
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
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 

 

 

 

Guido 

  

Betaalbare energie 
wat kan ik eraan 
doen 

Jo Stulens, bio-ingenieur , en vrijwilliger bij Denderstroom Energiecoöperatie 
kwam ons op donderdag 17 november om 19.30 in zaal Pepertje ons informeren 
over “energie”: wat kan ik doen?  Slim en duurzaam? 
Al snel liet hij ons kennismaken met coöperaties zoals ECOPOWER, 
Denderstroom, Wasewind ,enz. Deze coöperaties geven burgers de kans om de 
zich direct te betrekken bij het bekomen van energie door financieel mee te 
participeren in de coöperatie die op haar beurt energie levert aan een correcte 
prijs.vb info op www.denderstroom.be. Niemand van de aanwezigen wisten van 
het bestaan van dergelijke organisaties. 
Na deze inleiding gaf hij ons wat duidelijke tips 

1) Spelen met de mogelijkheid door digitale toepassingen om stroom te 
gebruiken als hij goedkoop is (dynamische contracten) 

2) Isoleren (premies) 
3) Groener energie vb: zonnepanelen (omvormer na 10 jaar laten nakijken 

wat krijg ik voor mijn elektriciteit; terug leveringsvergoeding  vergelijken) 
4) Slimmer: mobiliteit, warmtepompen, batterijen. 

Ook de toekomst werd niet vergeten wat met waterstof en elektrische 
voertuigen,vrachtwagens enz. 
Hoe zit het met mogelijke warmtenetten ? 
Kortom meer dan een boeiende en actuele uiteenzetting. 

Het bestuur wil jullie  allemaal danken voor het hernieuwen van 
het lidgeld, uw inzet en medewerking. Voor wij ons 
onderdompelen in de gewijde sfeer rond het kerstgebeuren en het 
uitbundige feestgeweld van Nieuwjaar,  wens ik jou en allen die je 
dierbaar zijn nu reeds een vrede- en vreugdevolle kersttijd, een 
heilvol, gezond en sociaalbewogen Nieuwjaar vol inzet en 
bekommernis voor anderen. 

 
 
 

December: wintermaand, campagnemaand en vanaf nu ook “Soep 
op de stoep-maand! “KWB en onze vormelingen maken een warm 
gebaar in de strijd tegen armoede! Warme soep, lekker, gezond en 
een gebaar dat niet veel moeite kost. Wij organiseren “Soep op de 
stoep” en de vormelingen verkopen soep aan de kerk op zaterdag 
10 december vanaf 17 .30 u. aan de kerkdeur. De soep wordt 
gemaakt door de KWB kookploeg “Kook Wa Beter” Je kunt 
terplaatse komen proeven of een kommetje soep meenemen voor 
thuis. De prijs bepaal je zelf door een vrijwillige bijdrage. De 
opbrengst gaat integraal naar “Welzijnszorg” 
We Hebben ook 1 l potten op voorhand te bestellen bij de 
bestuursleden. 

 

advent 

http://www.denderstroom.be/


VERSLAG BESTUURSVERGADERING  2 nov.   2022 
 
1.Welkom  
Ter gelegenheid van Allerheiligen/Allerzielne  
 
2.Evaluatie voorbije activiteiten 
 
-Autogebruik in de toekomst: maandag 17 oktober  
 
Een twintigtal  aanwezigen  luisterden geboeid naar de uiteenzetting “ mobiliteit in de 
toekomst”.                                                                                                                                              
Hoe verplaatsen we ons zonder verder  het milieu te belasten en zonder de hinderlijke files.   
Verschillende opties werden belicht zoals : gebruik eigen wagen , elektrische fiets, openbaar 
vervoer, autodelen.                                                                                                                                       
Verder kwam ook aan bod : zelfrijdende auto’s 
Een leerrijke avond en opnieuw mag gezegd: de afwezigen hadden ongelijk .                                                                                
                                                                                                                     
3. KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
- Betaalbare energie: donderdag 17 nov., Peperstraat. 
 
Een actueel onderwerp dat terecht zorgen  baart.                                                                    
Hoe zien we  de toekomst tegemoet nu dat fossiele brandstoffen alsmaar duurder worden 
mede door de oorlog in Ukraine. Wat zijn de haalbare alternatieven ? 
We komen het te weten op deze avond. 
Klaarzetten zaal om 18.45 u 
 
- Kerststal KWB: opstellen za. 10 december 09 u, afbraak za.7 jan.om 9 u 
 
-Soep op de stoep: zaterdag 10 december.Verdere info volgende maand 
 
4.Varia 
 
- De  KWB lidkaarten  2023 worden verdeeld. Bijdrage dit jaar is 30 €.Afrekenen tegen 
volgende vergadering. 
- Woensdag 25 januari: ontmoetingsavond met Tom Boudeweel, sportverslaggever bij de 
openbare omroep VRT. Plaats: kantine HO Kalken. Meer details volgende vergadering. 
 
 

  Dit zijn de jarigen van december.Proficiat!!!!! 

De Wilde P.; Fiers A.;  Meganck W.; Naudts C.;    Roels A.; Van Mossevelde  R.; 
Vandenberghe  T.;  Rogiers G., Kuppens B., Roels Dimitri. 
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                                       K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

 

Eric nog steeds op kop….. 

Maar de achtervolgers geven niet op! 

23 kaarters gaven present voor de 3de kaarting van het seizoen.                                                                                      
De grootste pechvogel was ongetwijfeld Maurice Verstraete die tweemaal nul op het bord kreeg, hij 
neemt dan ook de rode lantaren over van Abel Bracke.                                                                                   
Huberta Verschraegen kreeg  ook tweemaal nul aangesmeerd en wordt de grootse daler van de 
maand.  Daarentegen maakte Andre De Rycke een kangoeroesprong van 9 plaatsen.                                           
Wie ook op kousenvoeten hoger klimt is  Ivan Schepens.                                                                                        
Volgende afspraak is op zondag 11 december en wie weet brengt de Sint wat lekkers mee 

Stand nov.2022 

1 Crapoen E. 118   14 De Beule Rita 83 
2 Bonnarens M. 109   15 Naudts Chris 81 
3 Fiers A. 108   16 Durinck M. 80 
4 Rottiers Luc 103   17 Bracke Abel 79 
5 Schepens I. 99   17 Van Achter I. 79 
6 Steendam M. 97   19 Pieters Peter 74 
7 De Beule Nicole 96   20 Roels Aime 72 
7 De Rycke A. 96(+9)   21 Cocquyt E. 62(1) 
9 De Wilde Paul 93   21 Verstraete M. 62 
9 Roels Hubert 93   23 Verhoeven P. 53 
11 Van Eeckhout R. 89   24 Ongena M 42(1) 
12 Verschraegen Huberta 86(-8)   25 De Beule Luc 24(2) 
13 Audenaerde Magda 85   26 Cackebeke L. 0 (3) 

( ) grootste stijger  ( )grootste daler  ( ) rode lantaren ( )gemiste kaartingen   

         

KWB Kalken nodigt uit…. 

Woensdag 25 januari 2023 om 20 u in  kantine HO kalken 

Op de praatstoel met Tom Boudeweel 

Tom, Kalkenaar, is een  bevlogen en gewaardeerde ‘Radio één-stem’ en 
sportverslaggever VRT. 

Hij wordt op de rooster gelegd door Kalkenaar Marc Peleman,                                     
voormalig correspondent Radio 2. 



Wandelcriterium : nog enkele kansen dit jaar… 

Elk lid van onze afdeling ontving in november de nieuwe wandelkalender voor 2023, 
maar ook voor dit jaar is er nog wat moois: 

- Zondag 4 december kan je op twee plaatsen terecht: de Kerststallenwandeling 
te Geel Punt (provincie Antwerpen) en de Merksplasse Uithoekwandeling te 
Merksplas (provincie Antwerpen). 

- Zondag 11 december staat de Winterwandeling te Heist Zonderschot op de 
kalender, ook al in de provincie Antwerpen. Je kan ook naar de 
Winterwandeling te Wevelgem (West-Vlaanderen).  

- Zondag 18 december wordt de Kerstwandeling te Vorselaar (provincie 
Antwerpen) de laatste van dit jaar.  

Meer informatie over deze wandelingen kan je vinden op de website van onze 
afdeling www.kwb-kalken.be. Als lid van de K.W.B. (en voor je gezinsleden) betaal je 
1,5 euro (niet-leden betalen 3 euro). Daarmee ben je ook verzekerd tijdens de tocht. 
Ook volgend jaar ga ik de wandelingen in de kijker zetten en misschien zet dat 
enkelen onder jullie wel aan om eens vreemde paden te verkennen, een eind weg 
van onze Kalkense Meersen, die natuurlijk ook best de moeite zijn!             
************************************************************************************************ 

KWB OPERATIE PROPER 

ZWERFVUILACTIE IN JOUW BUURT 
Het is een tijdje geleden dat we weer op stap gingen om zwerfvuil op te halen.              
Een tocht door onze gemeente laat zien dat, ondanks sensibilisatie, er nog veel afval 
illegaal gedumpt wordt: van blikjes tot plastic en nog veel meer.                                      
Deelnemers kunnen op weg gaan wanneer het hen past.                                                
Het verzamelde zwerfvuil wordt door KWB zelf naar de verzamelplaats Colmanstraat 
gebracht                                                                                                                             
Het gemeentebestuur en ‘MOOIMAKERS’ zijn hierbij onze partners en geven 
ons logistieke ondersteuning.                                                                                        
Materiaal voor ophaling kan je bekomen : Pennemansbaan 44.                                  

Naam:……………………………………………………………… 

Keuze straat(ten)……………………………………………….... 

Invullen en bezorgen aan:                                                                                                                        - 
Mario Vaneechoutte, Zomerstraat 16 a,  tel 09 367 71 21                                                                
Mario.Vaneechoutte@UGent.be                                                                                                                
- Andre De Rycke, Pennemansbaan 44  , tel 09 367 65 55                                                                    
Mail adres: andrederycke@telenet.be 

http://www.kwb-kalken.be/
mailto:Mario.Vaneechoutte@UGent.be
mailto:andrederycke@telenet.be


 

Ontdek kwb 

 
Iedereen welkom 
 
Bij kwb staan ontmoeting, samenzijn en sociaal contact centraal. Tijdens toffe en gezellige 
activiteiten maak je kennis met anderen uit je wijk of gemeente, en word je zo (nog meer) 
deel van de buurt! Kwb is de vereniging die Vlaamse en Brusselse buurten doet bruisen, die 
mensen dichter bij elkaar brengt en waar iedereen meer dan welkom is. 
 
Samen met anderen 

Ontmoetingen met anderen verrijken ons leven. Ook als die anderen verschillen van ons. 
Wie anderen ontmoet, leert die anderen kennen en waarderen. Het vertrouwen in elkaar 
vergroot. En meer vertrouwen in elkaar, is een eerste belangrijke stap naar een solidaire 
samenleving waar iedereen mee is. 
 
Bruisende buurt                                                                                                                                              
Bruisende buurten, daar maakt kwb werk van. Een buurt die bruist is een hechte lokale 
gemeenschap waar mensen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten, waar activiteiten voor 
iederéén open staan, waar mensen tijd kunnen maken voor elkaar. Waar mensen elkaar 
regelmatig ontmoeten. Een bruisende buurt is een buurt waar niemand zich eenzaam of 
alleen hoeft te voelen. 

Luisteren                                                                                                                                                                  
Hét fundament voor een buurt waar het goed leven is, is luisteren. Waar kwb-groepen actief 
zijn, nemen we de tijd om te luisteren: naar elkaar, naar onze buren, naar mensen die van 
ons verschillen, naar wie het moeilijk heeft… 

Polarisatie 
De verschillen tussen mensen en groepen worden vandaag vaak negatief voorgesteld. Wie 
anders is, is op zijn minst een beetje verdacht. Niet voor kwb! Wij kiezen resoluut voor een 
samenleving waar mensen elkaar in verschil ontmoeten, met elkaar praten, elkaars mening 
leren kennen… 
 
Sport                                                                                                                                                                              
Samen bewegen is goed voor je geest, je lichaam en voor je netwerk. Sport beleef je samen 
bij kwb. De plaatselijke kwb-groepen staan er om bekend een heel scala aan sportieve 
activiteiten te organiseren. Van uitermate recreatief tot fanatiek intensief. Voor ieders wat 
wils. Maar altijd in een leuke, sociale setting. Want bewegen, doe je beter samen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reeds jaren zorgen wij, KWBers van Kalken  voor een 
sfeervolle kerst in onze gemeente. 

Vergeet niet een moment te verpozen aan de KWB 
kerststal in het dorp en post een bemoedigende 

boodschap in de daartoe voorziene bus: 
een wens , een gedachtegang, een woord van troost, 

een boodschap van hoop,  
een vriendelijk gebaar.  

Ook een versiering in de kerstboom is welkom. 
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