
 
 

MAAND VAN ALLERHEILIGEN 

Heiligen zijn geen supermensen. 
Het zijn gewone mensen met fouten en gebreken, 
maar wel mensen die in hun leven meer aan anderen 
dan aan zichzelf hebben gedacht. 
Mensen die naar Jezus’ voorbeeld anderen gelukkig maakten 

 
EN ALLERZIELEN 
“Wij kunnen onze geliefden nooit vergeten”.  
Een heel jaar lang verschijnen ze in onze gedachten,  
in onze herinneringen.  
Ze wonen in ons voor altijd.  
Ze gaan in en uit.  
En wij, wij blijven hen missen.  
Wij blijven van hen houden.  
Daarom ook herdenken we hen: 
 het eerste jaar, na drie jaar, na 10 jaar,… 
 Geliefden sterven maar gaan niet dood,  
geliefden blijven leven voor altijd. 
 

 

 

 

 

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 

 

We hebben onze 46° Boekenbeurs 
achter de rug en men was heel 
enthousiast  over de vlotte 
medewerking van iedereen die zich 
inzette om van deze beurs weer iets 
moois te maken,. Het was een heel 
toffe ontmoetingsplaats voor veel 
boekenvrienden.  
De omzet was wel iets minder, wij 
denken dat dit te wijten is aan de 
vroege 
datum, volgend jaar is het weer in 

WIJSHEID VAN DE MAAND 

Als je de waarheid niet dichtbij vindt, 
zoek je die te ver. 
 
ROBERT ALLEN 

 

Beste vrienden, 
De komende maand komt uw wijkmeester langs om het lidgeld te 
vernieuwen, ontvang hem hartelijk. 
De voordelen van je lidkaart werden uitgebreid in de 
maandelijkse RAAK uitgelegd. 
Daarboven krijg je de maandelijkse KRAAK en tal van plaatselijke 
activiteiten. 
 
Guido 

 



VERSLAG BESTUURSVERGADERING  4 okt. 2016 
 
 
1 .WELKOM 
 
2.VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Geen opmerkingen 
 
3. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
° Kermisreis maandag 19 september 
We bezochten brouwerij BIOS in Ertvelde. De reis per bus werd geannuleerd omdat er slechts 
15 deelnemers waren. 3 goede zielen (BOB’s) waren bereid om met de wagen te rijden. 
BIOS heeft een volledig nieuwe computergestuurde  brouwinstallatie gebouwd die weldra in 
gebruik wordt genomen 
De rondleiding was uitermate interessant alsook de proeverij nadien. 
°Bovenlokaalse vergadering KWB: op donderdag 29 sept. Kwatrecht 
Dirk geeft verslag van de vergadering 
 
4. KOMENDE ACTIVITEITEN. 
 
° Boekenbeurs laatste weekend oktober 
De voorbereidingen  zijn volop aan gang. 
Guido heeft het programma klaar. Sprekers zijn Willy Neels die het ‘PROUD’ project voorstelt   
en Danny Clincke stelt zijn boek ‘Hartloper ‘ voor. 
Donderdagavond  vanaf 18.30 u wordt de zaal klaargezet .  
De boeken komen aan op vrijdagmorgen vanaf 07.30 u. 
De scholen werden aangeschreven voor deelname.                                                                                
Blad met werkverdeling wordt rondgedeeld. 
° Margriet Hermans komt spreken in zaal Nova te Wetteren op woensdag 16 nov om 20 u. 
Thema: op weg met de vluchtelingen. 
15 kaarten zijn beschikbaar bij de bestuursleden 
° Nieuwjaarsreceptie leden KWB: vrijdag 27 januari in Peperstraat 
° Februari 2017: wandeling in de Kalkense Meersen gebied ‘SIGMA’.We denken aan een 
ochtendwandeling met ontbijt. 
° Programma 2016/2017, wijzigingen 
°De voorstelling ‘Van Brussel naar Bagdad ‘ is verplaats van december 2016 naar dinsdag 12 
december 2017. Reden: alle vorige data waren bezet. 
°Sneukeltocht samen met FEMMA: definitieve datum zondag 4 juni in school Zonnebloem. 
°BBQ met schieting: zondag 18 juni school Zonnebloem 
 
Andre De Rycke, secretaris  
 
Dit zijn de jarigen van november.Proficiat 
Bambust C;  Boon J; De Backer G; Dierick F; Fiers P;  Lis P; Matthijs R;      
Sey W; Verhoeven P. 
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K.W.B. Voetbal  door Hugo Goeman         

 
30/9      KWB – Veteranen Edeboys   1-2 

 

De bezoekers  hebben spelers te kort. Daarom  vullen  Tom Antjon en Thomas Declercq het 
team aan (Een sportief gebaar dat je alleen bij KWB vindt).  
Edeboys is een goed voetballende ploeg en maken het KWB knap lastig. Toch komen we in de 
8ste minuut op voorsprong via een doelpunt van Kristof. Verder in de eerste helft komen er lang 
weerskanten kleine kansjes die op niets uitdraaien. In de 25ste minuut haalt Laurens C. een 
speler onderuit  en fluit de scheidsrechter penalty die Edeboys op 1-1 brengt. 
 
De tweede helft is pas begonnen als de bezoekers op voorsprong komen:1-2. KWB heeft enkele 
wissels doorgevoerd maar opnieuw is scoren een probleem. De wedstrijd kabbelt naar zijn 
einde zonder noemenswaardige  feiten. 
Eindstand: 1-2. Een  gelijkspel zou wel verdiend  geweest zijn 
                             
14/10    Red Star Studio Scoop  - KWB    3-0   
 
Met veertien spelers  trokken we naar de Blaarmeersen  waar ons een moeilijke wedstrijd  te 
wachten stond. De match werd gespeeld op kunstgras, maar dan wel zonder zwarte bolletjes 
erin.  
Vanaf het begin speelde KWB goed mee .Doelkansen dienden zich langs beide zijden evenwel 
niet aan. Toch komt de thuisploeg na een  kwartier op 1-0 . Niet echt verdiend maar dat is 
voetbal! 
Net voor de rust was het bijna 1-1 langs Johan  maar de doelman houdt de bal op een rare 
manier uit zijn doel. 
 
De tweede helft spelen we met een  andere scheids – een thuisspeler- en die blijkt ook een 
thuisfluiter te zijn. 
De thuisploeg vergroot zijn voorsprong  tot 2-0 ,maar jongens het was volgens de scheids 
gezichtsbescherming maar als dat dan in het doel gaat heb ik daar toch grote twijfels bij. 
En het werd zelfs 3-0 met nog 15 min. te spelen.Dit was het sein voor KWB om alles of niets te 
spelen.  Wat veel kansen opleverde maar  de doelman redde alles 
Eindstand 3-0 . 
Zeggen we nog dat onze KWB-ers niet ingingen op het irritante gedrag van de thuisploeg. 
 
 
21/10    KWB – SAFARKES  2-1 
 
KWB is van bij het begin van de match bij de pinken. De veldbezetting  klopt en dat leidt tot 
mooi aanvalsspel. Het resulteert in de 8ste minuut in een fantastische goal van Jeroen. KWB 
gaat door op zijn elan en na een mooie assist van Johan schiet Pieter Goossens de bal in 
doel.We gaan rusten met een 2-0 voorsprong.                                                                                                                
De  tweede helft zelfde spelbeeld met een sterk spelend KWB. Wanneer Johan in de 50ste 
minuut alleen voor doel komt mist hij jammerlijk. Dat breekt ons zuur op want onmiddellijk 
kunnen de bezoekers milderen tot 2-1.KWB domineert en maakt geen fouten meer. 
Eindstand:2-1. Een oververdiende overwinning. 
                                                                                                                                            3                                  



            
28/10   KWB – Veteranen Overmere   0-3 
 
Altijd een leuke wedstrijd tegen de buren van  Overmere .Deze wedstrijd wordt altijd  gespeeld 
op het scherp van de snee.  
Beide ploegen beschikten over 15 spelers . 
KWB ging flink van start en zette Overmere onder druk maar  grote kansen dienden zich niet 
aan. 
Midden de eerste helft viel het eerste doelpunt aan Overmeerse kant : 0 – 1 
De tweede helft gaat  KWB in het offensief en heeft veel balbezit . Helaas door een 
misverstand in onze verdediging kwam Overmere op 0-2 via een owngoal. 
KWB trok nu nog meer de aanvallende kaart maar liep tegen een counter : 0 – 3  
Zelfs een strafschop in ons voordeel kon daar niets meer kunnen aan veranderen. 
Eindstand: 0 – 3 .Voorwaar een onverdiende nederlaag .  
                                                                         
*************************************************** *************************                                                 
 

Uitslag KWB Boekenbeurs tombola 
Eerste prijs: 2093    reservenummer 1313 

Verdere prijzen 

    1035 1158 1371 1585 1725 2028 

1077 1224 1489 1591 1730 2062 

1091 1236 1494 1592 1739 2115 

1146 1242 1520 1664 1826 2154 

1149 1346 1571 1716 1920 

 

Prijzen afhalen tot 31 jan.2017 bij Luc Cackebeke, Groene meersen 20, 
Kalken.Tel . 09 367 51 43 of  0486 472 114 ,                                                      
Email : luc.cackebeke@hotmail.com 
*************************************************** ************************* 
 

Familiaal nieuws 
 
‘BRIEK’ heet het zoontje van Timmy en Liesbeth Cackebeke. 
Proficiat aan de ouders en grootouders Luc en Katrien Cackebeke  
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K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 
 
 
Abel kreeg de ezel niet op gang… 
       dat betekent echter nog niet zijn zwanenzang…. 
 
 
22 kaarters waren op het appel voor de 2de kaarting van het seizoen. Alleen Rene van 
Eeckhout kon zijn koppositie behouden met in zijn zog Paul De Wilde  en Crapoen Eric.                                                                                                                 
Luc Cackebeke sprokkelde slechts 28 punten en moet de rol lossen. Vorige maand  kaartte 
Hubert Roels in zijn plaats ( en niet Maurits De Gucht zoals verkeerd vermeld in het verslag) 
Beste Luc als ge het zelf moet doen is het klaarblijkelijk niet dat. Hoe dan ook  je behoudt 4de 
plaats.                                                                                                                                                                    
Huberta Verschraegen  was in goede doen en sprokkelde 34 punten waarbij zij de andere 
vrouwen het nakijken geeft. Proficiat Huberta . 
De groene trui – een trofee waarbij kaarters bij opeenvolgende kaartingen 30 of meer punten 
scoren -  wordt gedeeld door  Rene Van Eeckhout , Paul De Wilde, Crapoen Eric en 
Huberta Verschraegen.  
                                                                                                                                                                      
Ook Durinck Mariette liet van zich horen en maakte de sprong van haar leven Zij ging van 
de 16de naar de 6de  plaats wat haar de  kangoeroetrofee oplevert. Bracke Abel kende een totale 
off day : 10 plaatsen verlies. Hij tuimelt van de 1ste naar de 11de plaats en krijgt  de tuimeltrofee 
en een aanmoedigend schouderklopje. Met het einde van de herfstperiode in het verschiet 
pronkt Marcel Steendam met de rode lantaarn. (goed voor de donkere dagen)                                                                                                                 
Spanning gegarandeerd tijdens  de 3de karting  op zondag 13 november . 
 
Stand na 2 kaartingen. 
 
1 Van Eeckhout René  76  14 Naudts Chris  54                               
2 De Wilde Paul  73  15 Roels Aimé  53                                 
3 Crapoen Eric  71  16 Rottiers Luc  48                               
4 Cackebeke Luc  64  17 De Rijcke Andre             45                                
4 Verschraegen Huberta 64  18 Bracke Andre  44                                      
6 Durinck Mariette  62  19 De Cock Marcel  43                                        
6 Fiers Angèle   62  20 Rogiers Andre  42                                      
8  Cocquyt Eddy  61  21 Braeckman Walter  41                                    
9 Van Mossevelde René 58  22 Steendam Marcel  39                                     
10 Cours Theo  57  23 Vandenberghe Luc 36  (1)                             
11 Bonnarens Marcel  56  24 Pieters Peter  28  (1)                             
11 Bracke Abel  56  25 De Bock Alain  23  (1)                        
11 De Beule Nicole  56  
 
      Troef Negen                     5 
 
 



 

                                                   K.W.B. Minivoetbal  door Glenn De Groote 

 
Op algemeen verzoek en anders dan andere seizoenen zijn we het mini voetbalseizoen een maand vroeger gestart. Sinds 1 augustus betwistten we iedere maandag van 21u 

tot 22u een gezellige en sportieve wedstrijd, dit met uitzondering van de feestdagen. Wij zijn goed gestart en dat is zichtbaar in de uitslagen. Van augustus tot eind oktober 

werd niet minder dan 176 keer gescoord en werd de winst 5 keer toegekend na een overwinning met het kleinste verschil.  

Minder spannend in de strijd om de titel van speler van de maand. Johan Magerman kon in de eerste 3 maanden van het seizoen zichzelf evenveel keer uitroepen tot speler 

van de maand. Enkel in september kon Thomas Declercq op gelijke hoogte komen. Een sterk staaltje voetbalkunst 

    1/8/16 8/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 26/9 3/10 10/10 17/10 24/10. 31/10 

Wit   7 12 9 5 8 6 7 6 7 7 3 9 4 

Rood   12 11 5 4 5 5 4 9 8 9 2 4 8 

                              

Magerman Johan   Rood Wit Rood Wit Rood Wit Wit Rood Rood Rood Wit Wit Wit 

De Landtsheer Mathias         Rood Wit Rood Rood   Wit Rood Wit Rood Rood 

De Wolf Steven   Rood   Rood Wit   Rood Rood Rood Rood Rood Rood Rood Rood 

Cackebeke Thomas   Wit Rood Rood Rood   Wit   Rood   Wit Wit   Rood 

De Clercq Thomas       Wit Wit Rood Wit Wit Rood Wit Rood Rood Rood Wit 

De Mulder Dirk       Wit Rood Wit Rood Rood Wit Wit Rood Rood Wit Wit 

Goeminne Antoon           Rood Wit Rood Wit Wit   Wit   Wit 
De Groote Glenn   Wit Wit Wit Rood   Rood Wit Wit Rood Wit Wit Wit Wit 
Cackebeke Luc   Rood Rood                       
Van Durme Jeroen   Rood   Wit     Wit Wit Wit Rood Wit Wit Wit   
De Keyser Karel   Rood         Wit Rood   Wit       Rood 
Antjon Tom   Wit Rood   Wit Rood Wit Rood Rood Wit Rood Wit Rood Wit 
Vanherck Kurt         Wit Wit Rood Rood Wit Rood Wit Rood Wit   
Goossens Pieter             Wit Wit   Rood Wit Rood Rood Rood 
Kristof Dauwe     Rood Rood Wit Wit Rood   Wit Rood Wit Rood Rood   
Van Nieuland Jasper   Wit Wit Wit Rood Wit   Wit     Wit   Wit Rood 
Sander De Graeve     Wit Rood Rood Rood Rood Wit Rood Wit 

    


