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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
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KWB wijkmeestersvergadering 07/06/2016 

1) Verwelkoming door Dirk die meteen André, Hugo G. en Luc verontschuldigde daar ze op 

reis waren. 

2) Philippe Lermytte (afgevaardigde van het verbond) kwam het  programma  

var het volgend werkjaar uiteenzetten. 

Het programma staat in raak van mei 2016. 

Aan het bestuur om op de vergadering van juli het programma voor volgend werkjaar op te 

stellen. Het volgend werkjaar loopt van 1 september 2016 tot  

31 december 2017. 

Iedere afdeling die voor 31 augustus 2016 haar programma doorstuurt en 1 activiteit van det 

programma organiseert krijgt 20 KWB draagtassen. 

Mullky en “Praat voor je gaat” kon de groep het meest bekoren. 

In november wordt er in zaal nova in Wetteren  een Oostvlaamse KWB avond georganiseerd 

waar Margriet Hermans vertelt over het thema ‘In het spoor van de asielzoekers’. Een 

reisverslag!  

3) Goedkeuring vorig verslag. 

Geen opmerkingen 

4) Evaluatie beenhesp en schieting. 

73 personen genoten van de lekkere beenhesp .Daarna kwamen heel wat schutters opdagen  

Alweer  een geslaagde organisatie van KWB Kalken. 

5) Financieel verslag beenhesp en paasfeest. 

Beide activiteiten waren een meevaller voor de kas.

6) Komende activiteiten

° Sneukeltocht samen met Femma. ( 30 km). 

2 stops onderweg Bontinkstraat 132 (pannenkoeken en koffie enStrijpwegel in Uitbergen 

(cava met hapjes) 

Op het eindpunt zijn krijgt iedereen een lekkere ‘spitburger’   

7) jaarlijkse boekenbeurstombola  

Vermits de boekenbeurs vroeger georganiseerd wordt moeten de loten begin september 

beschikbaar zijn. 

Sponsors worden aangesproken. 

8) Vergadering  juli. 

In juli en augustus is er geen ‘Raak. 

We houden wel vergadering om het programma op te stellen en de sneukeltocht te bespreken. 

9) Kermisuitstap maandag 19 septemeber 

We gaan brouwerij BIOS  in Ertvelde bezoeken. Er wordt een bus besteld  kostprijs is 5 € per 

persoon, de rest legt de kas bij. Meer hierover in KRAAK van september. Opgelet : er zijn 

maar 30 plaatsen beschikbaar. 

10) Parochiefeesten 

Iedereen welkom .(verdere info in KRAAK juli 

Verslaggever Hubert Roels. 
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Verslag KWB lunch zondag 22 mei 

Ondanks het wankele weer schoven een  80 tal deelnemers aan voor een heerlijk eetmaal: 

gekruide beenhesp met groenten en krielaardappeltjes. Dat iedereen volop genoot van het eten 

hoeven we niet te zeggen. Daarna volgde nog een geurende  koffie met gebak en vlaai, 

gemaakt door onze KWB dames.(waarvoor dank!) 

Na wat nagenieten was het tijd voor onze vermaarde KWB schieting. Er waren maar liefst 34 

deelnemers, waaronder  vermaarde schutters uitgerust met geperfectioneerd materiaal. Helaas 

zij  lieten het dit jaar afweten. 

Het ‘bosman’ peloton was nog nooit zo groot .Ze zullen het niet graag lezen maar de 

ervaren mannen als Chris Naudts ( 2 jaar naeen!!!), Roger De Jaegher, Abel Bracke en 

Medard Van Laere schoten geen enkele vogel af.                                                                                   

Beter verging het de twee dames in het gezelschap: Stephanie Van Laere en Els schoten 

raak. Om  gezondheidsredenen konden Petrus Bracke en Marcel De Cock (beiden toch 

aanwezig) niet deelnemen  aan de schieting. Ook Aimé Roels liet de schieting links liggen 

want op bezoek bij zijn gehospitaliseerde vrouw ( veel beterschap Rosanne).Rest ons nog wat 

bedankjes voor de prijzen tijdens de schieting: Aimé voor de asperges Maurice Bracke - onze 

traiteur- voor de worsten en KWB zelf die een mooi bedrag schonk.Maar  vergeten we 

vooral Abel en Chris Naudts  niet: zij zijn de bezielers van deze gezellige bijeenkomst. 

Ook dank aan de aanwezige KWB  helpers :toog, bediening en afwas.                                                                                                      

Tot volgend jaar! 
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Bracke A;; Bruyneel F; Cours T; De Meyer  G; De Mulder F; De Reu W;   De Smet R; 

Janssens E; Roels M; Rogiers W; Van Den Abeele H; Vaneechoute  M; Rogiers  E,�

Bezoek brouwerij BIOS Ertvelde maandag 19 september   

Dit jaar gaat de uitstap naar brouwerij BIOS in Ertvelde.Daar krijgen we een 

uitgebreide rondleiding met proeverij achteraf.Omdat we BOB genegen zijn hebben 

we een bus ingelegd. Meer info in KRAAK van september
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  2/05/2016 9/05/2016 23/05/2016 30/05/2016 6/06/2016 

Wit 6 3 10 7 

Rood 4 8 15 4 

Magerman Johan   Rood Rood Rood Wit 

De Wolf Steven Wit Wit Rood Wit Rood 

Cackebeke Thomas   Rood Wit Wit Rood 

De Clercq Thomas Rood Rood Wit Rood Wit 

De Mulder Dirk Rood Rood Wit Wit Rood 

Goeminne Antoon Wit Wit   Rood Rood 

De Groote Glenn Wit Wit Wit Wit Wit 

Cackebeke Luc   Wit   Rood   

Van Durme Jeroen Rood   Rood Wit Wit 

De Keyser Karel Wit   Wit   Wit 

Antjon Tom Wit Wit Rood Rood Wit 

Vanherck Kurt Rood Rood Wit     

Kristof Dauwe Wit Wit Rood Rood Rood 

Van Nieuland Jasper         Rood 

Sander de graeve Rood         

De Mulder Hannes           
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KWB Voetbal Barbecue  
  

Zondag 7 augustus 2016  
  

Voor het 3de jaar op rij willen wij iedereen graag verwelkomen op de Voetbal Barbecue 

van KWB Kalken.  

Net zoals vorig jaar zal de barbecue doorgaan in het Parochiaal Centrum 

Overschelde   

(Liefkens hoek 21 te Wetteren).                                                                                                                                                            

Iedereen is welkom vanaf 11u30 om van het gratis aperitiefje te genieten. 

Wij zorgen naar jaarlijkse gewoonte voor vlees (of een vegetarisch alternatiefje) van 

topkwaliteit en een ruim aanbod aan verse groentjes. We voorzien voor iedereen een 

kippenbrochette, een barbecueworst en een mooi stukje beenhesp. Kindjes kunnen 

genieten van een barbecueworst en een kippenbrochette.  

 

We starten uiteraard met een gratis aperitiefje en daarna  kan u terecht bij onze bar of 

onze obers voor een uitgebreid drankenaanbod tegen een leuke prijs!   

Inschrijven kan tot en met 31 juli door middel van onderstaande strook, telefonisch of 

per email.   

  

● Thomas De Clercq ( 0491/52.02.48 of  thomasdeclercq@hotmail.be   

●  André De Rycke ( 09/367.65.55 ) of  andrederycke@pandora.be  
●  Luc Cackebeke ( 09/367.51.43 ) of   luc.cackebeke@hotmail.com           

 

***********************************************************************************************    

INSCHRIJVINGSSTROOK  

 

Naam : 
………………………………………………………………………………

 

* Volwassenen (kippenbrochette, barbecueworst & beenhesp) ……   x 15 € = 

* Kinderen 6 tot 12 jaar (kippenbrochette & barbecueworst) ……   x   7 € =  

* Vegetarisch         ……   x 12 € =                                                        

                                                                                                                 --------------------------- 
                                                                                                Totaal       


