
 

 

 

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 

 

 

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
Beste vrienden, 
 
Opnieuw in november gaan we ze zien: kerkhoven vol chrysanten: de 
dood in 't wit. Ogenblikken van ontmoeting tussen levenden en doden. 
Eén vraag leeft : "Is de dood het einde?" Je moet alles loslaten. Mensen 
met wie je verbonden was, dingen waaraan je gehecht bent. We worden 
er stil van, we staan machteloos, verdriet, tranen, opstandigheid, 
"Waarom?" De dood is altijd een spelbreker en toch is het een zekerheid 
voor iedereen. De dood is keihard ! Niet om te kopen met geld of macht 
of wetenschappelijke kennis. Een teken van hoop is er voor gelovige 
mensen. Hoe ik mij het leven na de dood voorstel ? Ik weet het niet, maar 
ik geloof wel dat er Iemand is die groter is dan wij en die voor de  
overledenen zorgt. Ik geloof dat zij bij God geborgen zijn, maar voor 
Allerzielen komt Allerheiligen, en dat zijn ze. We denken nu vooral aan 
onze leden die van hun dierbaren afscheid namen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guido                            

 

Vrijdag 3 december om 19.30u zaal ‘Pepertje’,  
Peperstraat Kalken 

 

KLEINE HERSTELLINGEN AAN JE FIETS EN  
GOED FIETSONDERHOUD 

Over hoe je je fiets lang fit kan houden en hoe je enkele 
basisreparaties moet uitvoeren, weet je na deze workshop 
alles. Dit alles verneem je van ons KWB lid Rudy Rogiers. 

 

 

 
Zaterdag 11 december  17.30 aan de kerk                                                                                

KWB actie “ SOEP OP DE STOEP” 
ten voordele van “WELZIJNSZORG” 

Onze KWB kookclub maakt verse  
dampende  soep. 

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

Vrije bijdrage 
 

 

 

 

 

 
 

Als je zegt:”Ik deel je verdriet, dan krijgt de ander weer hoop” 



NIEUWS UIT HET BESTUUR KWB KALKEN 

• In oktober hielden we geen bestuursvergadering omdat in november geen activiteiten 
gepland waren. Volgende vergadering is op 3 november

• Bij de verdeling van RAAK/KRAAK editie november worden de lidkaarten van 2022 
aangeboden. We hopen op een vlotte  hernieuwing.

• Een paar bestuursleden doen het wat kalmer aan omwille van gezondheidsredenen. 
Wij wensen hen een volledig en spoedig herstel toe.

Dit zijn de jarigen van november.Proficiat!! 

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

Bij de jarigen van oktober werd Willy Pensaert niet vermeld Onze 
verontschuldiging hiervoor en alsnog een gelukkige verjaardag Willy. 

Hartelijke gelukwensen aan het RODE KRUIS afdeling Kalken 

De Kalkense afdeling van het Rode Kruis vierde zijn 50 jarig bestaan. 
Wij zijn de vele vrijwilligers  veel dank verschuldigd voor hun belangloze en 
waardevolle inzet.   
Merkwaardig: in die tijd werd al 11.000 liter bloed ingezameld. 
Nog vele jaren gewenst vanwege KWB Kalken. 

KALKENSE MEERSEN 

‘National Geographic’ promoot de  ‘Kalkense Meersen’. 
Volgens deze organisatie  bieden de Kalkense Meersen zoveel 
natuurpracht  dat dit vraagt om gefotografeerd te worden.       
Als dat geen internationale erkenning is van ons natuurgebied !!! 

. 
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                                 K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

Irene staat niet ‘Van Achter’ maar op kop……. 

Anderen zitten voorlopig in het slop… 

Tweede kaarting van het seizoen.                                                                                                                
Huberta en Peter vertoefden in andere oorden en van Philip geen spoor.                                                
Geen enkele kaarter verzamelde de volle pot van 40 punten.                                                                            
Irene staat fier aan de leiding maar de achtervolgers staan dichtbij.                                                                     
De kangoeroesprong  komt van  Chris Naudts(als daar maar geen ongelukken van komen) en 
de grootse daler is Andre De Rycke.                                                                                               
Tijdens de bijkomende ronde versierden Irene en haar ploegmaat(toevallig haar 
echtgenoot) een ‘achttiender’.                                                                                                               
Onze vaste tapper Dirk De Wilde herstelt nog steeds maar wordt vakkundig vervangen door 
Hugo Goeman. We wensen Dirk een spoedig herstel toe.                                                                     
Volgende ronde is op zondag 7 november. 

Stand na de tweede kaarting      

1  Van Achter Irene  75       14  De Beule Luc     56                                        
2  Crapoen Eric   73  14  Fiers Angele    56                                               
2  Rottiers Luc   73  16  De Beule Nicole  53                                              
4  Bracke Abel   71  16  Van Eeckhout Rene    53                                            
5  Cocquyt Eddy  68  18  Cackebeke Luc   51                                                
5  Naudts Chris   68 (+10) 18  Schepens Yvan  44                                              
7  Durinck Mariette  65  20  Sey Walter                40                                               
8  De Beule Rita   62  21  Verhoeven Philip  24  (1)                                            
8  Roels Aimé   62  21  Verschraegen Huberta 24  (1)                                       
10  De Rycke Andre  60(-7)  23  Verstraete Maurice  23  (1)                                    
10 Steendam Marcel  60  24  Pieters Peter  22  (1)                                  
12 Bonnaerens Marcel                59                                                                                                                                                
12 De Wilde Paul  59                                                                                                                                           

Grootste stijger:Naudts Chris     Grootste daler: Andre De Rycke       Rode lantaarn: Sey Walte                
r( )  = gemiste kaarting(en)                   
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Zaterdag 11 december.                                                                                                        
KWB actie “ SOEP OP DE STOEP” 2021 

Opnieuw zet KWB Kalken zich in ten voordele van “WELZIJNSZORG” 

Onze KWB kookclub maakt verse  dampende  soep die we verkopen op     
zaterdag 11 december  vanaf 17.30 u aan de kerk in Kalken. 

We verkopen ook soep om mee te nemen(literdozen beschikbaar). 
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KWB Kalken 
Vrijdag 3 december om 19.30u zaal ‘Pepertje’, Peperstraat Kalken 

Een avond over  
KLEINE HERSTELLINGEN AAN JE FIETS                                                        

EN GOED FIETSONDERHOUD  
WAT KAN JE ZELF DOEN?  

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.                                                                                   
Dit alles verneem je van ons KWB lid Rudy Rogiers. 

 

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

                                                    K.W.B. Voetbal  

1/10    KWB Kalken - Exstudiantes 2-4 

Tegen de altijd stevige Exstudiantes had KWB Kalken het op eigen veld niet onder de markt. 
De bezoekers sloten de eerste helft af met een 1-2 voorsprong. Enkel onze Italiaanse 
flankspeler Karel kon de weg naar de netten vinden voor Kalken.                                                               
Na de rust maakte Dimitri Roels met een prachtgoal gelijk, maar Exstudiantes bleek toch te 
sterk. Nog twee doelpunten, waaronder een strafschop, bezegelden het lot van KWB. Een 
domper, maar een wedstrijd waaruit we lessen kunnen trekken.                                                                                                      
Doelpunten: Karel De Keyser, Dimitri Roels 
Assists: Dimitri Roels, Niels Callebaut 
Man van de match: Matthias Roels 
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8/10     Red Star Studio Scoop - KWB Kalken: 0-1 

Door de vele coronavouchers waren een groot deel van de spelers op weekend en werden een 
aantal gelegenheidspelers opgeroepen om onze ploeg aan te vullen.                                                                                                      
Via Kristof Beirnaert konden we rekenen op wat ervaring in de vorm van Lee Smet als 
keeper, en Jo Cardon als centrale verdediger. 

                                                                                                                                                            
KWB gaat goed van start en heeft de 1ste helft onder controle. Peter Lis heerste op het 
middenveld, ondanks (of was het dankzij) een blessure.Peter recupereerde bijna alle ballen, 
was sterk in duel en speelde direct de vrije man aan.                                                                                                                                        
Onder leiding van Kristof Beirnaert werd ook heel wat druk naar voren gezet. Het was ook 
hij, die een penalty uitlokte en meteen ook omzette in een logische 0-1. 

In de 2de helft kwam Red Star beter aan de bak, maar de verdediging hield goed stand en ook 
Lee deed zijn job voortreffelijk.                                                                                                                                                       
De frustraties groeiden bij Red Star en het werd al wat bitsiger. De scheidsrechter ging hier 
ook niet zo goed mee om waardoor enkele incidenten zich voor deden.                                                                                              
Na een opstoot, werden Tom Antjon en een speler van Red Star met geel naar de kant stuurt 
voor 5 min, hoewel dit voor Red Star altijd een rode kaart moest geweest zijn.                                                                      
5 min bezinnen was voor Tom duidelijk niet voldoende en ging direct weer in de fout met een 
te late tackle, een duidelijke revanche die met een 2de geel werd bestraft.                                                                                  
KWB hield met 10 stand en mag zo een fel bevochten maar verdiende overwinning noteren.                           
Knap resultaat. 

 

15/10    KWB – Safarkes   3 – 2 

Heerlijke avond  om te sporten.                                                                                                                       
Vandaag zijn de “Safarkes” op bezoek, een ploeg uit Zaffelare. KWB start de wedstrijd met 
10 spelers maar geeft goede repliek aan de bezoekers. Vooral Matthias Roels staat als een rots 
in de branding. In de 17de minuut soleert  Matthias De Landtsheer op links en schiet uit een 
scherpe hoek KWB op voorsprong.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ondertussen vervoegt Laurens Cocquyt ons team. Bij een KWB aanval in de 26ste minuut 
devieert een speler de bal in eigen doel en het staat 2-0.                                                                                           
Vlak voor rust drijft Kristof Beirnaert de score op na mooi samenspel.                         
Ruststand: 3-0.                                                                                                                                                         

De tweede helft komt Michiel Van Leuven in de ploeg voor Matthias Roels.                                             
Het blijft een evenwichtige partij met de bezoekers iets meer in de aanval. Dat leidt tot een 
doelpunt na een ongelukkige tussenkomst van onze – overig uitstekende - doelman die de 
gladde bal niet in zijn bezit kan houden: 3-1.Vijf minuten  later wijzen de bordjes  al 3-2 en 
het wordt nog  bibberen voor KWB. Gelukkig houdt de verdediging stand en de overwinning 
is binnen.                                                                                                                                                               
Sterke fysieke prestatie van KWB waar iedereen een vermelding verdiend. 
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22/10   Teach Boys - KWB Kalken 4-1 

Op een uitgeregende avond botste KWB Kalken op een uitstekende tegenstander. Kalken kon 
in het begin van de wedstrijd nog gelijke tred houden, met een 2-1 ruststand na een doelpunt 
van Kristof Beirnaert. Doelman Bjorn Volkeryck pakte uit met enkele mooie saves, maar na 
de rust schakelden de Teach Boys een versnelling hoger. De 4-1 eindstand had makkelijk 
zwaarder kunnen uitvallen.Het enige KWB doelpunt kwam van Kristof Beirnaert 
Man van de match:  keeper Bjorn Volckeryck 

KWB Mountainbike 
 

Zondag 10 oktober 2021. Nederhasselt St. Antelinks.                                                                                          

Met 10 aan de kerk. Ivan, Rudy DC, Koen O, Stefan, den dezen, Johan, Luc, Pieter, Axel, and 
not least but certainly last, gelijk always, kapitein Rudy. Daar waar hij anders altijd stipt 
zeven minuten te laat om 8:37 verschijnt, wordt het nu 8:38.                                                                        

Een geluk dat we Axel nog een minuut extra konden tegenhouden. Een platte tube was de 
oorzaak van dit ongelukkige oponthoud. Een platte tube repareren kost Rudy maar 1 minuut 
blijkbaar. Maar het was weer het wachten waard, want Rudy heeft een mooie variant op de rit 
naar St. Antelinks in petto. Niet zo zwaar als anders, ietske korter, maar voor mij met weer tal 
van nieuwe superschoon singel-trakskes, zoals dat heet: wegelkes waar maar 1 mens of 1 fiets 
terzelfdertijd door kan.                                                                                                                              
Het is regelmatig opletten geblazen voor de diepe en grillige sporen, verborgen onder het 
gras, zeker aan de snelheid waarmee we erdoor vliegen, maar ik zie alleen Axel eens lichtjes 
slagzij maken, zonder erg. 

 Een rit met toch 300 hoogtemeterkes en een aantal lange, lange, hele lange vals platten, 
waarvan sommige zó vals zijn dat men zelfs van een klim mag gewagen. Ik ben daarenboven 
eens in supervorm, een gevolg van de zware beproevingen in Mallorca, 2 weken geleden, 
samen met Johan, Luc, Danny en Rudy V. Afgezien gelijk de beesten heb ik daar, en ik ben 
toch al wat gewend na 22 jaar modderfokkers, zomer-winter. Ook Axel is in goeien doen, 
zodat de twee kneusjes van anders deze keer niet afsteken bij de rest.                                                      

Ter hoogte van ik weet niet waar, want het was mistig en ik had daar nog nooit gereden, loopt 
er een koe los op de weg. Axel, ikzelf en Koe, euh Koen, drie muttens gelijk, proberen de 
koen, euh koe, terug de wei op te krijgen, want zo een beest op de baan is gevaarlijk, zeker 
met zo mistig weer.                                                                                                                                    

De koe echter ziet mij komen en denkt: Oei, Ivan Rogiers komt eraan, het is al erg genoeg 
geweest voor vandaag, ikke ben hier rap weg. Nu zal de achteloze lezer opmerken: Amai, een 
koe die kan denken, wat een slimme koe is me dat, zeg. Maar als je nu leest dat ze het tronie 
van Ivan verwart met mijn inteliggent voorkomen, dan heb ik toch al veel snuggerder koeien 
gekend, zunne.                                                                                                                                       
Door dit runderlijk misverstand, mislukt onze poging om de koe terug in de wei te zetten.Nu 
maar hopen dat er geen malheuren gebeurd zijn en vooral ... dat Dirkske Deboever niet met 
zijn mootoo gepasseerd is. Waar zat die trouwens weeral!?                                                                                  
Er zijn er twee met een complete off day. Koen Oosterlinck, die normaal met zijn twee 
vingers in de neus meerijdt, is vandaag een beetje gelijk zijn initialen, KO. Deze keer gaat het 
bij Koen voor geen meter, zelfs met zijn twee handen aan het stuur.                                        6                                     



We spelen hem uiteindelijk kwijt op de terugweg tussen Oordegem en Wetteren. De grote 
afgang van de dag is echter die van Stefan – wiens vader er hem die ene keer spijtig genoeg 
wel – Imschoot. 

Stefan, als het een troost mag zijn, jongen: zélfs ik heb zwakke momenten gekend toen ik nog 
zo jong was als jij. Dat moet zowat net na WereldOorlog II geweest zijn, als ik me goed 
herinner. Natuurlijk nooit zóó zwak als jij vandaag, we gaan nu ook weer niet overdrijven, hé. 
Haha. Hahaha*. 

Het gaat zo slecht met Stefan dat we hem voor St. Lievens Houtem op de terugweg al kwijt 
zijn. Wij, het is te zeggen de Modderfokkers die wel op niveau rijden, stoppen boven op de 
Balein (dus ook letterlijk op hoog niveau) en bellen hem op. Ja, we stonden daar juist aan een 
telefoonkotje, dat moest nu ook lukken, zeg. Waar ben je, Stefan? zo vraagt Rudy. Ik weet het 
niet, jongens, snif, snif, snif snottert Stefan. Vraagt Rudy: Staat de zon links of rechts van U? 
Het is kwestie van te weten of Stefan met zijn kop tenminste in de goeie richting staat. Ja, het 
is ook het vermelden waard, maar de zon was nog maar net door de killige mist gebroken, 
even voor we Stefan kwijtspeelden. Hou de zon in uw gat, Stefan is het advies van Rudy. Op 
het eerste zicht is dit een hoogsteigenaardig en tamelijk onwelvoeglijk advies, maar wel een 
heel degelijk, dat mag gezegd. Immers, we bevinden ons op de Balein te St. Lievens Houtem. 
Dat wil dus zeggen: ten Zuiden van de Beize, en het loopt naar de late voornoen, dus de zon 
zit ook in het Zuiden. Als je de zon dan achter je houdt, rijd je naar het Noorden, dus naar de 
Beize. Slim toch van onze kapitein! We hebben Stefan echter pas in de Beize teruggezien, 
maar het reisadvies van Rudy heeft dan toch geholpen.  

Maar zie, zeer eigenaardig, even nadat we Stefan gebeld hadden, is de zon weer verdwenen. 
Het is toch geen waar, hé!? Zeg dat het geen waar is, hé!! Dat Stefan het advies van Rudy 
over waar hij de zon moest houden, letterlijk genomen heeft!!?? In alle geval heeft Stefan de 
Beize pas bereikt een kwartier na ons, na een omweg via ... Zonnegem. 

In de tent van de Beize worden we niet, zoals gewoonlijk, bediend door Nadine, maar wel 
door een nieuwke. ‘Kurt’ noemt diene gast en ik ken hem gelijk van ergens, maar dan van een 
ander café, meandert het me voor de geest. Echt vlot gaat het noteren van onze consommaties 
gelijk niet, maar ja, een mens moet wat geduld hebben met zo een beginnelinkske in de 
horeca, hé. Mario                      .                                                                                                                                                                                                                                                                               
* Woehahahahahahahahaha. (Toegevoegd als voetnoot omdat anders het verslag te lang 
ging zijn, maar ook en vooral omdat het zo deugd doet van zo eens goed te kunnen 
lachen, zeker als het is met ...)                                                                                
************************************************************************* 

KERSTSTAL 
 

Zoals elk jaar plaatst KWB Kalken de kerststal op het dorpsplein achteraan de 
kerk. Duur: van zaterdag 11 december tot 8 januari.                                                                                     
Iedereen is welkom om een wens, een gedachte te deponeren in de            
wensbox aan de kerststal.                                                                                                            
Het staat je ook vrij versiering aan te brengen aan de kerstbomen.  
Wenskaartjes mag je ook in de kerstbomen hangen.                                               
Wij nemen  er de meest treffende uit en publiceren ze. 
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