
 

 Beste vrienden, 
 

Sinds kort mogen wij  als afdeling weer activiteiten organiseren. Om ons te helpen zo goed 

mogelijk een weg te banen door een oerwoud aan regels en bepalingen, maakte KWB voor alle 

afdelingen een brochure. Daarin vind men de regels duidelijk en helder opgesomd, en passen 

we ze toe op enkele veelvoorkomende kwb-activiteiten.  

Wie dat wil, kan zo weer veilig activiteiten organiseren. 

Onze wijkmeesters zijn op dinsdag 1 september coronavrij uitgenodigd om samen met de 

bondsverantwoordelijke aan de hand van deze brochure ons programma te bekijken wat 

mogelijk en wat niet, en indien mogelijk andere activiteiten in te passen rekening houdend met 

de corona maatregelen. Zoals jullie reeds weten gaat onze 50ste boekenbeurs niet door. 

Dit is de laatste nieuwsbrief: vanaf volgende maand is  ‘KRAAK’ terug. 

 

SEPTEMBER: maandag 21, bezoek kasteel van Laarne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER Herfstwandeling  
Dag en datum volgt in de KRAAK van oktober 

In deze periode veranderd er veel in de natuur: o.a waarnemen van overtrekkende 

vogels die naar hun overwinteringsgebied vliegen(soms wel duizenden km ver).          

Ook in deze periode zien we d geboorte  tientallen soorten paddenstoelen. 

Maar vooral: we gaan de natuur in voor een fikse wandeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bezoek het kasteel met gids! Je verkent het kasteel van onder tot boven: de 

salons, de keuken, de ridderzaal, de gevangenissen… we duiken in het 

verleden van het kasteel en kom je ook alles te weten over de HEKSEN van 

Laarne. We laten ons terugvoeren naar één van de donkerste episodes uit 

onze geschiedenis. Wie waren deze vermeende HEKSEN? Hoe is het zo ver 

kunnen komen? Wat knaagt er aan het geweten van de pastoor? En welk 

geheim draagt Josyne met zich mee? 

Om corona reden is inschrijven verplicht, per gids maximaal 15 personen en 

er zijn 2 gidsen voorzien, dus tijdig inschrijven voor 17 september is aan de 

orde bij A. De Rycke: tel. 09 367 65 55 of Hubert Roels  tel: 09 367 51 35 

En vergeet je mondmasker niet.Prijs deelname: 5 € leden KWB,niet-leden 7€ 

  

 

Oktober/November                                                                                                                 

Start  ‘KWB Operatie Proper’ ‘ZWERFVUILACTIE IN JOUW BUURT’ 
Herhaling van onze succesvolle KWB actie in 2019 
Wellicht erger je je wel eens aan de hoeveelheid zwerflangs de straten in Kalken. Het lijkt er wel eens 

op, dat iedereen zijn of haar rommel op straat laat slingeren in plaats van de boel netjes op te ruimen. 

Dit is natuurlijk niet zo! Om de buurt weer toonbaar te maken organiseert KWB samen met de gemeente 

deze opruimactie. Meer info in KRAAK van oktober 

 

December : hoe neem ik mijn fiets onderhanden?  
Datum volgt later 

Een interessante avond voor iedereen die in het bezit is van een fiets . 

Waarover moet mijn fiets beschikken om wettelijk in orde en veilig te zijn? Hoe onderhoud ik mijn fiets 

om slijtage en breuk te voorkomen? Zit ik wel goed op mijn fiets? Naast deze vragen wordt ook dieper 

ingegaan op de keuze van een fiets, en onderhoud en herstel van remmen, lichten, banden, ketting … 

Over hoe je je fiets lang fit kan houden en hoe je enkele basisreparaties moet uitvoeren, weet je na deze 

workshop alles. Onze bestuurslid  Rudy Rogiers gidst ons van voorwiel over kettingkast tot achterlicht. 

Ook de elektrische fietsen komen aan bod. 

 



 

 

 

Eindelijk……….. 

 
Na een moeilijke en donkere Corona periode verschijnt er weer licht aan het einde van de 

tunnel. 

-De scholen zijn heropend na een lange verplichte verlofperiode. 

-Activiteiten binnen en buiten zijn mogelijk mits de richtlijnen van de autoriteiten gevolgd 

worden                                                                                                                                                         

-Er mag opnieuw gesport worden. 

Onze KWB-voetballers zijn van start gegaan met een overwinning (verslag in KRAAK van 

volgende maand). 

Ook de volleyballers ‘smashen’ er opnieuw op los. 

Maar………… 

-Triestiger is het gesteld met onze kaartclub. Met de nog geldende maatregelen is het 

onmogelijk om de puntenkaarting  te organiseren omdat we met geen vaste ‘bubbel’ 

werken. Bij iedere ronde spelen we immers met andere kaarters. Hopelijk komt er vlug 

verandering in deze situatie. We houden jullie op de hoogte. 

-Ook de KWB kookclub kan zijn kookkunsten nog niet tonen.Jammer!!! 

 
                         

Familiale berichten. 

-Hartelijk proficiat aan de jubilarissen 50 jaar huwelijk: 

-Etienne en Annie Imschoot - Praet. 

-Willy en Chris Rogiers - Mottar. 

KWB betuigt zijn innige deelneming bij het overlijden van: 

- Maurice Lauwaert, oud KWB lid 

- Martha Rogiers zus van KWB leden Lucien en Julien  

- Michel De Maesschalck, oud bestuurslid KWB 

 

Proficiat aan de jarigen van september:  

 

De Rycke J; De Wolf  S; Neus J;  Steendam M; Van Acker E; Van De Velde N;                      

Van Der Veken M; De Graeve  S; Heirman P ;Rogiers K. 

 

Maandag 21 september .                                     

Geleid bezoek aan het kasteel van Laarne 

Verzamelen ingang kasteel om 13.45u 

Duur bezoek: ongeveer 2 hr 
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