
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was alweer een hoogdag in onze KWB geschiedenis, dank zij de inzet van de 

vele helpers waarvoor nen dikke merci. 
Het onderwerp “Geloof jij in klimaatverandering” was voor onze scholen en 

voor ons een dankbaar onderwerp, elke school had er iets erg knap van gemaakt, 

de lezing op de receptie door M. Luc Dries, communicatie verantwoordelijke van 

dienst FOD leefmilieu en klimaatverandering gaf een heel duidelijke 

uiteenzetting hoe het gesteld is met ons klimaat en wat wij er kunnen aan doen. 

Geboeid en met verbazing werd er geluisterd… en ja ook wij moeten ons gedrag 

aanpassen!.  

Dit allemaal werd overgegoten met een aangepast sausje mooie muziek van het 

Muziekatelier. Bedankt . 

 

 
Heb je ooit een touw van dichtbij bekeken?  

Van jutte, kokos, raffia, of wat dan ook ..  

Uiteengerafeld stelt het niets voor, wat frêle draadjes 

ineengestrengeld.  

En toch, vele kleintjes maken één groot.  

Vele dunne strengen maken een sterk touw.  

De kracht van het touw zit 'm juist in het ineenstrengelen.  

Gevlochten touw valt niet vlug te verbreken.  

Bij het aanmeren gooien scheepslui hun touw aan de kade.  

Een anker alleen kan het niet redden.  

Het robuuste touw belet de boot bij stormwind een zwalpend schip te worden.  

Bergbeklimmers rekenen op de vastheid van het touw;en op de juiste knopen.  

Hun leven hangt er letterlijk mee aan een draad.  

Wellicht daarom dat "inzet", "samenhorigheid" en 

 "het voor elkaar opnemen"  

spreekwoordelijk ” In het getouw zijn" wordt genoemd.  

In touw voor elkaar.  

In touw voor rechtvaardigheid, duurzaamheid en kwaliteit van leven.  

Dit was en is tot op vandaag de opdracht van KWB 

in touw voor ELK ander.  

Laten we er samen met KWB werk van maken.  

 

               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 
Het prettige van de toekomst is 

dat het met een dag tegelijk komt 
Anoniem 

 

 

 

 

 



 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING  6 nov. 2018 
 

1 .WELKOM 

2.Verslag vorige vergadering 
In het vorig verslag stond een activiteit van KWB voetbal: sinterklaasfeest op 2 december.Die 

activiteit gaat niet door en wordt vervangen door een wandeling in de lente. 

3. Evaluatie voorbije activiteiten. 

-Verkeersregels: 
We waren met 23 om te luisteren naar de uiteenzetting ‘Huidige verkeerswetgeving’.            

Via meerkeuzevragen konden we onze geheugen opfrissen en dat bleek heel nuttig te zijn. 

-Gewestvergadering KWB 
Had plaats in het Parochiehuis.  5 afdelingen uit de omliggende gemeenten waren aanwezig. 

Er werden programma’s uitgewisseld.Mogelijks gaan Kalken en Laarne de cursus rijopleiding 

inrichten. 

4.Komende activiteiten 
- Boekenbeurs november 

De voorbereiding is aan gang. Het bord aan gevel Parochiehuis wordt geplaats door Chris B 

en Gerard. Voor de spandoek in het Dorp is Gerard verantwoordelijk. Tafels worden 

opgehaald door Etienne en ADR. 

We komen samen in zaal Breugel op donderdagavond om 18.30 u. voor het inrichten van de 

zaal. Vrijdagmorgen om 8 u worden de boeken uitgestald. 

De werkrooster voor het verder verloop van de boekenbeurs wordt naar de bestuursleden 

opgestuurd. 

De huis-aan-huis flyers worden verdeeld. 

- Opstellen kerststal: zaterdag 15 dec. om 9 u, afbraak op zaterdag 5 jan. 

- Zaterdag 29 dec.: soep op de stoep: ten voordele van  ‘Welzijnszorg 

- EHBO voor het gezin : definitieve datum is 11 febr. 2019 

 

6.Varia. 
-Afrekenen lidkaarten tegen volgende vergadering 

-Afrekenen tombolakaarten tijdens de boekenbeurs. 

 Andre De Rycke,secretaris 

 

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

Familiaal nieuws: 

- KWB betuigt zijn innige deelneming bij het overlijden van Mv Mariette 

Van Brussel, schoonmoeder van Chris Bambust 

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

Proficiat aan de jarigen van december  
                                                                                                                                  
Bracke  A.; De Wilde P.; Fiers A.; Fifi L.;  Meganck W.; Naudts C.;    Roels A.; Van 
Mossevelde  R.; Vandenberghe  T.;  Rogiers G 
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K.W.B. Voetbal  

2/11   KWB – Grammont United   2-3 
 

Match tegen een nieuwe ploeg. Al gauw zullen we ondervinden we ‘wat vlees we in de kuip 

hebben’. Direct na de aftrap krijgt Peter Temmerman de bal op rechts , gaat door en scoort de 

1-0.De bezoekers laten niet begaan en grijpen ons bij de keel .KWB kan alleen maar 

verdedigen en komt nog sporadisch  voor het doel van de bezoekers. Nog 5 minuten te spelen 

in de eerste helft en Maarten VDV rukt op naar doel en schiet de bal onhoudbaar binnen:2-0 

De tweede helft gaan de bezoekers op zoek naar de aansluitingstreffer. En die komt er in de 

55ste minuut: onze keeper vangt een hoge bal maar sukkelt met man en bal in het doel, het 

staat 2-1.Van nu af aan staat er maar één ploeg meer op het terrein. De bezoekers zijn heer en 

meester en KWB geraakt niet verder dan de middellijn. Ei zo na kan Maarten VDV er 3-1 van 

maken op een vrijschop maar de keeper redt. Het is nu drinken of verzuipen van KWB. 

Voorlopig houden we stand maar wat we verwachten gebeurt: de bezoekers scoren in de 60ste  

en 66ste minuut en stellen zo de zege veilig.                                                                                                   

Verliezen tegen zo een ploeg is geen schande . 

 

11/11 KWB – GRAMMOND UNITED  0-2 (KWB Meulestede gaf forfait 

daarom opnieuw tegen Grammont ) 

23/11 VTB Laarne – KWB   1-6 

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

KWB  Tombola 2018  

Hoofdprijs: 1267 res: 1623  

1002 1232 1445 1580 1693 1790 1915 2167 

1017 1337 1506 1584 1718 1809 1964 2184 

1066 1341 1510 1605 1725 1811 1975 

1131 1397 1538 1664 1727 1852 2058 

1181 1422 1556 1675 1773 1860 2100 

Prijzen af te halen tot 31 januari 2019 bij                                                                                  

Luc Cackebeke,Groene Meersen 20, Kalken 9270 tel.09 367 51 43 

 

 

KWB Kalken 

EHBO in het gezin 

Wat te doen bij huis-,tuin- en keukenongelukken ? Je komt het te weten op 

maandag 11 feb.2019 

Zaal Breugel om 19.30 u met medewerking van ‘Het Vlaamse Kruis’ 
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K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 
 

Eddy nog steeds op kop. 

Wanneer staan de achtervolgers op? 

 

23 kaarters tekenden aanwezig op de derde kaarting van het seizoen.   Onze dames lazen in 

het vorig verslag dat ze er wat moeten aan doen. Ze zijn meteen in actie geschoten. Drie 

onder hen behaalden 30 punten en meer. Misschien het begin van een heuse aanval om 

opnieuw in de eerste kolom van de rangschikking terecht te komen. Andre De Rijcke en 

Marcel Steendam sprongen 5 plaatsen vooruit in de stand, goed voor de kangoeroetrofee.  

Roels Aimé daarentegen kaartte slechts 20 punten bijeen en tuimelde 7 plaatsen naar 

beneden. De tuimeltrofee neemt hij mee naar huis.  Eddy Cocquyt verstevigt zijn 

leidersplaats. Maar zoals u me zei , Eddy, het is moeilijk om de ganse koers tot in mei 

eenzaam op kop te blijven. Geleidelijk krijgen wij zicht op de kanshebbers voor de groene 

trui.  U weet wel : zoveel kaartingen op rij met 30 punten en meer. Voorlopig komen Eddy 

Cocquyt , Luc Cackebeke, De  Bock Alain,Rogiers Andre en Crapoen Eric in aanmerking. 

Uitzonderlijk is de volgende kaarting op de derde zondag van december. Jullie krijgen een 

week extra om de batterijen op te laden.  

Stand na 3 kaartingen 

1  Cocquyt Eddy 113  13 Van Eeckhout Rene 89                                                                                       

2  Cackebeke Luc 102  14 Verhoeven Philip  88                                                                   

3  Naudts Chris 100  15 Roels Aimé   85                                                                         

4  De Bock Alain 99  16 Pieters Peter  80                                                                  

4  De Cock Marcel 99  17 Bracke André  79                                                               

6  Rogiers André 98  17 De Wilde Paul  79                                                                  

6  Van Mossevelde R  98  17 Durinck Mariette  79                                                                             

8  De Rijcke André   97  17 Steendam Marcel  79                                                                         

9  Crapoen Eric  92  21 Bonnarens Marcel  76                                                              

9  Rottiers Luc   92  22 Fiers Angèle  75                                                              

11 Bracke Abel 90  23 Verschraegen Huberta      65                                                                    

11 De Beule Nicole 90 
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 KWB Mountainbike 

 

Zondag 11 november 2018: Het Tonneke - Wetteren.  
 

OK, er was regen voorspeld voor vandaag, en het had gisteren en vannacht ook al 

geregend. En we kennen de rit van het ‘Tonneke’ als nen vettigen.  

Toch was iedereen verwonderd dat “de echte Modderfokker” Mario het vandaag liet 

afweten. Dan toch bang van een beetje regen en modder? Neen, ik weet wel beter. 

Mario moest met zijn mede-oudstrijders naar de herdenkingsceremonie ter 

gelegenheid van 100 jaar wapenstilstand van Wereldoorlog 1. Weinig mensen 

weten dat Mario oudstrijder is, meer zelfs, hij was zelfs mede-verantwoordelijk aan 

de inval van “Den Duitsch”. Toen de eerste lading soldaten aankwam in Poperinge, 

was het Mario zijn taak hen aan te manen het Belgisch grondgebied te verlaten. Dit 

ging als volgt. “Awel hastjes, wa komde hulder gier doen, he zijt gier niet 

welhekomen, en al zeker voor heen 4 jaar. Ha maar rap weer de hrens over, teruh 

van waar he hekomen zijt”. Begrijpelijk dat die Duitsters, die nochtans perfect 

Vlaams spraken, hem met zijn West-Vlaamse tongval niet begrepen en een dom 

misverstand aan de basis lag van Mario’s afwezigheid vandaag.  

 

Bij het verzamelen op het kerkplein keurt Jan Willems het materiaal, en heeft al voorpret 

als hij merkt dat zowel Danny als ik met ons standaard zomerbandjes rijden. “Gewoon 

kwestie van onze techniek een beetje bij te schaven”, merkt Danny op. Niet iedereen 

heeft de keuze uit een aantal fietsen om op elk parcours met het ideale materiaal aan de 

start te komen. Terwijl wij aanschuiven aan de inschrijvingstafel, besluit Luc Krick al op 

zijn eentje te vertrekken. Zijn vervroegde start werkt aanstekelijk, en nog een paar 

anderen volgen zijn voorbeeld, waardoor we nog voor we vertrokken zijn al helemaal uit 

elkaar liggen. Het is pas na een 5-tal km, als Axel lek rijdt, dat we opnieuw 

samentroepen. Niet voor lang echter, want tijdens de herstelling muizen er opnieuw een 

paar vanonder.                                                                                                                                                        

Als we opnieuw kunnen vertrekken staan er al een paar zo hevig dat er geen houden 

meer aan is, en meteen zijn de rappe mannen opnieuw op zoek naar de 

vroegvertrekkers. Als er geen wegkapitein aan boord is, grijpen de muiters hun kans. 

Wij besluiten een ietsje deftiger tempo aan te houden, en te wachten wanneer nodig. 

Zoals verwacht ligt het bij momenten serieus glibberig, maar ondanks ons 

zomerbandekes en dankzij onze techniek blijven we overeind. Al is het bij momenten 

alle hens aan dek, en rij ik met mijn voorwiel in de linker- en mijn achterwiel in de 

rechtergreppel. Het duurt nog tot aan de bevoorrading eer we de vroegvertrekkers 

bijbenen, waarna we in gehalveerde groep naar de finish rijden. Een 5-tal km voor het 

einde worden we nog getrakteerd op een extra oponthoud. Een nagel van zo’n 5 cm 

steekt door mijn band en we kunnen opnieuw velo-makerke spelen. Gelukkig worden 

we bij aankomst getrakteerd op een drankje, inbegrepen in de prijs, want een bezoekje 

aan De Beize zat er door de vele vertraging niet meer in. Volgende keer beter. Ivan. 
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Zondag 18 november 2018. Erondegem en rondom.  

 
Een ritje naar het Zuiden, honderd jaar en één week na WereldOorlog I, waarbij 

Poperinge nooit veroverd is door den Duits. Maar dat geheel terzijde, alleen kwestie van 

historische onjuistheden, veroorzaakt door een vorige verslaggever, recht te zetten.  

Voor het eerst echt koud weer, maar aangezien het droog en zonnig is, valt dat eel goe 

mee. Niet te begrijpen dus dat we maar met 5 staan: Ivan, Axel, Patje, Jeffrey, en uw 

toegenegen verslaggever van dienst. Op het nippertje Luc ook nog, als zesde man, maar 

ja, die moet dan ook van dichtst komen. We rijden via de Meersen, langs de nieuwe 

wegel ten Oosten van de Kalkense Vaart, het enige echt vettige stuk van de rit, naar de 

Aard, vandaar langs de koeienwei in de Meersen naar Uitbergen, een ommetje door 

Bruinbeke, daarna richting Wanzele, vandaar naar Smetlede, zo naar Papegem, dan 

Impe, Erondegem, Oordegem en via Wetteren over de nieuwe passerelle naar de Kaster.  

 

We pakken nog de wegel van de blauwe steen mee en slaan dan over halfweg links af om 

zo weer uit te komen aan de Meander, met als eindbestemming, ge weet het zelf wel. Een 

kleine 60 km, waarvan toch wel 40 in het veld, aan nog geen 22 per uur, de traagste rit 

van de laatste jaren.  

In Oordegem kunnen we de wegel van vroeger, die uitkomt aan de molen, niet meer 

pakken, want die is nu met een stevig hekken afgesloten, bij mijn weten door ene zekere 

Van Brantegem, beter gekend van de Brantano. Wettelijk gezien mag dat niet, want 

aangezien we er al die jaren wel doorheen gekund hebben, is dat wel een private weg, 

máár met publiek karakter, en moet die weg dus doorgankelijk blijven. Maar ja, wat doe 

je eraan? Er ligt niet eens een huis aan die wegel, niemand heeft er last van als daar al 

iemand passeert. Bij deze dus een warme oproep om geen schoenen meer te kopen bij 

de Brantano. “Maar wie koopt er nu zijn schoenen bij de Brantano!?”, zo vraagt Ivan zich 

luidop af. Iedereen koopt toch zijn schoenen bij Verschraegen in de Kruisen in Kalken!? 

En de bediening is er vriendelijk en professioneel, weet Ivan ook nog te vertellen. Dat 

moet ook wel als de bediening gebeurt door mevrouw Deschoenmaecker.  

 

Aan de hoek van de nieuwe passerelle is er een viertrapstrap, steil naar beneden. Ons 

jonkie, den Jeffrey, stort zich met ware doodsverachting, en met veel stijl, steil naar 

beneden. Daar slaan wij steil van achterover. Zeker eens kijken op Youtube: 

https://youtu.be/TckRYyW1b-U. Ook Ivan voelt zich geroepen, maar net aan de trap 

gekomen, voelt hij plots een héél groot ei in zijn broek. En ja, dat zou kunnen breken met 

al dat gehobbel op die trappen, dus toch maar niet. Zéker kijken! Ik verheug me op de 

dag dat zowel Jeffrey als de grote roerganger, nu nog op terugweg uit Australië, zij aan 

zij, deze afdaling tot een goed einde brengen. Allez, als zij er zij aan zij aan beginnen, is 

het voor mij al goed, de rest zien we dan wel.  

Annemie deed een ritje met al haar vrienden, maar dat komt omdat ze nog aan het 

revalideren is en de B-kes niet tot last wil zijn. Die laatsten, Rudy, Nadine, Johan, Els en 

Kenneth, komen pas om 12 uur toe en hebben zich dus ook niet door de kou laten 

afschrikken. Mario 
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KWB actie “ SOEP OP DE STOEP” 2018 

Zoals vorig jaar zet KWB Kalken zich in ten voordele van 

“WELZIJNSZORG” 

Onze KWB kookclub maakt heerlijke  soep die we verkopen op             

zaterdag 29 december  vanaf 17.30 u aan de kerk in Kalken. 

We verkopen ook soep om mee te nemen(literdozen beschikbaar) 
 

        
 

vzw The Village nodigt u van harte uit op hun: 

Kerstdagen ‘Kindeke 
 

t.v.v. PROUD-project in Oeganda 

Wanneer? 

Zaterdag 15 dec. 2018 vanaf 17 u                                                                                            

Zondag 16 dec. 2018 van 14 – 18 u 

 

Waar? 

‘De Kinderhoeve’ bij Willy en Kathrien Neels-Raman; Bontinckstraat 103 

Wat? 

ETEN    +   DRINKEN    +   KERSTSHOP 

Plaats tijdens onze kerstdagen uw bestelling voor een kerststronk! 

 








