,

.

KWB Kalken steunt dit initiatief op zaterdag
17/12/2016 om18 uur aan de kerk met 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, je kan een pot soep afhalen of een kom voor
de familie.We vragen enkel een passende bijdrage.
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 vrijdag 27 januari 2017 hebben wij onze
nieuwjaarsreceptie waar jullie allen op verwacht
worden in de parochiezaal in de Peperstraat om 19.30
uur.
Programma volgt.
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

Wat u bent is wat u geweest bent,
en wat u zult zijn, is wat u nu
doet
Boedistissche wijsheid

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 8 nov. 2016
1 .WELKOM
2.VERSLAG VORIGE VERGADERING
Geen opmerkingen
3. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN
° Boekenbeurs
Ondanks de ietwat mindere belangstelling-vergeleken met vorig jaar- was het opnieuw een
goede boekenbeurs.
De openingsreceptie op vrijdagavond was gezellig en stijlvol mede door het optreden van het
‘Muziekatelier’. Zaterdagnamiddag was het heel druk en was de beste verkoopdag.
Daarentegen viel de belangstelling op zondagnamiddag tegen.
Tijdens de openingsreceptie kwam Willy Neels, verantwoordelijke van de Kalkense
vereniging ’The Village Kalken’ meer uitleg geven over hun ‘PROUD’ project. Dit project
biedt onderwijskansen aan kinderen met een verstandelijke beperking in Kabale, Oeganda. .
Beide scholen ‘De Zonnebloem ‘ en de parochiale basisschool zorgden voor een mooie
omkadering die in het teken stonden van het ‘PROUD’project.
Verder waren ‘ FEMMA’ met wenskaarten en posters en de CD/DVD stand vaste waarden
tijdens de boekenbeurs. Vermelden we ook nog de presentatie van het boek ‘Hart Loper’ van
Danny Clincke.
Datum boekenbeurs volgend jaar: weekend 25 november.
Nog wat varia: de jeugdafdeling van de Kalkense Kon. Harmonie heeft zich aangeboden om
volgend jaar tijdens de openingsreceptie op te treden.
Steunkaarten boekenbeurs: prijzen af te halen tot 31 jan. bij Luc Cackebeke.
4. KOMENDE ACTIVITEITEN.
° Margriet Hermans komt spreken in zaal Nova te Wetteren op woensdag 16 nov om 20 u.
Thema: op weg met de vluchtelingen.
Alle beschikbare 15 kaarten zijn verkocht .Iedereen gaat met eigen vervoer naar Wetteren.
° Op de volgende bestuursvergadering van 6 december komt iemand van KWB spreken
over de huidige vluchtelingencrisis.
° Soep op de Stoep: heeft plaats op zaterdag 17 december. Meer hierover volgende
vergadering.
° Kerststallentocht 25 december: de nodige aanvragen werden naar de gemeente verstuurd.
Opbouw kerststal: 10 december, afbraak: 7 januari.
° Nieuwjaarsreceptie leden KWB: vrijdag 27 januari in Peperstraat. Programma nog te
bespreken.
5.VARIA
-Voorstel kermisreis volgend jaar: bezoek ‘GANDA’ ham Destelbergen.
- Hubert verdeelt de KWB lidkaarten : prijs blijft 25 €.Afrekenen tegen volgende vergadering
Andre De Rycke, secretaris .

Dit zijn de jarigen 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;

K.W.B. kaartclub door Troef Negen

Paul voert de klassering aan….
Maar opgelet de oma’s komen er aan.
Met 23 kaarters begonnen we aan de 3de kaarting van het seizoen.
Om ernstige gezondheidsredenen kon Rene Van Eeckhout niet aanwezig zijn. Bij deze wensen we hem
een spoedig herstel en hopen hem vlug terug te zien. Rene kon dus spijtig genoeg zijn koppositie niet
verdedigen.
Slechts 1 kaarter kon 40 punten bijeensprokkelen nl. Paul De Wilde. En dit heeft voor gevolg dat hij met
13 punten voorsprong het klassement aanvoert. Maar opgelet Paul! Niet te vroeg victorie kraaien.
Het feit van de dag is dat niet minder dan vier dames bij de eerste tien geklasseerd staan. Tijd voor het
mannelijk geslacht om hier iets aan te doen.
De kangoeroesprong is dit keer voor Nicole De Beule: zij springt van de 11de naar de 6de plaats.
René Van Mossevelde zakt 5 plaatsen wat hem eigenaar maakt van de tuimeltrofee.
Paul en Huberta zijn drager van de groene trui. ( 3 kaartingen op rij met meer dan 30 punten per
kaarting ).
In tegenstelling tot vorig seizoen handhaaft Luc Cackebeke zich vooraan in het klassement wat niet kan
gezegd worden van zijn schoonvader Marcel Steendam, die nog steeds in het bezit blijft van de rode
lantaarn.
Op 11 december heeft de laatste kaarting van 2016 plaats. We zijn benieuwd

Stand na 3 kaartingen
1 De Wilde Paul
2 Fiers Angèle
Cackebeke Luc
3 Verschraegen Huberta
5 Crapoen Eric
6 De Beule Nicole
7 Cocquyt Eddy
8 Durinck Mariette
8 Bonnarens Marcel
8 Naudts Chris
11 Cours Theo
12 Roels Aimé
13 De Rijcke Andre

113
100
98
98
93
90
87
86
86
86
85
82
81

14
16
17
17
19
20
21
22
23
24
25

Bracke Abel
Rogiers Andre
Van Eeckhout René
Braeckman Walter
Bracke Andre
De Cock Marcel
Rottiers Luc
Steendam Marcel
Pieters Peter
De Bock Alain
Vandenberghe Luc

78
77
76
76
74
71
67
66
59
49
36

Troef Negen

3

3
(2)

(2)
(2)
(1)

K.W.B. Voetbal

door Hugo Goeman

13/11 KWB – KWB Meulestede 2-0
De zondag match begon 10 minuten later vanwege laatkomers van Meulestede
KWB doet goed mee maar de kansen werden niet benut.
Net voor de rust een vallen twee van onze spelers over elkaar .De goed gevolgde Thomas kan hen niet
meer ontwijken en moet erover jumpen. Hij komt hierbij ongelukkig ten val en schreeuwt het uit. De luide
noodkreet was ver hoorbaar en dan wisten we dat hij zich ernstig bezeerd had veld. Resultaa:
kuitbeenbreek. De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd en Thomas werd afgevoerd naar het
hospitaal.
De tweede helft - een half uur later – werd opnieuw van start gegaan, echter zonder veel enthousiasme. Het
beeld van de 112 bleef maar in ons hoofd spoken.
Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met 2 – 0, doelpunten van Matthias DLH en Kristof Dauwe . Maar
dat maakte allemaal niet veel meer uit.
We wensen Thomas veel sterkte en een snelle genezing en hopen nu op een snelle terugkeer.

25/11 VTB Laarne – KWB 2-2
VTB is lang niet meer het zwakke broertje van vroeger. De eerste helft zijn kiezen beide ploegen voor de
aanval. VTB is echter scherper en kan uitlopen tot 0-2. KWB laat zich niet ontmoedigen en gaat op zoek
naar de aansluiting. Na een mooie voorzet op links kan een goedgevolgde Tommy de bal in doel koppen :
1-2. De wedstrijd golft nu op en neer met KWB meer in de aanval. Dicht bij het einde van de wedstrijd
kan Wendel de bal in doel devieren:2-2.
De wedstrijd eindigt op een gelijke stand en dat is een logische uitslag.

2/12 Vet.Doorslaar – KWB 1-2
Een vrijdagavond match tegen een tegenstander die meestal verliest tegen KWB. Deze keer komt de
thuisploeg met een aantal nieuwe jonge spelers en die weten wat voetballen is. De eerste helft kent een
wisselend verloop met doelkansen aan beide kanten. KWB neemt meerdere malen de doelman onder vuur
maar die redt alles. We gaan rusten met een 0-0 stand.
De tweede helft zelfde spelbeeld. Bij een hoekschop tegen KWB kopt Kristof jammerlijk in eigen doel:10. KWB dringt verder aan maar de thuiskeeper houdt zijn netten schoon tot in de 55ste minuut wanneer
Kristof zijn misstap uitwist en de bal mooi in doel kopt:1-1.Wanneer iedereen zich met een gelijkspel
verzoenen kan Matteus een vrijschop van op 25 meter snoeihard in het dak van het doel schieten. En zo
winnen we met 1-2.
Een verdiende zege waarbij nieuwkomer Sven Vispoel een secure wedstrijd speelde
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Actie “ SOEP OP DE STOEP”
Zoals vorig jaar zet KWB zich in ten voordele van “WELZIJNSZORG”
Onze KWB kookclub maakt heerlijke soep die we verkopen op
zaterdag 17 december vanaf 17.30 u aan de kerk in Kalken.
We verkopen ook soep om mee te nemen
KWB Laarne start deze actie op de vrijdagmarkt van 15 december vanaf 8.30 u

KWB NIEUWJAARSRECEPTIE
Op vrijdagavond 27 januari houdt KWB Kalken zijn jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie in zaal Peperstraat
Iedereen van de KWB familie is van harte welkom!
Aanvang 19.30 u
We serveren een hapje en een drankje . Nadien ontspanning…………………

Familiaal nieuws
° KWB betuigt zijn innige deelneming aan Luc en Tom Van Den Berghe en familie bij
het overlijden van hun oma en moeder Alice Brusselle
°Spoedig herstel gewenst aan René Van Eeckhout
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Vrede op aarde……………
Het voorbije jaar stond bol van verontrustende gebeurtenissen………
Oorlogen in het Midden Oosten en Afrika met als gevolg een ongeziene stroom
van vluchtelingen richting Europa.
De schrijnende beelden van vluchtelingenkampen en families op de dool blijven
in ons geheugen geprent.
Wat doen wij aan deze situatie. De opvang in Europa is en was onderwerp van
controverse en tegenstellingen.
Menselijk onthaal en opvang is een christelijke plicht en verlicht het lot van de
vluchtelingen.
Maar wat is de toekomst van deze oorlogsvluchtelingen?
Er is maar één oplossing voor deze humane ramp: vrede brengen in de
oorlogsregio’s.
De Veiligheidsraad en de Europese Unie slagen er niet in om de wapens het
zwijgen op te leggen.
Ondertussen denken wij hier reeds aan een rijk gevulde tafel tijdens kerst en
nieuwjaar: en dit is een beschamende gedachtegang.
ADEER

KWB op wandel………
Tijdens de maand februari van volgend jaar laat KWB u kennis
maken met de nieuwe wandelroutes in de Kalkense Meersen.
Door de SIGMA werken werden spectaculaire wandelwegen
aangelegd.
Een ontdekkingstocht vol verassingen en mooie vergezichten.
Smaak de winterse landschappen en proef de ontluikende lente.
We starten met een flink ontbijt en gaan daarna op
verkenning…….
Meer info in volgende KRAAK.

En wat nog meer…………
-Wist je dat de KWB kookclub’KOOKWABETER’ elke eerste vrijdag van de maand
een creatieve en lekkere maaltijd klaar maakt. Iets voor u?
Contacteer Luc Cackebeke tel. 0486472114; Email luc.cackebeke@hotmail.com
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KALKEN

Kerststallentocht
25 december 2016
*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

