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Kermis maandag, 
In gespreide orde kwamen we toch allen op het afgesproken uur aan het kasteel. 
We werden opgewacht door een professionele gids die ons alle hoekjes van het 
kasteel liet zien, van de kelder tot de zolder met telkens betreffende uitleg met 
nog wat weetjes erbij, boeiende verhalen. 
Als laatste kwamen we bij de zilvercollectie, de trots van het kasteel , ook daar 
wist zij ons te boeien door bepaalde stukken te duiden met weer  de nodige 
verhalen en anekdotes. 
Het vernieuwde interieur  en het onthaal van de bezoeker van het kasteel is echt 
vernieuwend. 
De bedoeling was oorspronkelijk om samen iets te drinken, bleek dat alle 
drankgelegenheden in Laarne gesloten waren, 
Toen ging iedereen op eigen houtje op zoek naar een drankgelegenheid met 
gevolg dat we elkaar kwijtraakten. 
Samengevat een heel interessante namiddag die voor sommigen eindigde op 
onze kermis. 

  

 

Zal onze mobiliteit blijven bestaan zoals we ze kennen 

17 oktober 2022 om 19u20 
Zaal PEPERTJE Peperstraat 5 Kalken 

Deelname :vrije bijdrage 
 

Inschrijven: 
andrederycke@telenet.be 
guido_dm@hotmail.com 

Is oktober nat en koel , dan is een zachte winter een voorgevoel 

Guido 

mailto:andrederycke@telenet.be


 
 VERSLAG BESTUURSVERGADERING  7 sept.   2022 

 
1.Welkom  
We verwelkomen Yasmine Tavernier , onze nieuwe afdelingsondersteuner KWB Waas en 
Dender. 
2. KOMENDE ACTIVITEITEN 
-Maandag 19 september: geleid bezoek aan het kasteel van Laarne 
Samenkomst parking gemeenteschool om 13.30u of rechtstreeks aan het kasteel om 13.45 u 
Inschrijving vereist, dit kan bij de bestuursleden. 
Prijs leden KWB: 5 €, niet leden 7 € 
-Programma 2022/2023 
Yasmine overloopt nog eens het jaarprogramma KWB nationaal . 
Ondertussen kozen we al voor: 
- autogebruik in de toekomst: maandag 17 oktober , Peperstraat                                                                                                                                  
- betaalbare energie: donderdag 17 nov., Peperstraat. 
Over verdere activiteiten  beraden we ons nog. 
3 .Varia 
-Boekje ‘Historische Nazomertochten’  is nog steeds te koop aan 8 € 
Verslag ADR 
 
********************************************************************************* 

KWB Kalken organiseert 

Donderdag 17  november om 19.30 in zaal Peperstraat 

Betaalbare energie: wat kan ik doen? 

Slim en duurzaam omgaan met energie 

Door de stijgende energieprijzen en de steeds meer voelbare 
klimaatverandering gaan velen van ons op zoek naar andere, 
alternatieve energiebronnen.                                                                                                    
Wat beweegt er allemaal op de energiemarkt en wat brengt de 
toekomst ons op het vlak van energie?                                                                                  
Wat houdt de energietransitie in, en hoe gaan we hier best mee om?                                                                                                           
Je ontdekt het tijdens deze infoavond.                                                         
Daarnaast kom je ook meer te weten over de werking van lokale 
burgerenergiecoöperaties en welke energieprojecten in je buurt de 
moeite waard zijn.                             
 
Een niet te missen avond!!!!!! Vrije ingang.   
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                                       K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

                             Eric geeft zijn visitekaartje af 

  maar de rest is niet van slag…… 

Het nieuwe kaartseizoen kende een mooie start.                                                                                         
We mochten  twee nieuwe kaarters verwelkomen: Magda Audenaerde en Hubert Roels 
en die deden het niet slecht voor hun debuut.                                                                                         
Daarentegen neemt W. Sey een sabbatjaar maar we hopen hem volgend  seizoen terug te zien 
Alleen Eric Crapoen kaartte de volle pot. Maar de achtervolgers staan niet ver weg en zullen 
hem ongetwijfeld het vuur aan de schenen leggen.                                                                                      
De meeste kaarters mochten tevreden zijn met hun geoogste punten.                                                   
Zoals het voorbije seizoen is onze  tombola rijk voorzien van waardevolle prijzen  en daar zijn 
we de schenkers dankbaar voor (in het bijzonder SPAR Kalken).                                                             
We danken nog eens alle trouwe kaarters voor hun aanwezigheid .                                       
Volgende wedstrijd is op zondag 9 oktober                                                            

Stand september2022 

1 Crapoen E. 40  12 Pieters P. 31 
2 Rottiers L. 39  12 Verhoeven P. 31 
3 Steendam M. 38  16 De Beule R. 28 
4 Verschraegen H. 36  17 De Rycke A. 27 
5 Roels H. 35  18 Van Achter I. 27 
6 Audenaerde M. 34  19 Naudts C. 26 
6 Bracke A. 34  20 Van Eeckhout R. 25 
6 Durinck M. 34  21 De Beule Luc 24 
6 Schepens I. 34  22 De Beule Nicole 22 
10 Bonnarens M. 33  22 Roels A. 22 
10 Fiers A. 33  24 Ongena M. 19 
12 Cocquyt E. 31  25 Verstraete M. 18 
12 De Wilde P. 31  26 Cackebeke Luc 0 
 

 

Dit zijn de jarigen van oktober…..Proficiat 
 
Baert T; Couckuyt L; Van NieuwenhuyseI R; ; De Wilde D; Gistelinck Jp;      
Goossens P; Hanselaer D; Van RijsselbergheI C; Hanselaer P; Imschoot E; 
Keuleers Jp; Vergeylen R;  Pieters P; Roels H;  Schelfaut F; Temmerman P;  
Van Kersavond H; Naudts G ,Van Leuven M., Beirnaert K.                 

                                       3 



                                                    K.W.B. Voetbal  

9/9   KWB – SPHINX   2 – 8 

De uitslag spreekt voor zichzelf: het werd een doeltjeskermis.                                                              
Sphinx is een elftal dat bestaat uit goede spelers die competitie ervaring hebben.                                        
De eerste tien minuten houdt KWB goed stand en kan zelfs enkele kansen versieren.        
Maar dan komen de bezoekers onder stoom en onze keeper moet zich verschillende keren 
gewonnen geven: na 27 minuten staan het 0-4.                                                                                           
Net voor rust kan Kristof Beirnaert milderen tot  1-4.                                                                                   

De tweede helft gaat het doelpuntenfestival verder. De bezoekers kennen geen genade en 
lopen verder uit naar 1-8.Tenslotte scoort  Kristof  nog eens en legt de einstand vast: 2-8.                                                                                                                                                             
Verlies voor KWB maar de tegenstander was een klasse sterker. 

Weekend 24 september  

Kalken goes Torino! 

 

Enkele jaren geleden trokken we met de voetbal richting Polen om eens een matchke te gaan spelen 
tegen een ploegje van Mateusz, met een leuk voetbalweekend als gevolg. Velen dragen nog steeds 
de gevolgen ervan!                                                                                                                                                            
Dit jaar kwam Karel De Keyser met het idee ook eens een ploegje te regelen, nu hij sinds enkele 
maanden in Italië woont. Dus trokken we met 15 man sterk naar Karel in Turijn.                                              
Vrijdag, vroege vlucht om 6u20, richting Milaan, dan nog een transfer met de bus naar Turijn. Best 
een onderneming, maar eens aangekomen konden ze genieten van wat rust en het 
zonnetje!                                                                                                                                                             4           



Een rustige verderzetting van de dag zorgde voor een fris(sere) geest, klaar voor de match op 
zaterdag.  

Op een kunstgraspleintje voor 8 tegen 8, vormden we 3 ploegen. 2 ploegen van KWB en 1 ploeg 
Italië. Hier speelden we tornooi gewijs tegen elkaar. KWB ploeg A speelde eerst tegen Italië en won 
vlot met 2-0. Vervolgens speelden we een rondje KWB, ploeg A tegen ploeg B. 

Hierbij trok ploeg B aan het langste eind. Om af te sluiten, was het de beurt aan KWB ploeg B om 
tegen Italië te strijden. Deze maal was Italië te sterk (alleszins meer uitgerust). Conclusie was dat 
iedereen eens gewonnen had, en het gewoonweg een leuk tornooitje was!                                                                           
Focus op de 3de helft en nog een leuke avond, maakten het een top weekend. 

Bedankt aan Karel en het bestuur voor de organisatie!  

Iedereen is klaar voor een volgende internationale editie!. 

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

Oktober: wandelmaand voor de K.W.B.-leden 

Het is al 7 jaar dat Falos (K.W.B.) een wandelkalender uitgeeft en sinds kort doet ze dat in 
samenwerking met Sport + van Okra. De wandelingen van Okra neem ik nog niet op in dit overzicht, 
omdat ze tijdens de week plaatsgrijpen, maar indien daar vraag naar is, dan kan dat zeker op onze 
afdelingswebsite (zie hieronder)                                                                                                                                            
Het najaar komt er aan en dat zie je ook aan het aantal organisaties in oktober. Hier volgt een 
beknopt overzicht: 

- Zondag 2 oktober kan terecht in Heist-op-den-Berg (provincie Antwerpen) voor Rond en over 
de berg en in Zichem-Okselaar (Vlaams-Brabant) voor de Uilenkopwandeling.  

- Zaterdag 8 oktober is er een Herfstwandeling te Heule (West-Vlaanderen). 
- Zondag 9 oktober heb je keuze tussen vier wandelingen: de Campinawandeling te Dessel 

Witgoor (Antwerpen), de Hogtse Herfstwandeling te Haacht (Vlaams-Brabant), de 
Vossenkotwandeling te Itegem (Antwerpen) en de Herfstwandeling te Paal-Beringen 
(Limburg).  

- Zondag 16 oktober zijn er drie organisaties waaruit je kan kiezen: de Teljoorlekkerswandeling 
te Arendonk (Antwerpen), de Pannenkoekenwandeling te Westerlo (Antwerpen) en Dwars 
door Holsbeek te Holsbeek (Vlaams-Brabant). 

- Zondag 23 oktober kan je deelnemen aan de Goorboswandeling te Wuustwezel of aan de 
Rijmheidewandeling te Rijmenam, beide in de provincie Antwerpen. 

- Zondag 30 oktober is er de Boswandeling te Westmalle (Antwerpen). 

U merkt het ook: de meeste wandelingen op de kalender overschrijden de grenzen van onze 
provincie en het is dus interessant om er een dagje uit van te maken. Ook voor rolstoelen en 
buggy’s is er vaak een aangepast parcours voorzien. De tochten zijn goed bewegwijzerd en er is 
steeds mogelijkheid om iets te eten en te drinken. Voor meer tips over deze wandelingen, 
verwijs ik naar de website van onze afdeling www.kwb-kalken.be. Per deelname betaal je als lid 
van de K.W.B. (en ook voor je gezinsleden) 1,5 euro, geen geld dus voor een gezond dagje uit.      
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KWB Mountainbike 
 

Zondag 18 september 2022. Kalken kermisrit. Hyfte, Kloosterbossen.  

Ik heb nog ‘s morgens rap zitten zoeken naar mijn plastron, maar niet gevonden. Ja, want vroeger 
was de afspraak dat we op Kalken kermis rondreden met onze plastron. Slechts 5 man aan de start: 
naast mijzelve, ook nog de gebroeders Rogiers, Johan en Axel. Een rit van 73 km aan 26 per uur, 
richting Hyfte en zo naar de Kloosterbossen, Wachtebeke. Ja, ik moet zeggen, zo zonder krabbers - ik 
noem er nu maar een paar voor het vuistje: Jan, Rudy DC, Thomas, Stefan, Patje, Dirkske, Pieterke, of 
pakt nu Jeffreytje - kunnen we er eens goed de pees opleggen natuurlijk. Laat je maar eens gaan, 
Rudy, zeggen we tegen Rudy. We zeggen dat tegen Rudy omdat het zot zou zijn om dat tegen 
bijvoorbeeld Johan of Ivan of Axel te zeggen. Dan zouden we zeggen: Laat je maar eens gaan, Ivan, 
mochten we dat bijvoorbeeld tegen Ivan willen zeggen. En dan zou het navenant ook ietske minder 
rap gaan vanzeneigens. 

En dat moet ge maar één keer zeggen tegen Rudy. Ge moet dat zelfs nooit zeggen. Rudy rijdt de hele 
rit op kop en we vinden in de Kloosterbossen toch nog wat nieuwe wegelkes, en we moeten 
klauteren over omgevallen bomen (anders zou ons gemiddelde nog veel ...) en ontdekken ook dat de 
F4 fiets-autostrade - grotendeels langs de spoorweglijn Gent-Antwerpen - ter hoogte van Oudenbos 
onder de spoorweg zal tunnelen. Straf.  

Ik mag zeggen dat ik vandaag goed meekon, niet gelijk twee weken geleden op de rit van de Chiro 
van Berlare. Na die rit dacht ik echt dat mijn tijd om te gaan gekomen was. Goed in form zijn en toch 
helemaal niet mee kunnen. Dat piekt. Daar is een mens toch een hele week dépri van.  

Alleen Axel moet een paar keer lossen vandaag en dat zijn we de laatste maanden niet meer van hem 
gewend. Zijn die pillekes dan toch uitgewerkt geraakt? Of gewoon op en niet meer te krijgen? 
Volgens Axel werken zijn pillekes nog goed, maar is het omdat hij tiembilding gehad heeft op het 
werk. En ja, dan moeten we er geen tekeninkske bij maken, hé.                                                                           
Beste werkgever, wilt gij dat uw werkvolk de volgende week de hele week geen klop waard is en dus 
ook geen klop uitsteekt, organiseer dan vandaag nog een tiembilding. 

En ja, het is lang geleden dat we het nog eens over Stefan Imschoot* gehad hebben, ook omdat er 
niet veel verslagskes waren en vooral omdat diene niet veel meer meerijdt. Keren we even terug 
naar het mega-event van 13 augustus ten huize Stefan/Mady. Dit superfeestje werd ingericht om de 
onwaarschijnlijke prestatie van Mady te vieren: het 26 jaar uithouden met een tiest gelijk Stefan 
Imschoot. Wat een moeder allemaal niet doet voor haar kinderen, het grenst soms aan het 
ongelooflijke. Wat de laatste decennia betreft, was dit feest zonder enige twijfel de belangrijkste 
gebeurtenis in Kalken en omstreken, zélfs als we het Hussevelde mee rekenen. Mady en Stefan 
hebben nu de standaard gezet voor de talrijke modderfokkerfeestjes die er ongetwijfeld nog zitten 
aan te komen in de volgende jaren!, al is dit natuurlijk nooit meer te evenaren. 

Maar waarom Stefan in zijn speech de Modderfokkers een mengsel tussen Okra en G-sport noemde, 
ontsnapte me wel helemaal. Wij rijden wij toch niet rond in hele gesjes (of is het?: gele hesjes)? En 
ook niet met een electro-hulpmotortje op ons velo? En we rijden ook nog ietske rapper, tenzij 
natuurlijk als Jeffrey kop trekt.                                                                                                                            6              



Maar wij zijn al blij dat er nog zo jonge gastjes met ons willen meerijden, dus we laten wij die jongen 
altijd efkes doen. G-sport staat blijkbaar voor gehandicaptensport. Dat verstaan we wel ietske meer, 
want in zijn eigen spietsj mag Stefan het natuurlijk wel eens over zichzelf hebben. We nemen wij dat 
die jongen niet eens kwalijk. En, naar wij vernemen, heeft Stefan zich dan ook nog eens goed laten 
gaan op ‘Kalken Zingt’, een geboren show-beest.                                                                                                       
Ook bij de B-kes waren er maar twee vrouwen (Els en Sabine) en één man. Een mens uit Sleidinge 
begot. De modderfokkers zijn echt internationaal! Els had vandaag al 88 km in de benen. Daar 
kunnen wij dus een puntje aan zuigen, maar vraag me niet hoe je dat dan precies moet doen. Wat 
een dwaze uitdrukking, zeg! 

In de tent buiten de Beize komt Koen opdienen in zijn nieuw T-shirt, met als opschrift: Nee, ik heb 
geen ochtendhumeur! Ik ben gewoon zo een zeikerd. 

Mario 

*’Stefan Imschieten’ is een sterk werkwoord en wordt als volgt vervoegd: Stefan Imschiet, Stefan 
Imschoot, Stefan Imgeschoten. Het speciale aan dit werkwoord is dat het alleen in de verleden tijd 
enige betekenis heeft. En dan ook nog niet overdreven veel eigenlijk. 
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