KWB pixelteam (fotografie)

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

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 . 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.
Op woensdag 13 april kregen we uitleg wat de bedoeling is.
Het pixelteam staat open voor iedereen die graag fotografeert, je hoeft dus
zeker geen meester in de fotografie zijn, het is zeker geen fotoclub.
Er zijn 4 fases:
1. Mensen zoeken die regelmatig samenkomen , je moet zeker geen KWB
lid zijn. Men moet zeker niet over het allerlaatste snufje toestel
beschikken, misschien zoals vroeger,foto’s manueel ontwikkelen.
De groep beslist het traject, onderwerp, timing enz…
We gaan van start na een aantal inschrijvingen.
2. Vorming:Indien de groep het belangrijk vind kunnen we een aantal
vormingsavonden organiseren, wat de vraag ook is
3. Inspiratie: Belangrijk voor de werking van de Sociale fotografie is de
“aanleiding”.Samen bepalen we welk thema, onderwerp, gebeurtenis..
we in beeld gaan brengen. Het hoeft niet direct iets met KWB te maken
hebben, het kan een gebeurtenis in de gemeente, parochie, andere
vereniging enz.. zijn. Iedereen bekijkt gebeurtenissen met een andere
bril thema’ te over; emoties, humor, natuur, kinderen, recreatie,
migranten, integratie, hoop,kinderen in armoede, kwetsbare mensen
enz.
4. Uitwisselen:We komen op een bepaald moment samen om de foto’s te
bekijken en te bespreken, we kunnen ze publiceren, een
tentoonstelling organiseren, ze delen langs de sociale media enz.
Alles start en eindigt vanuit de groep.
Belangrijk is wel dat alle gevraagde materialen door KWB beschikbaar worden
gesteld.
INTERESSE laat het weten aan 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

Zondag 22 mei 2016 vanaf 11.30u.
Gekruide beenhesp met krielaardappelen/ gratis aperitief
Volwassen: 17.00€; kinderen 6-12 jaar 8.00€; min 6 jaar gratis
Vanaf 14.30u. Schieting
Parochiale Vrije basisschool Inschrijven bij bestuursleden

26 juni 2016 SNEUKELTOCHT 30 km.

START: Parochiale Vrije basisschool 13.30u.
Inschrijven bij bestuursleden.

WIJSHEID VAN DE MAAND
Wie leest, is nooit alleen.
Helder Simone

Guido

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 5 april 2016
1 .WELKOM
2. BEZINNING
Naar aanleiding van de recente aanslagen in het Brusselse gaat Guido dieper in op de reden
van deze geweldplegingen. Radicalisering leidt tot extremisme en blinde haat. Elke
geloofsovertuiging heeft recht op een eigen bestaan zonder het monopolie op te eisen van zijn
alleenzaligmakende geloof. Na de aanslagen heeft het geen zin in angst verder te leven want
dit speelt juist in de kaart van de extremisten
3.VERSLAG VORIGE VERGADERING
Geen opmerkingen
4. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN
° Paasviering op 27 maart:
De eucharistieviering werd opnieuw een unieke ervaring met prachtige bindteksten en een
fantastisch koor.
Ook het ontbijtbuffet was een schot in de roos, niet minder dan 145 deelnemers genoten van
al het lekkers op de tafel.
Een oprechte dank aan allen die meegewerkt hebben aan de paasviering. Ook niet te vergeten
de mensen van Femma en KWB die in de paasweek de kerk een grondige beurt gaven.
We onthouden: graag meer volk voor de bediening en opkuis na het ontbijt.
5. KOMENDE ACTIVITEITEN.
° PIXELTEAM op woensdag 13 april: heeft plaats in de refter basisschool. Guido zorgt
voor de sleutel. We zetten alles klaar om 19 u.
° Viering 25 jaar Kalkense Meersen op zondag 1 mei: KWB neemt deel en gaat bijenhotels
bouwen.( plaats: Aard Schellebelle). Etienne zorgt voor het benodigde hout. Alle info staat in
de RAAK van deze maand.
°Familielunch zondag 22 mei: in de parochiale kleuterschool Kouterstraat.op het menu
staan: gratis aperitief en gekruide beenhesp met krielaardappelen. De organisatie bespreken
we volgende maand.
°KWB/FEMMA gezamelijke sneukeltocht op zondag 26 juni: tijdens de eerste
vergadering werd het parcours besproken (dit maken we nu nog niet bekend).In KRAAK van
mei volgt verdere info.
6.VARIA
° Gewestelijke KWB vergadering: heeft plaats in Laarne op donderdag 28 april. ADR en
Hubert zullen aanwezig zijn.
Andre De Rycke, secretaris

Familiaal nieuws
*KWB wenst Marcel De Cock, thuis herstellende na een verblijf in het hospitaal, een
spoedig en algeheel herstel toe.
*Ook een spoedig herstel gewenst aan Rosanne, echtgenote van ons bestuurslid Aimé
Roels
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K.W.B. Voetbal door Marcel De Cock en Hugo Goeman
2/4 KWB – KWB Laarne 1-4
Zaterdagnamiddagvoetbal en dat betekent dat we moeite hebben om elf spelers te vinden. En het
lukte net niet. Wat nu volgt is een primeur in de geschiedenis van KWB voetbal: Annelies de
vriendin van Jeroen trok de voetbalschoenen aan en dus waren we met 11
Maar dan moest er ook nog een scheidsrechter zijn: Hugo D.L. was bereid te fluiten en zo waren
opnieuw met 10. KWB Laarne hielp ons uit de nood. Bedankt KWB Laarne .Onze gewaardeerde oud
scheidsrechter Marcel was ook nog eens komen kijken en hij wou voor de 2de helft die taak nog eens
op hem nemen en dus was het echt Kalken tegen Laarne. De eerste helft ging gelijk op maar de tweede
was Laarne baas! Uiteindelijk werd Laarne de winnaar van een sportieve wedstrijd : einduitslag 1-4
Met elk één overwinning dit speeljaar is de stand dus in evenwicht.
8/4 SAFARKES –KWB 3 -2
Avondwedstrijd in Wachtebeke.
KWB kwam op voorsprong 1-0 via Pieter Temmerman op corner. Dan werd het 1-1, ook de ruststand.
Na de rust scoorde Tommy de 1-2 na mooi combinatiespel .Wanneer iedereen zich verzoende met een
gelijkspel kreeg KWB de laatste minuut nog een doelpunt tegen en zo verloren we met 3-2.
Gelegenheidsdoelman Niels stond in doel en speelde een goede wedstrijd.Een dikke proficiat aan
Pieter die eindelijk zijn doelpunt scoorde:je ziet Pieter, de aanhouder wint.
15/4 KWB-De Grote Avond 4-5
Een helse avond met donder, bliksem en hagel. En dus wachten tot de bui over is.
KWB start furieus en na 10 minuten staat KWB al 3-0 voor met doelpunten van Karel (kopbal),
Kristof (kopbal ) en Matteus .De bezoekers werden overspeeld maar herpakten zich mede door de
nonchalance die in onze rangen sloop. En zo werd het nog 3-2 aan de rust
Na de rust zien we een gans andere wedstrijd .De bezoekers zijn baas in het spel en komen verdiend
op 3–3 .Met nog 10 minuten te gaan neemt KWB weer het initiatief en kan Matheus KWB op
voorsprong schieten: 4-3. Dit was echter van korte duur want onmiddellijk stellen de bezoekers
gelijk:4-4. In de laatste minuut krijgt KWB het deksel op de neus en scoren de bezoekers 4-5.
Conclusie : een frustrerende wedstrijd waarin KWB de overwinning uit handen zag glippen. Keken
onze jongens teveel TV deze week?

Noteer alvast in uw agenda:
Zondag 26 juni “SNEUKELFIETSTOCHT” ingericht door FEMMA en
KWB .Afstand :30 km.Vertrek vanaf 13.30u aan de parochiale
basischool. Meer info volgende maand
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22/4 KWB –Vet.Doorslaar 6-2
Een wedstrijd gekruid met veel doelpunten. De eerste helft veel over en weer voetbal. Het is
wachten tot de 23ste minuut wanneer de bezoekers op voorsprong komen. Net voor rust kan
Karel de bordjes in evenwicht brengen De tweede helft verzet KWB de bakens en speelt
offensief voetbal. In de 40ste minuut scoort Peter Lis met een fraai doelpunt .Peter gaat door
op zijn elan en verhoogt in de 46ste minuut de score tot 3-1.De bezoekers reageren en 5
minuten later staat het 3-2.Enkele minuten later forceert Doorslaar een strafschop maar onze
keeper Laurens slaat de bal uit het doel. De veer is nu gebroken bij de bezoekers en het is
KWB dat zijn voorsprong verder uitbouwt. En hoe? De wedstrijd eindigt met een 6-2
overwinning door goals van Matteus, Karel en Tom.
Dank aan Marcel Van Der Veken die nog eens het scheidsrechterpak aantrok scheidsrecht.

K.W.B. Minivoetbal

door Glenn De Groote

In april was het met een gelijkspel en 2 wedstrijden waarin met het kleinste verschil werd
gewonnen .Ongemeen spannend. De laatste wedstrijd was dus opnieuw de scherprechter. Na
een puike prestatie kon Tom Antjon afstand nemen van de rest en mocht hij zich met recht en
rede tot speler van de maand april uitroepen!
Zoals je ziet: suspens verzekerd tijdens de mini voetbal op maandag avond.
Proxima septimana ludere hoc iterum!

WIT
ROOD
Magerman Johan
De Landtsheer Mathias
De Wolf Steven
Cackebeke Thomas
De Clercq Thomas
De Mulder Dirk
Goeminne Antoon
De Groote Glenn
Cackebeke Luc
Van Durme Jeroen
De Keyser Karel
Antjon Tom
Vanherck Kurt
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K.W.B. Kaartclub door Troef Negen
De ontknoping is nabij…
Wie schuift de tegenstand opzij?
Marcel De Cock was er vandaag niet bij wegens een heelkundige ingreep .Wij wensen hem een
spoedig herstel toe.
De voorlaatste kaarting van het seizoen op 10 april 2016 bracht 25 kaarters samen. Uitzonderlijk
waren er 17 kaarters die meer dan 30 punten bijeen sprokkelden in de hoop hun klassement te
verbeteren. Onze dames Angèle en Mariette beten sterk van zich af en met resp. 39 en 36 punten
maken zij nog alle kans om op de laatste kaarting op 8 mei as. de top 5 binnen te duiken. Het ziet er
naar uit dat de titelstrijd zal gaan tussen Rogiers Andre en De Wilde Paul ( 1 puntje verschil ) of
gaat Andre De Rycke ( de enige die 40 punten behaalde) nog met de titel van kampioen lopen?
Spanning verzekerd. Van Eeckhout Rene stijgt nog 3 plaatsen van 11 naar plaats 8. Een klein
sprongetje maar goed voor de kangoeroetrofee. Bonnarens Marcel en Pieters Peter verliezen 3
plaatsen en delen de tuimeltrofee. Ook de strijd om de rode lantaarn barst in alle hevigheid los.
Bracke Abel , Luc Cackebeke en Rottiers Luc zijn de kandidaten. Zij delen momenteel de laatste
plaats. Luc Rottiers heeft sedert november 2015 de rode lantaarn in zijn bezit. Geraakt hij eindelijk
verlost van die zware last? Rogiers Andre behoudt de groene trui. Hij telt momenteel 7
opeenvolgende kaartingen op 8 met ten minste 30 punten per kaarting. Van regelmatigheid
gesproken. Gebeuren op de laatste kaarting nog verrassingen? Misschien.

Rangschikking na 8 kaartingen
1 Rogiers Andre
2 De Wilde Paul
3 De Rijcke Andre
4 Crapoen Eric
5 Bracke Andre
6 Fiers Angèle
7 Durinck Mariette
8 Van Eeckhout Rene
9 De Cock Marcel
10 Van Mossevelde Rene
11 Pieters Peter
11 Cours Theo
13 De Beule Nicole

281
280
269
260
256
255
253
248
247
243
241
241
235

14 Cocquyt Eddy
15 Braeckman Walter
16 Roels Aimé
16 De Bock Alain
18 Steendam Marcel
19 Bonnarens Marcel
19 Naudts Chris
21 Bracke Abel
21 Cackebeke Luc
21 Rottiers Luc
24 Vandenberghe Luc
25 Verschraegen Huberta
26 De Landtsheer Hugo

234
231
226
226
225
216
216
211
211
211
160
144
129

TROEF NEGEN
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KWB Kalken nodigt uit
Parochiale Vrije Basisschool Kalken,Kouterstraat

Zondag 22 mei 2016 vanaf 11.30 u

Gekruide beenhesp
met krielaaardappelen en groenten
Gratis aperitief
Schieting vanaf 15 u
Prijs
Volwassenen : 17 €
Kinderen 6 -12 jaar : 8 €
Kinderen beneden 6 jaar: gratis
Inschrijven bij:
A.De Rycke,0473 80 3114
Abel Bracke 09 367 91 05
Roels Hubert tel 09 367 51 35

Dit zijn de jarigen van Mei. Proficiat!
BAETEN P; BRAECKMAN M; BRAECKMAN W; DE KEYSER K; FACK D;
FRANCOIS J; GOEMINNE A; KRICK L; POPPE M; ROELANDT J;
ROGIERS K; VAN EECKHOUT P; VERHOEVEN L; VERHOEVEN
P;ROGIERS I

