
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze stille tijd van Allerzielen en Allerheiligen, en zeker in deze Coronatijd  voelen wij ons 
intens verbonden met alle Corona slachtoffers en met alle dierbaren die van ons zijn 
heengegaan, in het bijzonder zij die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Wij bidden en 
vragen in deze moeilijke tijd om leven, kracht en vitaliteit. 
Maar leven is ook loslaten, oud worden, ziek worden, sterven ... 
Het is vaak zo moeilijk om het leven helemaal te aanvaarden zoals het is, 
met zijn groei en zijn aftakeling, met zijn volheid en zijn leegte, met zijn overmoed en zijn angst, 
met zijn ontvangen en zijn loslaten. Wanneer iemand sterft die ons zo nabij is, 
zijn wij vol onbegrip, droefheid en verslagenheid. In blije, maar ook in droeve dagen 
mag de mens zich keren tot God, en hopelijk vinden wij allen mensen om ons heen die steun en 
warmte bieden en kunnen ook wij anderen steunen en helpen. 
 
Sinds ik het voorblad van de KRAAK verzorg en dat is van1994 was november de maand van de 
boekenbeurs en stond het voorblad in het teken van die boekenbeurs, helaas Corona heeft daar 
anders over beslist. 
Het blijkt nogmaals dat we voorzichtig moeten zijn met wat we allemaal vooropstellen en wat 
we zo graag willen verwezenlijken . 
 
Onze geplande KWB activiteiten worden door de nieuwe maatregelen sterk beperkt, dit 
vernemen jullie in de volgen pagina’s van deze nieuwsbrief. 
Om toch wat zichtbaar te blijven gaan we toch (als het mag) onze kerststal zetten aan de kerk. 
 
Blijf gezond en hou het veilig 
 
Guido 
 
 
 

  

 
Zo daar ooit een blomke groeide 
over ‘t graf waarin gij ligt, 
of het nog zo schone bloeide: 
zuiver als het zonnelicht, 
blank gelijk een lelie blank is, 
vonklende als een rozenhert, 
needrig als de needre ranke is 
van de winde daar m' op terdt, 
riekend, vol van honing, ende 
geren van de bie bezocht, 
nog en waar ‘t, voor die u kende, 
geen dat u gelijken mocht! 
 
Guido Gezelle 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste Vrienden KWB-ers 
 
2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar. Het jaar waarin met de komst van de lente onze 
samenleving van de ene dag op de andere dag stilviel en onze kwb-afdeling niet meer kon doen waar wij goed 
in zijn: mensen bij elkaar brengen.  
2020 beloofde een fantastisch jaar te worden voor onze kwb, die 75 kaarsjes uitblaast.  
De activiteiten van 2020 waren net opgestart en er zat nog heel wat in de pijplijn.  
Maar toen ... kwam corona. Het werd een tijdlang moeilijk, soms onmogelijk om als kwb-afdeling activiteiten 
te organiseren. (paasviering, boekenbeurs, schieting, fietsen enz) 
Maar we bleven niet bij de pakken zitten en werkten alternatieven uit: kermis uitstap kasteel van Laarne, 
wandeltocht, Hoe neem ik mijn fiets onder handen, actie zwerfvuil. 
De kermis uitstap kon niet doorgaan, en gezien de toenemende uitbreiding van Corona is het twijfelachtig of 
de andere activiteiten kunnen doorgaan. 
Nu zijn we klaar om in 2021, als de tijden het toelaten, om opnieuw veilige en knappe activiteiten te 
organiseren. We zijn klaar om mensen terug te verenigen. Want dat is wat kwb doet: mensen samenbrengen. 
Gewone mensen, arm én rijk, jong én oud, man én vrouw, dichtbij en veraf. Omdat het samen leuker is dan 
alleen. Zo geven we elke dag vorm aan de samenleving.  
Als kwb'er behoor je tot een vriendengroep, een grote vereniging die staat voor een warme samenleving. Je 
voelt dat je erbij hoort. En als corona ons iets heeft doen inzien, is het wel dat we allemaal nood hebben aan 
contact.  
Ondanks het beperkter aanbod aan activiteiten in dit bewogen jaar is het lidmaatschap van kwb dus nog 
steeds meer dan de moeite waard.  
We vragen jou dan ook om opnieuw lid te worden. Voor slechts 28€ euro ben je lid tot eind 
2021 en geniet je van alles wat kwb te bieden heeft.  
Door de Coronamaatregelen is het veilig het lidgeld te innen door overschrijving op onze 
rekening. We vragen dus om het lidgeld van 28€ over te schrijven op de bankrekening      
BE54 7835 5226 4897 van KWB Kalken. Graag voor 5 december 2020 aub 
Heb je liever dat we daarvoor langs komen laat het maar weten aan de wijkmeester of een van 
de bestuursleden. 
Jij en je kwb-afdeling hebben elkaar nodig, daar ben ik zeker van.  
Alvast opnieuw welkom bij de kwb-familie! 
 
Met vriendelijke groeten en blijf vooral gezond 
Het bestuur 
 
 
Bedankt Luc  
 
Ons bestuurslid Luc Cackebeke neemt ontslag als bestuurslid maar blijft wel lid van KWB. 
Luc was een fantastische- en trouwe medewerker van onze KWB. We zullen hem missen.     
Luc: nogmaals duizendmaal dank voor uw jarenlange inzet. 

 
 

  



                                                    K.W.B. Voetbal  

2/10  KWB – Exstudiantes  3-8 

De bezoekers hebben een sterke reputatie en gaan van bij de start in de aanval. Na 4 min. staat  het 
al 0-1.Die voorsprong dikt aan na 7 minuten : 0-2. Toch speelt KWB goed mee en in de 15de minuut 
kan Pieter Goossens van uit een scherpe hoek tegenscoren: 1-2. Pech voor ons als in de 25ste minuut  
een schot op de doelpaal belandt. Dicht bij de rust  vergroten de bezoekers hun voorsprong: we gaan 
rusten met een 1-3 achterstand                                                                                                                                              
De tweede helft is pas begonnen  wanneer de bezoekers opnieuw scoren:1-4. In de 8ste minuut  
begint Mathias  aan een dribbelnummer dat  hij afrond met een doelpunt:2-4. In de periode die 
daarop volgt scoren de bezoekers aan de lopende band en zo staat het na  28 minuten 2-8.Tenslotte  
kan Sander nog een mooi doelpunt scoren :3-8. Overdreven score maar verdiende overwinning van 
de bezoekers. 

9/10  Red star - KWB Kalken  3-0 

De Corona perikelen zorgden ervoor dat slechts 10 KWB-ers aan de match begonnen.                                               
Gelukkig kon Jonas, huisgenoot van Sander, ons versterken zodat we toch met 11 aan de aftrap 
stonden. In de 2de helft kwam Youssri ons nog bijstaan. Deze keer konden we geen keeper strikken 
dus namen Kristof en Jeroen elk een helft in doel voor hun rekening.                                        .             
Het is duidelijk aanpassen op kunstgras , want KWB heeft het moeilijk met de druk die Red Star 
oplegt. Dat in combinatie met slechte controles en te weinig vertrouwen in eigen sterkte zorgt dat 
we onder liggen. Enkele keren komen we er toch mooi uit maar lukt de afwerking net niet.                               
Pieter Temmerman kan bijna verrassen met z’n snelheid en ook een schot van Thomas gaat net 
naast. Red star blijft drukken en scoort dan ook de logische 1-0.  2de helft blijven we zoeken, er komt 
meer ruimte maar helaas geraken we weinig aan doel.                                                                                        
Tot 2x toe wordt een doorgebroken man neergehaald maar de scheids houdt de kaarten op zak. 
Langs de andere kant wordt er een penalty veroorzaakt, maar Jeroen pakt met een top save de 
penalty!  Jammer genoeg scoort niet veel later Red Star  de 2-0 ,wel op vrije trap na een slechte 
opstelling van onze verdediging. Niet veel later volgt de 3-0. Op zich een te zwaar verdict , maar als je 
niet kan scoren kan je ook niet winnen. Op naar een volgende match!                                                                      
Laatste update CORONA: de volgende match zal  pas ten vroegste plaatsvinden op 20/11. 
(Indien de maatregelen dit toestaan)  

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

Familiaal nieuws:  

-KWB betuigt zijn innige  deelneming aan  Franky Schelfhau  bij het overlijden van zijn 
schoonmoeder Angèle Van De Vijver. Sterkte gewenst aan de familie. 

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

Dit zijn de jarigen van november.Proficiat!! 

Bambust C; Boon J; De Backer G; Dierick F; Fiers P; Lis P; Matthijs R;          
Verhoeven P.Sey W. 

Verslagen MF mountainbikers : volgende maand 
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