Beste vrienden,
We hebben onze 45° Boekenbeurs achter de rug en ik
was heel enthousiast over de vlotte medewerking van
iedereen die zich inzette om van deze beurs weer iets
moois te maken, met een nieuwe boekenleverancier.
Het was een heel toffe ontmoetingsplaats voor veel
boekenvrienden. Meer dan bedankt, iedereen.
Op de vooravond van 2016 , en zeker in de komende
adventstijd, tijd van rust en verwachting, worden wij
uitgenodigd tot solidariteit
Overal ter wereld zijn kinderen de eerste slachtoffers
van armoede. In België is dat niet anders: 1 op 5
kinderen groeit op in armoede. Dat is alarmerend, want
armoede raakt kinderen in alle aspecten van hun leven.
Een paar jaar in armoede leven, in een onveilige
woning, met een zwakke gezondheid, uitgesloten van
sociale contacten en met beperkte onderwijskansen, is
lang voor een kind en laat blijvend littekens na. Een
kinderleven in armoede is bovendien de ‘ideale
springplank’ naar een volwassen leven in armoede.
KWB Kalken steunt dit initiatief op zondag 19/12/2015
om18 uur aan de kerk SOEP OP DE STOEP, wij maken
een warm gebaar in de strijd tegen armoede, de
opbrengst gaat integraal naar Welzijnszorg. Dit jaar
doen we dit samen met een groepje kinderen die zich
voorbereiden op het vormsel

Ik nodig jullie allen uit op onze kerststallentocht op 25
december, wij starten om 14 uur aan de KWB kerststal
aan de kerk, nadien gaan we de kerstboodschap
uitdragen aan de Kruisen, in de Bontinckstraat,
Hussevelde en warmen we ons op in zaal Breughel bij
een lekkere tas koffie of chocomelk met toebehoren. Op
al deze wijken worden wij vriendelijk onthaald en laten
zij ons zien hoe zij de kerstboodschap gestalte geven..
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

Op dinsdag 5 januari hebben wij onze
nieuwjaarsreceptie waar jullie allen op verwacht
worden in de parochiale school St.- Denijs in de
eetplaats bij de kleuterafdeling om 19.30 uur.
Ik 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.
Met vriendelijke groet
Guido

Wijsheid van de maand

Niet onze zintuigen bedriegen ons,
doch ons oordeel
J.W.Goethe

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 6 3 nov. 2015
1 .WELKOM
Speciaal welkom aan Abel Bracke die na ziekte terug onze wijkmeestersploeg komt vervoegen.
We houden een ingetogen moment bij het overlijden van ons KWB lid Willy Ruys.
2. BEZINNING
Guido brengt ons via muziek en tekst de betekenis van Allerheiligen/Allerzielen. Een mooi
moment om de vergadering aan te vatten
3.VERSLAG VORIGE VERGADERING
Geen opmerkingen.
4. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN
Dirk brengt verslag uit van de voorbije bovenlokaalse KWB vergadering.Tijdens deze
vergadering werden de programma’s van de afdelingen uitgewisseld
5. KOMENDE ACTIVITEITEN
° Boekenbeurs 27/28/29 november zaal Breugel
“JEUKI” Zedelgem is dit jaar de boekenleverancier.
De flyers voor de huis-aan-huis bedeling worden verdeeld. Ook de uitnodigingen voor
sponsors, verenigingen en personaliteiten worden uitgedeeld.
Gerard en ADR zorgen voor het reclamebord aan de ingang van Breugel. Gerard hangt ook
een spandoek aan het begin van de Nerenweg
We overlopen de organisatie tijdens de beursdagen. Het werkschema wordt rondgedeeld.
Guido heeft de regie tijdens de openingsreceptie in handen.
Het muziekatelier heeft zijn medewerking toegezegd tijdens de openingsavond.
° Aktie “soep op de stoep” : zaterdag 19 december.
KWB kookclub zorgt terug voor de aanmaak van de soep. Guido overlegt met de
verantwoordelijken van de vormelingen om deze in te schakelen in de voorbereiding en
eventuele verkoop aan de kerk.
°Kerststallentocht 25 dec.
De nodige voorbereidingen zijn gestart ( beide Chrissen)
6. VARIA
° Lidgeld KWB: de lidkaarten worden verdeeld. De prijs van 25 € blijft onveranderd.
Afrekenen ten laatste 5 december
°JAARPROGRAMMA 2015/2016: het definitieve programma is vastgelegd.
Volgende maand in KRAAK verschijnt de info hierover.
Andre De Rycke, secretaris
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K.W.B. Voetbal door Marcel De Cock en Hugo Goeman
6/11 KWB – GalaxyOordegem 3-1
De wedstrijd startte met één minuut stilte voor ons overleden KWB lid en oud-voetballer Willy
Ruys .Willy was één van de spelers die van bij het begin bij KWB voetbal betrokken was. Van
bij de aanvang zijn beide ploegen aan elkaar gewaagd. Op de 15de minuut haalt een sterk
spelende Kristof Dauwe uithaalt en de stand op 1-0 brengt. De bezoekers dringen aan maar
kunnen niet beletten dat we gaan rusten met 1-0.
De tweede helft is pas begonnen wanneer Mattheus een vrijschop mag nemen , een goed
gevolgde Kristof devieert de bal in doel: 2-0. Oordegem blijft niet bij de pakken zitten en gaat
op zoek naar de aansluitingstreffer. Die komt er in de 43ste minuut. KWB reageert nu op zijn
beurt en Mattheus stelt orde op zaken met een harde loeier:3-1.Tijdens het wedstrijdeinde laat
KWB nog kansen liggen maar het blijft 3-1.Verdiende overwinning:proficiat.

15/11 KWB – KWB Meulestede 1-1
De felle wind was spelbreker tijdens deze wedstrijd. Toch trachten beide ploegen er het beste
van te maken. Ondanks alle goede bedoelingen gingen veel passes de richting uit waar ze niet
voor bedoeld waren. Net voor rust mag Johan Magerman een hoekschop nemen en ja…de
hevige wind devieerde de bal in doel. Ruststand: 1-0.
Zelfde spelbeeld in de tweede helft: veel verloren passes .Vooral KWB had daar veel last van.
De bezoekers waren heer en meester maar dat leidde niet tot de gelijkmaker mede dank zij een
sterk keepende Laurens Bresseleers. Uiteindelijk bezweek KWB onder de druk wanneer
Laurens Couckuyt een fout in de rechthoek beging. De penalty wordt omgezet en het staat 11. Dat is ook de eindstand. Nog vermelden dat de wedstrijd in goede banen werd geleid door
scheidsrechter Hugo DL.

20/11 HO Kalken – KWB 1-5
Vandaag spelen we tegen de ‘zondag reserven ‘ van HO Kalken. Vorig jaar speelden die nog in
competitie. Van bij het wedstrijdbegin is KWB de beste ploeg op het veld. De thuisploeg
wordt in de verdrukking gespeeld en kan geen vuist maken. KWB begint nu aan een
doelpuntenfestival. Achtereenvolgens scoren Karel De Keyser (2 maal) waarvan één op assist
van Johan, Tommy Verlez (na weer een assist van Johan) en Matthias De Landtsheer. We gaan
rusten met een 0-4 voorsprong.De tweede helft komt de thuisploeg beter uit de verf mede door
wat onzuiverheden in het spel van KWB. Door een fout in onze verdediging kan HO milderen
tot 1-4.Maar dan is het over en out voor de thuisploeg. KWB is terug meester op het veld en
dicht bij het einde wordt het 1-5 door Karl, een nieuwe gelegenheidsspeler uit Polen. Mooie
overwinning van KWB
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K.W.B. Kaartclub
VERDRIET EN VREUGDE LIGGEN DICHT BIJ ELKAAR
Met neergebogen hoofd en een minuut stilte herdenken we het
te vroege overlijden van onze collega Willy Ruys.
Wij herinneren hem als een minzaam en gedreven kaarter.
Vorig seizoen behaalde hij nog de 2de plaats in het eindklassement .
Willy, we zullen je missen. Langs deze weg ons innig medeleven
aan zijn echtgenote en familie.

Naar de orde van de dag : Paul en Walter sprokkelden elk 40 punten bij mekaar en staan beiden
afgescheiden aan de leiding. Samen met Andre De Rycke en Alain De Bock zijn zij tot nu toe de
regelmatigste kaarters. ( 30 punten en meer per kaarting) En wat gezegd van Angèle. Zij rukt op naar
de 7de plaats . 7 plaatsen winst, goed voor de kangoeroesprong. Luc Rottiers verliest 7 plaatsen en
aan hem wordt de tuimeltrofee uitgereikt. Tevens is hij eigenaar geworden van de rode lantaarn. Het
gebeurt niet veel dat een speler twee kleinoden mee naar huis neemt . Plaats genoeg op de schouw
Luc? In een bepaald spel verloren Rene Van Mossevelde en Luc Rottiers met als tegenspelers Walter
Braeckman en Chris Naudts telkens hun inzet zodat zij in principe 7 meten bij de 9 moesten bijzetten
wat neerkwam op een verlies van het spel met 16 meten. (in theorie) . Volgens Rene nog nooit
gebeurd en het vermelden waard in het verslag. Rene , hiermee op uw wenken bediend ? U ziet :
verrassingen zijn niet uitgesloten .Wij verwachten iedereen terug op 13/12/2015 , laatste kaarting dit
kalenderjaar. Wat gaat het vlug.
Klassement na 3 kaartingen
1.De Wilde Paul
2.Braeckman Walter
3.Rogiers Andre
4.De Rijcke Andre
5.Bracke Andre
5. De Bock Alain
7.Fiers Angèle
8.Van Mossevelde Rene
9.Naudts Chris
9.Durinck Mariette
11.Crapoen Eric
11.Roels Aimé
13.De Beule Nicole
TROEF NEGEN

115
110
102
100
98
98
91
90
89
89
87
87
86

14 Bonnarens Marcel
15 Cocquyt Eddy
16 De Cock Marcel
16 Cackebeke Luc
16 Pieters Peter
19 Cours Theo
20 De Landtsheer Hugo
21 Steendam Marcel
22 Vandenberghe Luc
23 Bracke Abel
23 Van Eeckhout Rene
25 Rottiers Luc
26 Verschraegen Huberta

84
82
81
81
81
79
76
74
73 (2)
72
72
67
54 (2)
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K.W.B. Mountainbike
Zondag 27 september 2015: OzeWIEZEwoze.
Een tweetal minuutjes voor half negen rij ik een verlaten kerkplein op. De kermis van vorige
week is al opgekraamd, en er is nog gene ene modderfokker op ’t appèl. Een minuutje later
krijg ik het gezelschap van Dirk De Boever, de enige die nog op tijd is. En dan beginnen de
duiven één voor één te vallen: Jan Willems, Mario Vaneechoutte, Rudy Rogiers, Jo Roels, en
dan ineens, twee tegelijk op ene velo. Allez, dat denk ik toch, maar het blijkt Danny Fack te
zijn die net terug is van een weekske vakantie en bijgevolg niet al te scherp staat. Hij probeert
nog dat zijn spannend truiken komt door een wasbeurt op 60 graden, maar er zijn wel degelijk
wa kilookes bij. Zijn aansluitend tenueke maakt zijn rondingen duidelijk zichtbaar. Ik schat zo
nen 85-B, al is ne kleine C ook best mogelijk. Als uiteindelijk Luc Krick er ook nog bij komt,
zijn we compleet voor een paar uurkes leute (afzien) op zondag voormiddag. We zijn nog maar
halfweg Den Boombos als er iemand omkijkt en roept dat we nog niet compleet zijn en er nog
twee achtergebleven zijn. Bij nader inzicht zien we dat ze achter Danny zijne rug verstopt
zaten. Rudy en Jo nemen het kopwerk richting Wieze voor hun rekening. Rudy op souplesse,
en Jo… euh… ook. Eens de inschrijving achter de rug, en een stukske Callebaut chocolade
achter de kiezen kunnen we beginnen aan het ritje. Een schoon toerke met hier en daar toch
een paar glibberige stukskes. De straffe mannen vlammen daar gewoon door, maar ik neem
liever niet teveel risico’s, waardoor ik na elke technische passage een stukske moet inhalen. Ik
besluit wijselijk op eigen tempo om de tocht van 30 km te rijden, zodat de anderen zich ne keer
kunnen uitleven. Dat eigen tempo blijk toch nogal mee te vallen, want geruime tijd zie ik de
rappe mannen toch nog voor mij uitrijden. Net als ik denk dat ze voorgoed uit zicht zijn, zie ik
Mario aan de kant een beetje schaapachtig naar zijne velo staan kijken. Ik vraag “Staat ge in
panne?” “Neenjk” zegt hij. Ik weer: “Rijdt gij dan ook de 30?”. Hij dan “ha ba jaajk dan
zekerst”. En wijle weg. De volgende die we oprapen is Jo. Die had wel risico’s genomen en
zijn stuurmanskunst toch een beetje overschat. In een poging om mee te gaan met de straffe
mannen, moest hij zijn overmoed bekopen met nen fermen duik. Ondertussen ook nog een
beetje piekdraad gevlochten, met als gevolg een gescheurde broek. Even later, aan de
bevoorrading komen we de rest ook weer tegen. Net als wij terug willen vertrekken voor het
tweede deel van ons rustig ritje, en een al even rustige terugweg naar Kalken, zeggen Rudy en
Co dat ze toch ook maar voor de korte toer kiezen om toch niet te laat terug te zijn. Jan voegt
er nog aan toe dat we dan evengoed voor die kortere rit een beetje kunnen doorrijden. Ik
antwoord hierop “JAN WILLEMS, GIJ ZIJT NE #@§*..£”, of zoiets. Het vervolg van de rit
valt al bij al nogal mee en het lukt vrij vlot de rest te volgen. Het is Jo die de weerbots van zijn
tuimelperte moeilijk verteerd krijgt, en hier echt zijn parcours niet vindt.
5

Op een gegeven moment spelen we hem zelfs kwijt, en het duurt een tijdje voor hij de eindmeet
bereikt. Voor de terugweg naar Kalken zet Rudy zich op kop en trekt alles op een lint. Iedereen
zoekt een rug om zich uit de wind te zetten, achter die van Danny kunnen er zelfs twee. Op de
Scheldedijk in Uitbergen krijgen we een voorligger op zijn koersvelo in ’t vizier en daar
moeten we natuurlijk naartoe. De snelheid gaat naar de 40 km/u en het begint hier en daar te
kraken. Het moment om toch maar een beetje te vertragen zodat de gelosten terug kunnen
bijkomen. Mario, sociaal als hij is, waagt toch nog de sprong tot in het wiel van die gast, en
rijdt zo van ons weg. Toffe gasten hé, die West-Vlamingen. Hij blijft zelfs voorop tot in den
Boombos, en net als hij zich begint op te maken voor zijn triomftocht, de eerste keer in al die
jaren bij De Modderfokkers, als eerste te arriveren, vindt Rudy het welletjes. Hij schakelt een
tandje bij, plaatst een versnelling, en rijdt in ene trok naar Mario. Er op en erover, ik denk zelfs
dat Mario er een vallingske zal aan overhouden. Bij aankomst aan De Beize kleurt het terras al
blauw. Niet alleen door VLD-er Andy De Cock, maar ook door een hele bende Modderfokkers
die hun tochtje al volbracht hadden. Ik probeer niemand te vergeten. Vijf dames: Nadine,
Annemie, Karine, Sabine en Nancy, en ook nog Johan VH, Guy R, Johan P, Rudy en Jurgen V.
Verslag Ivan.
Mario aan het woord :
Heu, ik wil ook nog een woordje placeren, meer bepaald over Danny.
Danny rijdt voor me. “Zeg, Danny man, zo zie ik wel niets van het parkoers, hé”, zeg ik.
“Sorry, Mario”, antwoordt Danny, “maar het heeft ook voordelen hé, als ik voor je rijdt”. “Ah,
hoezo dan wel?”, vraag ik. “Wel” zegt Danny: “dan is het parkoers mooi effen gerold”. Danny
zal een groep apart oprichten, zegt hij, omdat we teveel met hem lachen. Met zijn volume is die
groep met hem alleen dan al rap gevuld. Met hem en AL zijn vrienden evengoed, maar dan is
hij nog altijd alleen in zijn groep. Even verder rijden er een paar voor ons en die zijn bezig over
een van hun maten: geen domme, maar een hele lompe. Ha ja, antwoordt Danny op die
mannen, wij hebben ook zo een, ene Mario en een West-Vlaming bovenop. Van achter Danny
riposteer (!) ik: en we hebben zelfs nog een ergere: den dikke, domme Danny, noemen we hem.
Even verder valt plots de ene na de andere windmolen stil om dan te herpakken. Wat gebeurt
er? Ha ja, Danny passeert en vangt al de wind weg. Nog even verder roept Danny: ho, er zijn er
2 achtergebleven, maar meteen daarna is het opgelost: Ha nee, zegt Danny, ik kon ze niet zien
door mijn eigen dikkigheid. Aan de bevoorrading ziet Danny een mens die hem al lang niet
meer gezien heeft en ja, warempel, het eerste dat die mens zegt: ‘Amai, Danny, hij zijt ook
nogal verdikt, zeg’.“Maar jij ziet me toch nog graag hé, Mario?”, vraagt Danny, met van die
zielige lodderoogjes “Ja hoor, Danny”, antwoord ik: “je weet toch wel dat ik het altijd al voor
dikke gehad heb.” Het slechte nieuws is dat we je lidgeld gaan moeten verdubbelen, Danny.
Het enige modderfokker-reglement stelt immers duidelijk: Leden zwaarder dan 130 kilogram
betalen dubbel lidgeld.
En zo blijven we allemaal DIKKE vrienden! Wieze wieze wies bom bom.
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Actie “ SOEP OP DE STOEP”
Zoals vorig jaar zet KWB zich in ten voordele van“WELZIJNSZORG”
Onze KWB kookclub maakt lekkere soep die we verkopen op zaterdag 19 december
vanaf 17.30 u aan de kerk in Kalken.
KWB Laarne start deze actie op de vrijdagmarkt van 18 december vanaf 8.30 u

KWB NIEUWJAARSRECEPTIE
Op dinsdagavond 5 januari houdt KWB Kalken
zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
in de Parochiale Kleuterschool Kouterstraat
Iedereen van KWB is van harte welkom!
Aanvang 19.30
We serveren een hapje en een drankje .
Nadien ontspanning…………………

Dit zijn de jarige KWB leden van december.Proficiat!!!!
BRACKE A; DE VOS J; DE WILDE P; FIERS A; FIFI L; MEGANCK W; NAUDTS CH;
ROELS A; VAN MOSSELVELDE R; VANDENBERGHE T; ROELS D;
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KWB JAARPROGRAMMA 2015/2016

27-11-2015 vrijdag

Boekenbeurs receptie

Breughel

19,30

28-11-2015 zaterdag

Boekenbeurs

Breughel

namiddag

29-11-2015 zondag

Boekenbeurs

Breughel

10-12/14-20

19-12-2015 zaterdag

Soep op de stoep

aan de kerk

18.00

25-12-2015 vrijdag

Kerststallentocht

Dorp

14 .00

Vrije Basisschool

19.30

Breughel

19,30

2016
5-1-2016 dinsdag

Nieuwjaarsreceptie leden

10-2-2016 woensdag Infoavond 'gehoorschade'
27-3-2016 zondag

Pasen

13-4-2016 woensdag KWB pixelteam (fotografie)

Kerk + Breughel

8,00

Breughel

19,30

Bijenhotel bouwen/25 jaar KM

Kalkense Meersen

vanaf 14 u

21-5-2016 zaterdag

Dekenale bedevaart oostakker

Dorpsplein

14,00

22-5-2016 Zondag

BBQ+Schieting+ Volksspelen

Vrije basisschool

14,00

26-6-2016 Zondag

Fietstocht met Femma

NOG TE BEPALEN

13,00

1-5-2016 zondag

Familiaal nieuws
- Op 3 november 2015 overleed ons KWB lid Willy Ruys. Willy werd 77
jaar. Wij betuigen onze innige deelneming aan zijn echtgenote en aan
de ganse familie.
- Hartelijke gelukwensen aan het viergeslacht René, Patrick, Pieter en
Jules Van Eeckhout.( reeds de tweede maal in deze familie)

Aan alle KWB leden en hun familie wensen we een
zalig kerstfeest en een gelukkig en gezond 2016
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KALKEN

Kerststallentocht
25 december 2015
*Samenkomst kerststal Kerkplein om 14.00 u
*Kapel Kruisenstraat om 14.40 u
*Kerststal Bontinckstraat om 15.15 u
*Kerststal Hussevelde om 16 u
*Einde in zaal Breughel, Kalkendorp 17u

Iedereen Welkom !

