Beste vrienden
De voorbije maand was er een met ups en downs, we hadden een
schitterend BBQ en schieting, boeiende vergaderingen, maar we namen
ook afscheid van Kamiel Van Malderen.
Wat Kamiel zo speciaal maakte kan je lezen in een artikel in deze KRAAK.
Voor onze studenten is dit een boeiende examentijd.
Ook deze maand vragen wij aan jullie om een kleine inspanning te
leveren, in bijlage vind je het KWB programma voor 2015-2016, graag
krijgen we uw mening om buiten ons vast programmen nog enkele nieuwe
activiteiten te programmeren. Laat je horen en informeer ons over uw
voorkeur.
Graag wil ik jullie uitnodigen voor de 60° parochiefeesten,
KAASAVOND vrijdag 10 juli 19.30 uur zaal Breughel
Kaas- of vleesschotel 12.00 €
RESTAURANT zondag 12 juli vanaf 11.30 uur zaal Breughel
Koude schotel: 11,00 €
Beenhesp: 13,00 €; kinderen 4-12 j 6,00 €; min 4 j gratis
Steak Natuur, champignon, peper 13,00 €
Inschrijven: pastorie dorp 12 tot 7 juli

KALKEN

Voor deze activiteit vraagt men medewerkers, er wordt in 2 ploegen
gewerkt van 11.30 uur tot 12.30 uur en van 12.30 uur tot 13.30 uur.
Men vraagt per ploeg 2 mensen om borden af te ruimen en 5 mensen per
ploeg om drank te bedienen. Wil je helpen laat het weten aan Wilfried Van
de Velde 093 67 79 18. Met de opbrengst geeft men de parochiale school
St. Denijs de noodzakelijk steun en kan men ook de kosten van de
parochiale gebouwen betalen.
En na dat alles VAKANTIE
Vakantie, even wat anders, even er op uit gaan.
Even aan de zijlijn staan zoals veel andere medelanders.
Vakantie, hele mooie tijden, gaan en staan waar je wilt.
Een tijd boven alles uitgetild lopen door bossen en weiden.
Vakantie, genieten van de natuur zo mooi in het zomer seizoen,
dat zal eenieder goed doen en op zoek naar het avontuur.

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
Luc Cackebeke tel. 09 367 51 43

Vakantie, ontspanning, vrijheid genieten van de mooie omgeving
Het is een unieke tijdpassering en het geeft voor velen blijheid.
Vakantie, vier het met dankbaarheid, vertrouw op Gods
bewarende hand Hij blijft met eenieder verwant,
en houdt Zijn vleugelen uitgespreid.
Fedde Nicolai

Prettige vakantie en geniet ervan
Guido
WIJSHEID VAN DE MAAND
De langste reis die een mens
Kan maken, is de reis door zijn innerlijk.
Dag Hammerskjöld

Een KWB monument is niet meer…

Kamiel Van Malderen
Kamiel was ons oudste, maar bij de start in 1944 was hij
het jongste lid van onze KWB en niet zonder verdienste.
Hij werd lid één jaar na de oprichting van KWB in 1944 en
hij is dit tot vandaag gebleven, 71 jaar lang.
Kamiel was toen een buitenbeentje, want vroeger moest je
getrouwd zijn om lid te mogen worden en dat was hij niet,
nog niet.Hij vertelde graag over die eerste jaren,
over memorabele vergaderingen in Dendermonde,
over de grappen die men uithaalde op weg met de fiets daar
naartoe, en vertellen dat kon hij.
Al fietsend naar het Gildenhuis in Laarne leerde hij Alice kennen, ze trouwden in 1955.
Snel werd hij lid van het dagelijks bestuur en enkele jaren later penningmeester, functie die
hij jarenlang zou vervullen.
Ik herinner mij de vele dagelijks bestuursvergaderingen bij Kamiel thuis die soms behoorlijk
lang duurden.
Toen werden die vergaderingen van KWB bij de diverse leden thuis gehouden, maar bij
Kamiel thuis was dit telkens iets bijzonder, omwille van zijn merkwaardige uitlatingen en
anekdotes.
Als penningmeester ging hij nog behoedzamer om met de centen van KWB dan met zijn
eigen portemonnee.
Je moest heel goede papieren hebben om centen los te krijgen voor een of andere activiteit.
Kamiel was trouw aanwezig op elke KWB activiteit.
Als je binnenkwam bij Kamiel kreeg je dikwijls te horen :” zet u, je hebt vijf jaar” telkens had
hij een of andere ludieke uitspraak.
Toen broer Maurice overleed werd het plaatselijk KWB krantje door zoon Paul gestencild en
werd heel de familie gemobiliseerd om de blaadjes te vergaren en te nieten, tapijten zijn er
versleten.
Na een zwaar ongeval en 9 maanden UZ, krabbelde Kamiel weer overeind, hij zette door en
hoe moeilijk ook, z’n tuin was zijn paradijs, kinderen, kleinkinderen en zelfs zijn buren
genoten mee van de lekkere vruchten van zijn arbeid.
Toen kwam de tijd dat hij ook dat moest loslaten en werd zijn zonnige veranda zijn
territorium, zijn familie, buren en KWB vrienden kwamen graag voor een praatje bij een
pintje.Altijd stond de deur wijd open en altijd was er Alice; zorgend, helpend, zijn
onvermoeibare steun en toeverlaat.
Ook dan bleef Kamiel intens verbonden met KWB, wou hij weten hoe de activiteiten verlopen
waren en of er veel volk was.
Toen, na een zware val beiden in het woonzorgcentrum belandden, viel dit Kamiel erg zwaar,
Alice kon verder thuis revalideren.
Zwak en moe vierden Alice en Kamiel omringd door heel de familie onlangs hun diamanten
bruiloft.
Kamiel, nu is er enkel nog rust, na hard zwoegen, na veel inzet voor je gezin, je familie, je
KWB, je buurt.
Kamiel het was een eer jou te hebben gekend, met jou te hebben samengewerkt, wij
bewaren jouw inzet, jouw grapjes in ons KWB geheugen.
In naam van KWB en de hele buurt dank je wel en rust zacht.
Voor KWB en buurt
Guido en José

K.W.B. Kaartclub
JAARLIJKS SOUPER 16 mei
Traditioneel wordt het kaartseizoen jaarlijks afgesloten met een souper waar tussen hoofdmenu en dessert de
prijzen uitgedeeld worden. De einduitslag kon je al terugvinden in vorige KRAAK. Nogmaals proficiat aan Marcel De
Cock die, nipt voor de neus van Willy Ruys, de eindzege wist te pakken.
Het werd een gezellige avond met lekker eten verzorgd door traiteur ’t Kapiteintje. Na de maaltijd was het tijd voor
een rondje kaarten en voor de meegekomen dames een teerlingenwedstrijd.
De winnaars van de kaarting waren Luc Cackebeke en Chris Naudts die met hetzelfde aantal punten eindigden .We
gaan die gasten goed in de gaten houden voor volgend jaar.
Bij de dames was Christane (wederhelft van Marcel Steendam) de primus in de teerlingenwedstrijd .Proficiat.
En zo is het kaartseizoen 2014/2015 afgelopen. Dank aan de kaarters die iedere maand present tekenden.
Ook een speciaal woord van dank aan Annie en Dirk die instonden voor de drankbedeling .

We zien mekaar terug in september: waar?? Nu zaal Breugel verhuurd is
aan een particulier verkeren we hierover nog in het ongewisse.
In ieder geval blijft de kaartersclub bestaan. We verwittigen jullie tijdig waar
en wanneer de kaarting in september plaats vind

Proficiat aan de jarige KWB leden:
JULI
BRACKE A;; BRUYNEEL F; COURS T; DE MEYER G; DE MUtLDER F; DE REU W; DE
SMET R; JANSSEN E; ROELS M; ROGIERS W; VAN DEN ABEELE H; VANEECHOUTTE
M; ROGIERS E,

AUGUSTUS
DE BRUYCKER M; DELEU K; HANSELAER A; VAN WASSENHOVE D DE BOCK
A;SERRAES PH;VAN NIEUWLANDT J;VAN RYSSELBERGHE C;

Aan alle KWB leden en hun familie een deugddoende
vakantie gewenst

KWB familielunch zondag 7 juni
Op deze zonnige middag mochten we een 90 tal aanwezigen begroeten op de jaarlijkse familielunch. Dit
jaar stonden “kruidige beenhesp” met frietjes op het menu.(met dank aan “BRABO”, Tom en Maurice).
Vanaf 11.30 u ontving Guido de aanwezigen met een gratis drankje. Na het aperitief kon iedereen
aanschuiven aan het buffet voor beenhesp, groenten, sauzen en frietjes. Omdat het zo lekker was kwamen
sommigen een tweede maal terug .En dan was het tijd voor koffie met gebak (gemaakt door de dames van
de bestuursleden). Om 15 u werd het startschot gegeven voor de schieting. 33 schutters namen deel.
Sommigen met geperfectioneerde bogen, anderen met een boog die uit de jaren stilletjes kwam. Maar die
verschillen waren nauwelijks te zien tijdens de wedstrijd : zo schoot Andre De Rycke een zijvogel af, naar
zijn zeggen een goed gemikt schot (???) en ene KENZO, de jongste van de schutters, ging lopen met de
hoofdvogel.
Rond 19 u kon de balans opgemaakt worden : een groot aantal ‘kleine vogels’ vielen ten prooi aan de
pijlen, zodanig dat al het prijzengeld op was.
Wie met het schaamrood op de wangen naar huis ging was Chris Naudts : geen enkele vogel
geschoten en dus ‘bosman’ verklaard.
Dank aan iedereen die meewerkten en een speciale merci voor de schenkers van prijzen: 2 kg lekkere
asperges van Aimé Roels en een pakket droge worsten van BRABO.
Tot volgend jaar.
Abel
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KWB kermisuitstap maandag 21 september
Bezoek aan ‘Kruidenkwekerij Claus’ Kruishoutem
Gepassioneerd door kruiden sinds 1900
*Kruiden zijn een geschenk van de natuur net zoals groenten, fruit en bloemen. Sinds 1900 weet dit familiebedrijf de
bijzondere waarde van kruiden te waarderen. Onder stimulans van vele belangstellenden is het kweken van kruiden
uitgegroeid tot een ware passie.
*We zijn het meest gespecialiseerd in het kweken van culinaire keukenkruiden. Daarnaast bieden we ook kruiden aan die de
gezondheid ondersteunen. Bovendien krijgt ook het decoratieve accent de nodige aandacht. Kruiden met een decoratieve
waarde zijn dan ook ruim in ons assortiment aanwezig.
*Naast een groot assortiment kruiden kan je bij ons ook terecht voor een uniek aanbod ‘vergeten groenten’: van aardpeer
over crosne tot mierikswortel en zeekool; maak kennis met ons volledig assortiment en herontdek deze verrassend onbekende
groentensoorten.

.

Kijk alvast eens op de website: www.kruidenclaus.be

Samenkomst Kalken dorpsplein om 13 u. Carpooling mogelijk en wenselijk.
Deelname in de onkosten: 3.5 € . Meer info in KRAAK september.

Welke activiteit zou je graag in
onze kwb-afdeling zien doorgaan?
Weet je nog…. In Raak van mei kon je het aanbod van het KWB programma lezen.
De wijkmeesters gaan binnenkort het programma opmaken.
Het is de bedoeling om naast onze vaste programma’s zoals boekenbeurs, paasviering BBQ,
Fietstocht enz. enkele nieuwe verfrissende activiteiten eraan toe te voegen.
Voor we een definitief programma maken herhalen we hieronder de diverse mogelijkheden
en vragen daarbij ons een handje toe te steken.
Is er daartussen iets dat je boeiend of interessant vindt, laat het weten aan je wijkmeester of
bestuurlid

1 - Bewogen plaatsen: we zoeken plaatsen met een knap verhaal.
2 – Etapas Etapastocht : is een samensmelting van etappes en tappas.
3 - Het grote solidariteitsdebat: samenleving een meer menselijk gelaat geven.
4 - Info-avond gehoorschade: hoe omgaan met geluid.
5 - Kwb geestig leuk: Maak je eigen Halloweenpompoen.
6 - Kwb pixelteams: mensen samenbrengen met een gezonde interesse voor fotografie.
7 - Kwb ziet ze vliegen: ongewone uitstap naar Brussel en luchthaven.
8 - Pop-up buurtcafé: Met KWB aanhangwagen vol popup een gelegenheidskroeg maken.
9 - Praat voor je gaat: Tijdige zorg voor het levenseinde.
10 - Repair: café: herstellen oude producten.
11 - Rug in beweging : 4 lessen aan rond rug- en buikspierverstevigende oefeningen.
12 - Samen eten, dansen, spelen: mensen van anderen culturen samenbrengen.
13 - Schone kleren: fietstocht en verhaal rond wereldsolidariteit.
14 - Start to bee: bijenhotel bouwen.
15 - Verhalen uit niemandsland: 'Verhalen uit niemandsland – WO I.
16 - Woensdag insectendag : kookworkshop insecten.
Graag kregen we je info vóór eind juli, het is dan ook mogelijk dat we je medewerking vragen voor
het organiseren ervan.
Bedankt voor je medewerking
De wijkmeesterploeg

NAAM
ADRES
ACTIVITEIT N°
N°
N°

KWB Voetbal Barbecue
Zondag 2 augustus 2015
Na de succesvolle eerste editie willen wij deze zomer graag iedereen opnieuw uitnodigen voor de 2de KWB
Kalken Voetbal Barbecue .
Eerst en vooral alvast de belangrijkste gegevens. Dit jaar zal de barbecue doorgaan in het Parochiaal
Centrum Overschelde (Liefkens hoek 21 te Wetteren). Iedereen is welkom vanaf 11u30 om van
het gratis aperitiefje te genieten.
Wij zorgen opnieuw voor vlees (of een vegetarisch alternatiefje) van topkwaliteit en een ruim aanbod
aan verse groentjes. We voorzien voor iedereen een kipfilet, een barbecueworst en een mooi stukje
beenhesp. Kindjes tot 12 jaar kunnen een halve kipfilet en een barbecueworst bestellen.
Na het gratis aperitiefje kan u terecht bij onze bar of onze obers voor ons uitgebreid drankenaanbod
tegen een leuke prijs!
Inschrijven kan tot en met 26 juli door middel van onderstaande strook, telefonisch of per e-mail.
Contactpersonen
 Thomas De Clercq ( 0491/52.02.48 of thomasdeclercq@hotmail.be
 André De Rycke ( 09/367.65.55 ) of andrederycke@pandora.be
 Luc Cackebeke ( 09/367.51.43 ) of luc.cackebeke@skynet.be

INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam : ………………………………………………………………………………..
* Volwassenen (kipfilet, barbecueworst & beenhesp)
* kinderen tot 12 jaar (halve kipfilet & barbecueworst)
* Vegetarisch

Totaal:

…… x 15 Euro =
…… x 7 Euro =
…… x 12 Euro =

…………………………

