
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWB pixelteam (fotografie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 13 april om 19.30:                                         

lokalen refter  vrije basisschool Kouterstraat 
 

Beste Vrienden,  

Pasen was een echte hoogdag; met een fijne eucharistieviering, eieren zoeken 

voor de kinderen en een heerlijk verzorgd ontbijtbuffet voor onze leden van 

KWB en Femma onder leiding van André De Rycke alhoewel.hij” kniegecapt” 

was had hij alles goed geregeld. 

Een warm DANK U WEL  aan allen die van Pasen een hoogdag maakten, zangers, 

onze dirigent Peter, E.H. François die ons voorging en alle mogelijke helpers. 

Guido 

 

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 

Wijsheid van de maand 

Niets is beter dan een droom 

Om een toekomst te creëren 
Victor Hugo 

 

 

De steen is weg. 

Het graf is leeg. 

En uit de mist 

Van kille onmacht 

Die ons altijd weer 

In het gezicht slaat 

Stroomt zacht wit licht  

ons tegemoet. 

  

Want Hij die dood was leeft. 

Hoop kan niet meer ontvreemd. 

Er zal een morgen zijn, 

Van lachen en van troosten 
  

Chris Gelaude 

  

 

  

Met het fototoestel in de hand bekijk én fotografeer je de buurt met een sociale 

bril. “Fotograferen is schrijven met licht. Spanning, beweging, sfeer 

uitdrukken. De essentie van een mens, landschap of een emotie raken. De 

kracht van beeld.”Vanuit deze gedachte willen we mensen samenbrengen met 

een gezonde interesse voor fotografie in een Pixelteam. Je hoeft geen grote 

fotograaf te zijn: een basiskennis is voldoende. Dit team gaat op zoek naar hoe 

ze het best ‘kwb’ in beeld kunnen brengen: de deelnemers, de activiteiten, de 

thema’s. Bij de start tekenen we samen een plan uit, met een begeleider. We 

zetten het team op poten en voorzien hen van de nodige opdrachten en 

inspiratie. 

 



 

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING  7 maart 2016 
 
1 .WELKOM 
We begroeten EH Yvan Stassijns, deken van onze parochie. 
2. BEZINNING 
Deze staat in het teken van de vasten. Guido heeft het uitgebreid over de solidariteitsactie ten 
voordele van de boeren in Colombia. De kleine landbouwers aldaar kunnen moeilijk optornen 
tegen de grootgrondbezitters en de industrie.Velen worden van hun grond verjaagd en hebben 
geen inkomen meer.Tijdens deze vasten zamelen we geld in om deze boeren te helpen.       
KWB Kalken geeft daarom 100 € aan deze actie. 
3.VERSLAG VORIGE VERGADERING 
De verzamelde GSM’ s werden opgehaald. 
4. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN 
° Infoavond over ‘Gehoorschade’ woensdag 10 feb. zaal Breugel 
Er kwamen 19 gegadigden opdagen voor deze interessante avond. 
Via een gesmaakte presentatie kwamen we heel wat te weten over het gehoor en 
gehoorschade. Verschillende hoorapparaten werden getoond. Moeten we nog zeggen dat de 
afwezigen ongelijk hadden. 
5. KOMENDE ACTIVITEITEN. 
° Paasviering op 27 maart 
Om 08 u misviering en daarna ontbijtbuffet in zaal Breugel. 
De organisatie wordt besproken. 
In verband met het koor zoekt Guido – bij voorkeur-nog enige mannelijke koorleden. 
Bezetting klaarmaken ontbijt is volledig.We starten om 07 u (opgelet die dag kruipen we 1 
uur vroeger uit de veren)  
° PIXELTEAM op woensdag 13 april: meer hierover volgende vergadering. 
° Viering 25 jaar Kalkense Meersen op zondag 1 mei: KWB neemt deel en gaat bijenhotels 
bouwen.1ste week april komen ADR en Etienne samen om dit verder te bespreken. 
°Familielunch  zondag 22 mei. 
°KWB/FEMMA gezamelijke sneukeltocht op zondag 26 juni: op 7 maarat had de eerste 
vergadering plaats 
 
6.VARIA 
° Gebruik copijmachine parochie: deze staat in het secretariaat in het dorp. Guido gaat de 
staat van het toestel nagaan en kijkt of de parochiale verenigingen hiervan gebruik kunnen 
maken(met goedkeuring van de aanwezige deken) 
 
Andre De Rycke, secretaris  
              
Dit zijn de jarigen van April. Van harte proficiat! !! 
 
Baes P; De Grootte  G; De Gucht  G; De Rocker C; Plaetinck B. ,  Roelandt S ; 
Rogiers I; Rogiers J; Rogiers  K; Uytterschaut A; Van Malderen  F; Van Rijselberghe 
M. 
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K.W.B. Voetbal door Marcel De Cock en Hugo Goeman         

26/2   Merelbeke – KWB   0-3 

Merelbeke heeft een sterke ploeg samengesteld  uit oud spelers van HO Kalken en Lokeren. 
Maar KWB Laat zich hierdoor niet imponeren en gaat voluit.Na een verre uittrap van onze 
keeper kan Matheus in de 12de minuut de score openen.Merelbeke vecht terug maar onze 
ploeg staat als en hecht blok. Vijf minuten later is het Peter Lis die met een mooi schot de 
stand op 0-2 brengt.Dit is ook de ruststand. 

De tweede helft behoudt KWB het overwicht en laat Merelbeke geen kansen toe.Dicht naar 
het einde toe komt Matheus opzetten en lengt de eindscore vast : 0-3.Mooie en verdiende 
overwinning van KWB waar iedere speler een hoog niveau haalde.Proficiat !! 

5/3   KWB – Vet.HO Kalken   3-2 

Nog maar eens een plaatselijke derby.Beide ploegen kiezen van bij de aanvang resoluut voor 
de aanval.Kansen langs beide kanten maar voorlopig geen doelpunten tot in de 20ste minuut 
KWB een verdiend strafschop krijgt : onze keeper Laurens zet die om en het staat 1-0.Dicht 
bij het einde van de eerste helft kan Kristof Dauwe de voorpsrong uitbouwen naar 2-0.Dit is   
ook de ruststand. 

In de tweede helft wisselt KWB een paar spelers :Karel De Keyser voor Hugo De Landtsheer 
en Glen De Grootte voor Matthias Roels. Een gelukkige keuze want Karel scoort na 5 
minuten :3-0. KWB versiert daarna nog verschillende kansen via Tommy Verlez maar die 
kent weinig geluk .Een mooie lob van Tommy wordt door een sterk keepende doeman  Karl 
De Leu uit het doel gehouden.Wedstrijd gedaan dacht men maar zo oordeelde HO niet. Eerst 
scoren ze de 3-1 en kort daarna 3-2.En ei zo na-foutjes in onze verdedeiging- stonden de 
bordjes in evenwicht maar KWB hield stand en hield de overwinning thuis. 

11/3  De Beize – KWB  3-3 

Vandaag treffen we opnieuw een sterke tegenstander. ’De Beize’ treedt  aan met oud spelers 
zoals Geert Everaert  en Bjorn Vergauwen.KWB trekt zich daar niets van aan en we zijn pas 
bezig als Karel De Keyser de score opent : 1-0. Het verder verloop kenmerkt zich door veel 
middenveldspel.Dicht bij de rust komen de bezoekers fel opzetten en dat resulteert in 2 
doelpunten.We gaan rusten met een 1-2 achterstand. 

We zijn pas bezig in de tweede helft wanneer een sterk spelende Johan Magerman met een 
mooie solo de stand in evenwicht brengt :2-2.Enkele minuten later is KWB weer op 
achtervolging aangewezen. Karel De Keyser acht zijn moment gekozen en scoort de               
3-3.Verder verloopt de wedstrijd evenwichtig met toch nog een paar goede kansen voor KWB 
maar doelpunten blijven uit.Eindstand 3-3.Goede match van KWB. 

 

            3 



13/3       GIB – KWB  0-1 

Op deze zondagmorgen spelen we tegen GIB op het terrein van St Denijs .We starten met 10 
spelers  want Mathias Roels was nog naar het terrein op zoek. Het was vechten tegen 
overmacht maar we hielden stand en de beste kans kwam nog van Peter Lis. Ondertussen 
kwam Mathias ons vervoegen en werd het een evenwichtige wedstrijd. Tommy kende veel 
pech wanneer een mooie lob vanop 30 m de doelman versloeg maar de bal op de deklat 
belandde. Spijtig want het had super geweest voor Tommy.Voor de rust komt KWB op 
voorsprong via Tom Antjon die de bal op de rechterflank van links ontving en 
binnentrapte.Verdiende voorsprong 0-1  aan de rust 

De tweede helft kent GIB een sterke start maar versiert geen  kansen. Mathias Roels had de 
mooiste kans maar hij trapte over, ook Sander kreeg nog een unieke kans maar verzuimde te 
scoren. De thuisploeg verkocht nog een ‘doodschop’ aan Tom, gelukkig zonder erg.De 
scheids deed nog moeilijk op het einde door  een overdreven 5 min. extra te spelen ! 
Verdiende overwinning van KWB en dat was te merken in de kleedkamer na de match.         
En laat mij dan nog iemand een compliment geven: Hugo DLH -die jonge gast van in de 
vijftig- die vocht als een leeuw.Een dikke proficiat Hugo!                                                        
(HG) 

19/3  KWB – VTB Laarne  0-0 

Een partij met weinig hoogtepunten  waarbij de tegenstrever  zich liet opmerken door 
onderlinge ruzie en onsportiviteit.KWB trachte te voetballen maar met deze tegenstrever lukte 
dat moeilijk in zoverre dat  bij Laurens  Couckuyt de stoppen bijna doorsloegen (gelukkig 
zonder erg).Onze keeper speelde een sterke match en hield zijn netten schoon.Vermelden we 
nog dat een nieuwe speler zijn debuut maakte : Wendel Amitha, een Surinaamse vluchteling. 
Laten we deze wedstrijd maar vlug vergeten. 

25/3  KWB – KWB Meulestede   5-0 

Meulestede gaf forfait.  

K.W.B. Minivoetbal  door Glenn De Groote 

 
Zowel in februari als in maart werd er weer op het scherpst van de snee gestreden om de 
speler van de maand titel.                                                                                                                
In februari mochten 3 spelers juichen: Johan Magerman, Steven De Wolf en Thomas 
Caeckebeke waren met 4 overwinningen de sterksten.                                                               
In maart kon Johan zijn sterke prestatie doortrekken en als enige met de overwinning gaan 
lopen. In maart werd er 41 keer gescoord in 3 wedstrijden. Dat beloofd voor april!  
In volgende KRAAK publiceren we alle statistieken.      
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K.W.B. Kaartclub door Troef Negen 
 

De eindmeet komt in zicht… 

Wegen de achtervolgers te licht ??? 

23 kaarters waren present  op 13 maart 2016.                                                                                                                        

Niemand behaalde 40 punten wat als uitzonderlijk kan beschouwd worden. Het kopduo Paul De 

Wilde en Andre Rogiers wijken geen duimbreed van elkander en bouwen alzo hun voorsprong op 

de achtervolgers uit. Wie begeeft het eerst? Er zijn nog twee kaartingen te gaan. Andre De Rycke 

moet zijn derde plaats afstaan aan Andre Bracke. Onze dames Mariette en Angèle kenden een kleine 

inzinking maar zijn nog niet uitgeteld voor een ereplaats in de rangschikking.                                                                                                                                       

Met de hoogste dagscore van 39 punten komt nieuwkomer Peter Pieters  de top tien binnen. Marcel 

De Cock, Cocquyt Eddy en Bonnarens Marcel maken een sprong voorwaarts van 5 plaatsen en mogen 

de kangoeroetrofee onder elkaar verdelen.                                                                                                                             

De tuimeltrofee komt deze keer toe aan Chris Naudts. Hij zakt van plaats 12 naar plaats 20, een 

verlies van eventjes 8 plaatsen. Luc Rottiers behoudt de rode lantaarn. De achterstand op zijn 

voorganger vergroot zelfs tot 10 punten. De groene trui wordt alleen gedragen door Andre Rogiers. 

Hij is de enige die 6 opeenvolgende kaartingen meer dan 30 punten per kaarting behaalde.  Volgende 

afspraak op 10 april .  Benieuwd hoe het klassement er zal evolueren. De zenuwen bij de koplopers 

staan vast en zeker gespannen. Wordt, zoals vorig jaar, de titel van kampioen beslecht op de laatste 

kaarting? 

Rangschikking na 7 kaartingen. 

1 De Wilde Paul   249   14 Roels Aimé   199                   

2 Rogiers Andre  247   14 Cocquyt Eddy  199                 

3 Bracke Andre   230   16 Braeckman Walter  196                 

4 De Rijcke Andre  229   16 Bonnarens Marcel  196                 

5 Crapoen Eric   227   18 De Bock Alain  193                   

6 Durinck Mariette  217   19 Steendam Marcel  190                           

7 Fiers Angèle   216   20 Naudts Chris   188                   

8 Pieters Peter   215   21 Bracke Abel   187                     

9 Van Mossevelde Rene 212   21 Cackebeke Luc  187                

10 De Cock Marcel  210   23 Rottiers Luc   177                

11 Van Eeckhout Rene  209   24 De Landtsheer  Hugo 129  ( 5)            

12 Cours Theo   206   25 Vandenberghe Luc  128   (4)          

13 De Beule Nicole  204   26 Verschraegen Huberta 120   (5) 

        

         TROEF NEGEN 
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KWB Kalken nodigt uit 

 
Parochiale Vrije Basisschool Kalken 

 
Gekruide beenhesp met  krielaaardappelen 

Gratis aperitief 
 

Zondag 22 mei  2016 vanaf 11.30 u 
Schieting vanaf 14.30 u 

 Prijs  

Volwassenen : 17 € 
Kinderen  6 -12 jaar : 8 € 

Kinderen beneden 6 jaar: gratis 
 

 
. 
 

KWB en FEMMA organiseren 

SNEUKELTOCHT ZONDAG  26 JUNI 

Gezinsvriendelijke fietstocht in Kalken en omgeving. 

Af+++stand : 30 km,start 13.30 u 

Start: parochiale basisschool Kalken 
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KWB Kalken neemt deel aan “Kalkense Meersen Beleven ” 
een organisatie van “Natuurpunt Scheldeland” 

           
 Wanneer : op zondag 1 mei 2016 van 13u tot 18u. 

Programma 

• Picknick Vanaf 12u : breng je eigen picknick mee of reserveer je picknick bij 
Natuurpunt. Voor een uitgebreide picknick betaal je 15 euro (vo lw) of 7,5 euro 
(kinderen). Bij minder goed weer kan je binnen zitt en! Reserveren is verplicht 
en kan tot 25 april door het juiste bedrag te betal en op het rekeningnummer 
BE31 0011 2644 7155. Vermeld Picknick + x-aantal V en x-aantal K. Je ontvangt 
een bevestigingsmail. Vanaf 26 april neem je best e erst contact op eer je je 
picknick reserveert (miguel.surmont@telenet.be). De  plaatsen zijn beperkt.  

Wandelingen 

• Inschrijvingen Natuurpunt-boerderij: ‘t Meersenhof, Aard in Schellebelle (van 13u tot 16u). 

Twee afstanden : 

*Een korte informatieve wandeling van 2,5 km (geschikt voor kinderwagens en rolstoelen)        
*Een langere wandeling van 8 km ( enkele stroken kunnen wat modderig zijn) 

Fietstochten 

• inschrijvingen van 13u tot 16u op 4 startplaatsen: Wetteren (Overschelde Passerelle) - 
Schellebelle (Natuurpunt-boerderij: ‘t Meersenhof, Aard) - Kalken (Vaartplein) - Uitbergen 
(kerk) Twee afstanden:9 km en 27 km 

Toffe doe-dingen voor kinderen 

Doorlopend van 13u tot 18u - gratis. Waar? Schellebelle (Natuurpunt-boerderij ‘t 
Meersenhof  )                                                                                                               --
Knutselen met de natuur (VELT), natuur-drukken, het geheim van de knotwilg,         
bijenhotels bouwen (KWB Kalken),  blote-voeten-pad.  

Foto-tentoonstelling 

• Foto’s van vroeger en nu, samengebracht in een vlotte presentatie van 15 minuten                                                                                                     
Waar? Van 13u tot 18u doorlopend te bekijken in de Natuurpunt-boerderij ‘t Meersenhof, 
Aard Schellebelle 

Natuurpunt boerderij met Bar en Pannenkoeken 

• Waarvoor dient deze boerderij , waar dienen die mooie galloway-koeien voor, wat doet 
Natuurpunt voor het beheer van de natuur  in de Kalkense Meersen? Op deze en andere 
vragen krijg je een antwoord in onze Natuurpunt-boerderij ‘t Meersenhof, Aard 9A. Je ziet 
er ook enkele speciale machines  die we inzetten voor het beheer van het natuurgebied. 
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