een paar doelkansjes aan beide kanten.Opnieuw 
pakte onze gelegenheidsdoelman Matthias Roels uit met een sterke prestatie.Ook de 
thuiskeeper was bij de zaak en redde een paar gemaakte doelpunten.We bereiken de rust met 
een 0-0 stand. 

Na de rust komt KWB met 3 vervangingen. Beide ploegen zijn elkaar waard maar dank zij de 
sterke prestaties van beide doelmannen verdwijnt geen enkele bal in het net. Eindstand : 0-0. 
Hierbij nog een kanttekening : vele ploegen benijden KWB om zijn spelerspotentieel. 
Daar is een eenvoudige reden voor : immers al wie aanwezig is kan en mag spelen en dat 
is het geheim van onze KWB ploeg. 

12/2      Vet.Overmere  – KWB    3-0  

Dit wordt  niet de avond van KWB ! Ondanks de thuisoverwinning in de heenmatch kan dit 
KWB niet inspireren om er vol tegen aan te gaan. Overmere domineert de eerste helft  en zet 
zijn meesterschap om met twee doelpunten.We gaan rusten met een 2-0 achterstand.             
De tweede helft toont geen beterschap bij KWB maar  dank zij onze keeper Matthias kan de 
thuisploeg verder maar 1 keer scoren. Eindstand : 3-0.Een off-day van onze ploeg en laten we 
deze wedstrijd maar vlug vergeten. 
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19/2   KWB – Zondagreserven HO Kalken 1-2 

Vandaag treffen we de zondagreserven van HO Kalken. Een sterke tegenstander met ervaren 
spelers. Jeroen Van Durme is de KWB doelman vandaag en die zet een sterke prestatie 
neer.Tijdens de eerste helft komen er kansen aan beide kanten maar scoren is er niet bij.  

De tweede helft start goed voor KWB In de 17de minuut haalt Johan Magerman uit en zet 
KWB op voorsprong .De vreugde is van korte duur  want één minuut later staat het 1-1.    
Dicht bij het einde scoren  de bezoekers de winning goal :1-2. Goede prestatie van KWB maar 
de bezoekers hadden een professionele keeper in doel : Peter Vermassen, oud doelman van 
SK Kalken. 

 

 
Dit zijn de jarigen van maart.Proficiat!! 
 
Braeckman W; Crapoen E; D'Hooge A; De Cock M; De Landtsheer H;  Krick 
M;   Rogiers L; Van Poecke H; Van Steendam P; Verlee A;  Vincke L; 

Vorige maand ontbrak Andre De Schrijver bij de jarigen van februari.         
Hierbij onze verontschuldiging André. 

 

Interesse in fotografie?? 

KWB Kalken organiseert op woensdag 13 april                                                          
om 19.30 u in de refter Vrije Basisschool , Kouterstraat                                                                 

hierover een avond onder het motto 

KWB pixelteam 

 Met het fototoestel in de hand bekijk én fotografeer je de buurt met een sociale bril. 

“Fotograferen is schrijven met licht. Spanning, beweging, sfeer uitdrukken. De essentie van 

een mens, landschap of een emotie raken. De kracht van beeld.” 

Vanuit deze gedachte willen we mensen samenbrengen met een gezonde interesse voor 
fotografie in een Pixelteam. Je hoeft geen grote fotograaf te zijn: een basiskennis is 
voldoende. Dit team gaat op zoek naar hoe ze het best  activiteiten en  thema’s in beeld kunt 
brengen. Bij de start tekenen we samen een plan uit, met een begeleider. We zetten het team 
op poten en voorzien hen van de nodige opdrachten en inspiratie. 
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K.W.B. Kaartclub door Troef Negen 
 

Drie vrouwen in de top tien…….. 

Komt dat zien…….. 

24 kaarters waren aanwezig op 7/2/2016 zodat iedereen tijdig naar huis kon en moeder de vrouw 

niet moest wachten aan de kookpot. Eric Crapoen behaalde als enige de 40 punten.( nog niet 

voorgekomen dit kaartseizoen) Zodoende komt hij op 1 puntje van het leiderstrio. Niettegenstaande 

27 punten behoudt Andre De  Rycke zijn derde plaats.                                                                                                                                                         

Paul De Wilde en Andre Rogiers slaan een kleine kloof en voeren het klassement aan. Mariette en 

Angèle samen met Nicole staan in de top tien. Mannen ,met hen zal nog rekening moeten gehouden 

worden in de toekomst.  Andre De Rycke moet zijn groene trui delen met Andre Rogiers en Angèle 

Fiers. Zij zijn de enigen tot nu toe die 5 opeenvolgende kaartingen meer dan 30 punten bijeen 

kaartten.                                                                                                                                                                              

Wie gaat lopen met detuimeltrofee ? Die eer valt te beurt aan Aimé Roels. Hij zakte naar de 

zestiende plaats , een verlies van 5 plaatsen. Van Eeckhout René is de laatste maanden in goede 

doen . Hij kaartte 35 punten bij elkaar en stijgt naar plaats 10 (komende van 14). Het levert hem de 

kangoeroetrofee op. Proficiat René.                                                                                                               

Niettegenstaande Luc Rottiers 36 punten bijeen sprokkelde , blijft hij in het bezit van de rode 

lantaarn.Luc, is de heropstanding nabij?  Nie pleuen, u hebt nog drie kansen om deze lantaarn door 

te geven. Met nog drie kaartzondagen te gaan , kan het klassement nog een andere wending 

aannemen. Spanning gewaarborgd. Volgende kaartwedstrijd op 13 maart zal misschien meer 

duidelijkheid geven. 

Rangschikking na 6 kaartingen   

1 De Wilde Paul  213                                14 Cours Theo   175                                                                     

2 Rogiers Andre  210   15 De Cock Marcel  174                                               

3 De Rijcke Andre 197   16 Roels Aimé   173                                     

4 Crapoen Eric  196   17 De Bock Alain                  171                                                     

5 Bracke Andre  193   18 Bracke Abel   170                                     

6 Durinck Mariette 192   19 Cocquyt Eddy                 169                                                    

7 Van Mosselvelde Rene 190   20 Steendam Marcel  163                                      

7 Fiers Angèle  190   21 Bonnarens Marcel  161                                      

9 Braeckman Walter 181   21 Cackebeke Luc  161                                  

10 De Beule Nicole 178   23 Rottiers Luc   154                                        

10 Van Eeckhout René 178   24 De Landtsheer Hugo  129   (5)                           

12 Pieters Peter  176   25 Vandenberghe Luc  128   (4)                           

12 Naudts Chris  176   26 Verschraegen Huberta    120   (5) 

 

         TROEF NEGEN 
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Kolena vzw verwelkomt u op kalenderwandelingen in 2016 door 

het gebied van de Kalkense Meersen.  

De wandelingen zijn gratis, duren 3 uur en buggy’s zijn mogelijk.                                                                                 

Stevige kleding en schoeisel gewenst.  

Verantwoordelijke : Lieve VAN BOCKSTAEL (09/367.62.91 - 0486/460.871  

groenelieve@telenet.be).    

 

Kalender Kalkense Meersen 2016 : start om 9 u, avondwandelingen om 19.30 u   
Do. 17.3  : Aard Schellebelle om 9 u : winter langs de Schelde 
Do. 31.3 : Keile Kalken om 9 u : lente of net niet ? 
Do. 7.4.  : Uitbergenkerk om 9 u : lente in de Bergenmeersen 
Do. 14.4 : Uitbergenkerk om 9 u : lente in een nieuw landschap  
Do. 21.4 : Keile om 9 u : Broekmeers met lentegevoel 
Woe.27.4: Aard Schellebelle om 19.30u : lenteavond  
Woe. 4.5 : Kalkenkerk om 19.30 u : Lenteavond tussen bloemen 
Do. 12.5 : Keile Kalken om 9 u : Lente 
Woe.18.5: Uitbergenkerk om 19.30u : Sfeer in de Bergenmeersen 
Do. 23.6 : Keile Kalken om 9 u : de vlinders en vogels van de Broekmeers 
Woe.29.6: Uitbergenkerk om 19.30u : sfeer in de Bergenmeersen 
Do. 7.7   : Uitbergenkerk om 9 u : sfeervolle Kalkense Meersen 
Woe.13.7 : Kalkenkerk om 19.30 u : sfeervolle Molenmeers  
Woe.20.7 : Aard Schellebelle om 19.30u : St.Janswandeling  
Do. 28.7  : Keile Kalken om 9 u : de zomer aan de Schelde 
Woe.3.8 : Uitbergenkerk om 19.30 : orchissen en nachtdieren 
Do. 11.8 : Uitbergenkerk om 9 u : wegbermen naar de Bergenmeersen  
Woe.17.8: Kalkenkerk om 19.30u : ’s avonds in de Molenmeers 
Do. 25.8  : Aard Schellebelle om 9 u : op stap in de Belham 
Woe.31.8: Keile Kalken om 19.30u : avondsfeer en biodiversiteit  
Do. 8.9   : Uitbergenkerk om 9 u : Late zomerdagen in de KM 
Woe.14.9: Uitbergenkerk om 19.30u : ’s avonds in de Bergenmeersen 
Do. 22.9 : Aard Schellebelle om 9 u : nazomer  
Do.13.10 : Kalkenkerk om 9 u : Molenmeers beleven 
Do. 20.10: Uitbergenkerk om 9 u : Herfst in de Kalkense Meersen  
Do.10.11: Uitbergenkerk om 9 u : Bergenmeersen in herfsttinten 
Do. 24.11: Keile Kalken om 9 u : op zoek naar wintergasten 
Do.8.12: Kalkenkerk om 9 u : trekvogels bewonderen 
Do.22.12: Aard Schellebelle om 9 u : als het wintert aan de Schelde 
            



Een datum om  vrij te houden 
 

Zondag 1 mei vanaf 13 u  
VZW “Natuurpunt” viert 25 jaar beheer Kalkense Meersen. 

Start Vaartplein Kalken 
Een namiddag vol doe-activiteiten voor het ganse gezin 

KWB Kalken laat zich niet onbetuigd en toont hoe je een 
‘bijenhotel’ bouwt. 

Meer info volgende maand in KRAAK 
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