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Het bestuur dankt ……… 
Alle leden voor het vernieuwen van hun lidmaatschap, onze wijkmeesters , het 
dagelijks bestuur, de verantwoordelijken van onze diverse activiteiten die het in 
dit coronajaar niet gemakkelijk hebben gehad .  
Bij de geboorte van een nieuw jaar wensen we u allen van harte een goede 
gezondheid, werk waar je deugd aan beleeft, fijne ontmoetingen en samenleven 
met mensen bij wie je, je gedragen weet en die je leven kleuren en het leven 
waard maken, elke dag opnieuw. 
Hou jullie gezond.  
 
Guido            

Beste vrienden, 
Zoals in de vorige “KRAAK” aangekondigd 
vervallen alle activiteiten door corona, 
alweer. Toch hebben wij onze kersstal 
opgezet zodat KWB ook een steentje kan 
bijdragen om kerstsfeer te brengen in ons 
dorp. 
Ook u kan daaraan meewerken door de 
kerstbomen naast de stal mee te versieren 
door er een kerstbal of een ander mooi 
element in te hangen. 

Sterker nog, heb je een droom, een wens een mooie boodschap die je graag met 
iedereen wil delen, dat kan, daarvoor hebben we een verlangenbus aan de 
kerststal geplaatst waar je uw wens, een mooie tekening enz. in kan deponeren. 
De bedoeling is dat tegen de tijd wanneer onze kersstal afgebroken wordt, onze 
stal groeit met feeëriek elementen vol met positieve wensen. 
De mooiste wensen komen in de KRAAK van volgende maand. 
Dus mama’s en papa’s, grootouders samen op weg naar de kersstal achter de kerk 
en versieren maar. 
 

 

KWB wenst u een 
zalige kersttijd 

  
Theophiel Cours 

 

Wijsheid van de maand 
Logica brengt je van A naar B, 
Maar verbeelding brengt je overal. 
Albert Einstein 



 

KWB KALKEN BESTUUR. 

Door de COVID maatregelen kwam het bestuur in december niet samen.       
Wel werd via digitale weg overleg gepleegd in verband met:                                 
- hernieuwing leden 2022                                                                                        
- opstellen kerststal                                                                                                    
- programma 2022 ( zie verder in deze uitgave)                                                        
- financiële zaken 

                                                                                                                                      

                                 K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

Helaas haalde  COVID voor de zoveelste keer onze maandelijkse kaarting         
van December onderuit.                                                                                                                                                     
We weten nog niet of het op zondag 16 januari lukt.                                                                 
Iedere kaarter zal op tijd geinformeerd worden.                                                                                          
In elk geval gaan we voor 9 kaartingen, desnoods met inhaalbewegingen.                                                      
Ons KWB lid Theo Cours tevens ex lid van onze kaartclub overleed vorige 
maand .We betuigen hier nogmaals in naam van de kaartclub onze innige 
deelneming aan de familie. 

                                                    K.W.B. Voetbal  

26/11   NG City - KWB Kalken 3-4 

In de schaduw van de Ghelamco Arena speelde KWB Kalken in een halve storm op het 
kunstgras van het Henry Storyplein. 
De tegenstander had een overvloed aan techniek en loopvermogen, maar tactisch en qua 
mentaliteit schortte er het één en ander. 
Zo verliet een speler prompt het veld toen hij niet aangeduid werd om een strafschop te 
nemen. KWB verweerde zich goed in de regen, die met dikke druppels uit de lucht viel. 
De onderarmen van Laurens Couckuyt hadden geluk dat hij niet geselecteerd werd voor deze 
partij. Wél aanwezig was Geoffrey Volckeryck, de broer van doelman Bjorn. Met een hattrick 
liet hij meteen het beste van zichzelf zien. De winning goal kwam er na een hoekschop van 
Kristof Dauwe, die profiteerde van uitermate zwak verdedigen van de tegenstander op 
hoekschop. Een positieve overwinning in moeilijke omstandigheden.                                                         
Doelpunten: Geoffrey Volckeryck(3), Kristof Dauwe 
Man van de Match: Geoffrey Volckeryck          

              



04/12  HO Kalken Masters - KWB Kalken 3-2 

Voor de derby op Hoger Op Kalken regende het de hele week en het veld achter de parking 
was herschapen tot een modderpoel. Door een ongeziene hoge onbeschikbaarheid bij KWB 
Kalken -maar liefst 16 spelers konden niet of zaten in quarantaine- trok Sander een blik 
internationale gastspelers open.                                                                                                                                         
In het begin van de wedstrijd schortte er nog wat aan het samenspel, maar in de tweede helft 
herpakte KWB zich.                                                                                                                            
Skander Koston werd naar voor geschoven en scoorde prompt met een mooie lob. Ook Tom 
Antjon deed de netten trillen. Helaas was het niet genoeg om met de overwinning uit de 
modderpoel te kruipen. Kristof Dauwe krijgt een medaille voor moed en zelfopoffering in 
doel nadat Bjorn, Laurens, Pascal en andere doelmannen helaas niet aanwezig konden zijn.                                                         
Doelpunten: Skander Koston, Tom Antjon 
Man van de Match:  Skander Koston, Laurens Couckuyt en Leander Clappaert 

17/12   KWB Wondelgem - KWB Kalken  2-2 

KWB Kalken trad op bezoek bij KWB Wondelgem aan zonder centrale verdedigers. Leander 
Clappaert en Jasper Van Nieulandt depanneerden centraal achterin, maar ook die 
noodoplossing was geen lang leven beschoren. Al in de eerste helft moesten beide spelers het 
veld verlaten met een blessure. Thomas De Clercq zat eenzaam op de bank, dus moest Kalken 
met tien de wedstrijd volmaken. Wondelgem moest voor die dubbele blessure de wet van de 
sterkste ondergaan, maar de kansen werden voorin gemist. Door het ondertal kon Wondelgem 
in het begin van de tweede helft op een dubbele voorsprong komen. Vooral de snelle spits van 
de tegenpartij speelde Kalken parten. Toch kwam KWB nog terug. Johan Magerman tekende 
met een mooie individuele actie voor de 2-1, waarna de doelman van de tegenpartij de bui al 
zag hangen. De altijd trefzekere Kristof Beirnaert zette in de slotfase de bordjes nog gelijk. 
Een gelijkspel dat gezien de omstandigheden aanvoelde als een overwinning en een mooie 
afsluiter voor voetbaljaargang 2021. Na de wedstrijd werd bekendgemaakt dat Leander 
Clappaert ondanks zijn blessure vast aan het team toegevoegd werd.                                             
Benieuwd hoeveel horloges zijn makelaar daarvoor aan het bestuur overmaakte.                             
Man van de Match: Tom Antjon 
Doelpunten: Johan Magerman, Kristof Beirnaert 

Familiale berichten 

- Theo Cours overleed op 5 december . KWB betuigd zijn innige deelneming aan de 
familie.(zie verder in memoriam in deze uitgave) 

- Innige deelneming aan Renaat Van Nieuwenhuyse en familie bij het overlijden van George 
Van Nieuwenhuyse, vader van ons KWB lid Renaat. 

- Hartelijke gelukwensen aan Cyriel Van Rijsselberghe en echtgenote Rita De Wilde bij hun 
gouden huwelijksjubileum.  



 
  Misschien is dit iets voor U ??? 
 

Digitale opfrissing wegcode 

 
Tijdens deze workshop stellen we ons de vraag aan welke voorwaarden een goede en veilige bestuurder 
moet voldoen. Onder meer kennis van de wegcode is zeer belangrijk.                                                                
Deze activiteit is erop gericht die kennis op te frissen. Daarnaast worden ook de laatste 
wijzigingen in de wegcode overlopen.                                                                                                       
Aan de hand van onder meer filmpjes en animaties worden verschillende onderwerpen besproken en 
nadien is er nog ruimte om vragen te stellen. De lesgevers zijn instructeurs met een erkenning van het 
departement mobiliteit. Ze zijn ervaringsdeskundige in rijopleidingen en verkeersveiligheid.                                                                                                                            
Dit is een eerste peiling naar de interesse van onze KWB leden .                                                                                  
De activiteit is gepland in  het  voorjaar                                                                                                                  

Indien belangstelling geef dan een seintje aan :                                                                                       
Andre De Rycke, Email : andrederycke@telenet , tel 09 367 65 55 of 0473 80 3114.                                 
Vermeld voorkeur :namiddag/voormiddag/avond.   

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

Nog een KWB activiteit met betrekking tot het verkeer…… 

‘Rij Vaardig’ 
Autorijden is niet meer wat het geweest is en zal nooit meer worden wat het was. Die evolutie gaat 
razendsnel: de auto’s, het verkeer en de risico’s veranderen constant. Als bestuurder is het niet altijd 
even gemakkelijk om hiermee om te gaan. In deze workshop, ideaal voor de wat oudere bestuurder en 
voor wie zich meer zelfzeker wil voelen achter het stuur, krijg je tips om veilig met de auto te (blijven) 
rijden in alle omstandigheden.   

Tijdens deze workshop geeft een rijlesgever tips om veilig met de auto te (blijven) rijden in alle 
omstandigheden. Het is de ideale workshop voor de wat oudere bestuurder, alsook voor iedereen die 
zich meer zelfzeker wil voelen achter het stuur. We stellen ons de vraag aan welke voorwaarden een 
vaardige, goede bestuurder moet voldoen. Wanneer ben je rijgeschikt? De oudere bestuurder heeft 
meestal heel wat rijervaring. We bespreken de voor- en nadelen van de ervaren, oudere bestuurder.                      
Wat zijn moeilijke situaties en hoe kunnen we hier het beste (lees het veiligste) mee omgaan?  .   



 

 

 

 

Beste vrienden, 

De dag voor Sinterklaas hebben we afscheid genomen van Theo.                                                                                                      
Een man om nooit meer te vergeten , vol inzet, een doorduwer, een bezieler.                                                 
In 1963 kwam hij bij de KWB en is hij voorzitter geworden van 1968 tot 1974, Theophiel was 
ook gewestleider van 1969 tot 1979.                                                                                                                                        
Onder het voorzitterschap van Theo en de enthousiaste bestuursploeg explodeerde het 
ledenaantal tot bijna het dubbele. 

In 1974 startte hij de KWB voetbal samen met André Troch, Jerom De Vos , Achiel Van 
Malderen en Rene Van Mossevelde . Theo fungeerde ook als scheidsrechter van onze KWB 
voetbal                                                                                                                                                    
Theo was mede de grondlegger van onze  boekenbeurs in het oud parochiezaaltje waar we 
bleven overnachten om zeker te zijn dat er niets ging verdwijnen, er werd weinig geslapen 
toen….                                                                                                                                                         
Van de boekenbeurs werd het later een beurs met verantwoord speelgoed.                                                    
Dank zij  Theo kwam Sinterklaas ook op bezoek op de boekenbeurs.                                                            
Kaarten was een van zijn hobby’s en alras werd er een kaartafdeling opgericht.                                                     
In die periode werd ook de start van diverse sportactiviteiten:volleybal competitie, 
zwemcursussen, danscursussen enz.                                                                                         
Beste Theo, dank voor je inzet voor KWB en voor  je vriendschap.                                                          
KWB biedt de familie zijn christelijke deelneming aan.                                                                    
Guido 

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

KWB Mountainbike 
 

Zondag 14 november 2021. Stekense en Moerbeekse bossen.  

Rudy Rogiers, zoals steeds stipt op tijd om 8:37, staat wat dempig. Dat komt door de vele lekkere 
pizza op de viering van 60 jaar Guy Roels, gisteravond. Toch zot wat mensen allemaal vieren, hé. Dat 
was daar wel nogal teen en tander, moet ik zeggen.     

                                                                                                                                                 

 

Theophiel Cours 



De vice-rector van de UGent was er, enkele ingenieurs van de UGent (o.a. Guy zijn eigen Jana en Sam   
dan nog), er was een emeritus van de UGent, een ex-profwielrenner was er, en diens broer (de 
uitvinder van een nieuwe Corona-sneltest, zie verder), de human resources manager van de Volvo, 
de CEO-op-rust van Keukens Vergeylen. Zelfs Jo Roels was er, een verre kozijn van Guy. Met de 
nadruk op ‘verre’, zegt Guy er dan altijd rap bij. En zelfs onze burgervader Andy, die normaal alleen 
voor 100-jarigen buiten komt, was er. Waarom hij dan ook voor Guy buiten komt, laat ik aan jullie 
verbeelding over.                                                                                                                                                  
Gelukkig komt de wind uit het Noorden en dan is het aan die andere Rudy, klerkske-met-de-klein-
wielekes, om de rit naar het Noorden te leiden. Deze keer gaan we meer naar de kanten van Stekene 
en Moerbeke. Machtige boswegels, zonder einde. Genieten de ganse tijd, mocht het niet zo rap 
gaan, maar er is geeneen van de 11 modderfokkers die een krimp geeft. Rudy De Clercq rijdt 
nagenoeg de hele rit op kop, niet te doen. We hadden de Modderfokkers ook de Rudybikers kunnen 
noemen, want bij de beekes is het onze derde Rudy die de leiding neemt (ook de vrijdagavond en bij 
het spinnen). 

Danny is afwezig, want hij moest in quarantaine na een verdacht kontakt. Dat is bij hem niet moeilijk, 
want al zijn kontakten zijn verdacht. Ja, inderdaad, wetenschappers hebben het nu bevestigd: corona 
kan ook overslaan op de mensaap. Dat natuurlijk geheel terzijde en natuurlijk ook zonder enig 
verband met de eerste zin van deze paragraaf. 

Ook Stefan - die niet alleen mountainbaaikt (soms eens toch), maar ook volleybalt, omdat hij er hem 
in het voetbal toch meer neffens dan - Imschoot, is er niet. 

Jeffrey - het jongere broertje van Bob - Debrouwer heeft tijdens de rit zo af en toe een 
piepstemmetje. Ik word toch danig ongerust. Jeffrey, ben je soms in transitie, jongen?, vraag ik 
bezorgd, want een mens mag van niets meer verschieten dezer dagen. Neen hoor, antwoordt Jeffrey, 
het is mijn koersbroek die een beteke spant. Mijn mama heeft hem ietske te warm gewassen, denk ik. 
Een hele geruststelling toch.  

Axel rijdt voor de zoveelste week op rij met de besten mee. Sinds hij mijn broekvet met extra 
amfetaminen gebruikt, gaat hij nogal vooruit.Ik ben net aan het uitrekenen hoeveel km we de laatste 
3 weken al gedaan hebben zonder platte banden en zonder valpartijen. Drie ritten met telkens 11 
man aan een gemiddelde afstand van 75 km. Reken maar uit. Maar dan beslist Koen om daar een 
stokske voor te steken en gaat onderuit. Waar was dat, vraag ik als we in de Beize napraten. In die 
slag met die boom, antwoordt Johan. Ha ja, daar dus. Als ge juist 50 km door niks anders dan slagen 
met niks anders dan bomen gereden hebt, weet ge meteen waar het juist was. Danke, 
Johan.Ondanks zijn lichte dementie, die niet eens opvalt binnen onze groep, en ondanks zijn snel 
toenemende incontinentie, blijft Johan maar meegaan hé. Op zijn gezegende leeftijd nog elke zondag 
meerijden met die bende zotten, er gaan er het hem niet veel nadoen. Voor mij is hij toch de strafste 
van allemaal.Kletter de kletter. Daar gaat er nóg één tegen de grond. Wie is er gevallen?, vraag ik?, 
want het gebeurde achter mij en eer we vooraan tot stilstand komen, zijn we al 100 meter voorbij de 
plaats van het accident, een glad bruggetje in Puyenbroeck. Het is Martine, hoor ik.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Maar ik denk bij mezelf: Martine? Martine? Er rijdt hier toch geen Martine mee met ons?                                                                                                                  
Maar dan hoor ik het goed: het is niet Martine, maar Maarten met de dikke tjoepen.                                            
We hebben het dan over zijn bandenkeuze, natuurlijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



Dikke tjoepen op uw banden zijn goed voor in het veld, maar op een glad oppervlak geven ze niet 
veel grip. Maarten kan het goed uitleggen, terwijl het bij veel van ons is van: zwijgen en terten. Hij 
zou het misschien beter wat minder uitleggen en wat meer op de baan letten want hij gaat nog een 
tweede keer onderuit, op de kasseien bij het opdraaien van het Mariannestraatje, niet ver van de 
Oudenbos. Ja, tot twee keer toe op hun bakkes gaan. Wat sommigste mensen allemaal niet doen om 
in het verslagje te komen.                                                                                                                                                    
Luc rijdt weer in het zwart en deze keer met een zwarte pinguinhelm. Je vangt veel wind, maar de 
sneeuw blijft wel uit je ogen. Handig voor als het sneeuwt, dus. Op het einde raakt hij nogal hitsig en 
fietst de hele meute aan flarden als hij een paar keer de kop pakt. Maar dan neemt Jeffrey nog eens 
over aan 38 per uur, en is het alle hens aan dek op ons dikke banden met tjoepen, of met andere 
woorden: alle tenen worden nog eens uitgekuist.                                                                                                       
Ikzelf pak ook weer goed uit vandaag, mag ik wel zeggen. Op een lange zandstrook blijf ik maar op 
kop rijden. Geeneen die me voorbij raakt. Wat ben ik toch goed bezig, denk ik, en zowaar, mijn nek 
begint al te zwellen. Tot er plots een windhoos me voorbij vlamt. Het is Rudy R, die wat voorsprong 
nam wegens een kleine doch dringende behoefte. Gelukkig dat ik al een snotvalling had. En mijn 
nekprobleem is meteen opgelost.                                                                                                                                            
Ivan heeft thuis zelf een corona-sneltest ontwikkeld (patent - en nog wat anders - pending): Hij gaat 
elke morgen naar het gróót WC. En als het onwelriekt, is het teken dat hij geen corona heeft. Ivan liet 
me ook weten dat hij nog een confirmatietest aan het ontwikkelen is, gebaseerd op het testen van 
de smaak, maar dat ga ik hier niet uit de doeken doen, het is juist etenstijd.                                                 
Tenslotte vermelden wij ook Dirk. De meesten kennen hem als Dirk Deboever, maar ik noem hem 
Dirk De Zoever. In de Drabstraat, nog slechts op 500 meter van de Beize, zoeft hij daar nog Johan 
voorbij en duwt die jongen bijkanst in de decor. Ja, want Dirk moest nog gaan koken, hij was wat 
gepresseerd.  

Na 75 km aan 24,1 per uur op een modderig en dikwijls kronkelig maar bereidbaar parkoers, waarvan 
de helft in de noord-waaslandse bossen, zijn wij weeral lichtjes flagada. De baas van de Beize ook, 
maar bij hem is dat elk uur van elke dag.                                                                                                              
Mario. 
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u kan bij ons terecht voor  
het leveren en plaatsen van:
• massieve parket- en plankenvloer

• meerlagen parket

• laminaat

• houten vloerroosters

• schuren, renoveren en herstellen van alle houten vloeren

scheldestraat 10

2880 Weert -  bornem

m 0473 60 02 11

t 03 283 97 83

e  info@brackeparketvloeren.be

WWW.brackeparketvloeren.be
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