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VERSLAG BESTUURSVERGADERING 5 sept. 2017
1 .WELKOM

2.Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
3. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN
- BBQ voetbal 30 juli: was opnieuw een groot succes. Meer dan 200 eetlustigen genoten van
een heerlijke BBQ. Proficiat aan het voetbalteam.
- Parochiefeesten weekend 9 juli zaal Breugel.
De vele aanwezigen keerden tevreden huiswaarts. De opbrengst van dit weekend gaat naar de
parochiale werken.
4 . KOMENDE ACTIVITEITEN.
- Kermisuitstap: maandag 18 september.
We bezoeken het MIAT te Gent. MIAT staat voor ‘Museum voor industrie,arbeid en
textiel’.
We rijden per auto (carpooling) naar Gent.Vertrek aan parking Kouterstraat om 13.15u
5.Programma 2017/2018.
Volgende data liggen reeds vast:
- Boekenbeurs weekend van 25 november: ‘OIGO’ is de gastspreker.
- Van Brussel tot Bagdad: dinsdag 12 december.Relaas over de Islam.
- Soep op de stoep: zaterdag 16 december Kalken kerk
- Kerststallentocht: gaat dit jaar niet door.Wel bouwen we de kerststal in het dorp.
- Wandeling met ontbijt:in februari.Etienne zorgt voor de organisatie.
- Paasviering zondag 1 april: met of zonder paasmis????
- Sneukeltocht KWB/FEMMA: Pinksterzondag 20 mei
- BBQ/Schieting: zondag 17 juni.
6.VARIA
- EHBO voor het gezin: we zoeken nog een datum(februari?). Met eventuele medewerking
van Gezinsbond,FEMMA en andere organisaties.Etienne contacteert het Rode Kruis voor
eens spreker.
- KWB streekbijeenkomst: op 10 okt. te Lokeren Heiende.
- KWB kookclub: mag 3 nieuwe leden verwelkomen.
- OKRA Kalken:op dinsdag 24 okt. zaal Breugel.Namiddag over de nieuwe
pensioenmaatregelen
Andre De Rycke,secetaris
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Proficiat aan de jarigen van oktober:
Baert T; Bauwens W; Couckuyt L; De Corte J; Van Nieuwenhuyse R; De Wilde
D; GistelynckI Jp; Goossens P; Hanselaer D; Van Rijselberghe C; Hanselaer P;
Imschoot E; Keuleers J; Vergeyelen R; Pieters P; Roels H; Schelfhaut F;
Temmerman P; Uytterschaut G; ; Van Kersavond K; Naudts G .
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K.W.B. kaartclub door Troef Negen
Een pandoer(ing) voor Huberta en Réné……
voor vele anderen viel het best mee….
We zijn begonnen aan 43ste kaartseizoen . Wie had ooit durven denken dat KWB Kalken dit
zo lang zou volhouden.
Onze thuishaven blijft ‘De Zonnebloem’ in de Nerenweg.Het bestuur heeft beslist om
inschrijvingsgeld en drankenprijzen te houden zoals vorig seizoen.
We heten opnieuw Hugo De Landtsheer en Filip Verhoeven welkom die om verschillende
redenen vorig seizoen forfait gaven.Volhouden dus jongens….
Voor de eerste kaarting konden we niet rekenen op onze barman Dirk De Wilde die op zijn
ribben was gevallen.Hugo Goeman verving hem en die deed dat uitstekend !!
De twee Marcel’s toonden meteen hun ambities en scoorden het volle pond.
Maar ze worden op de voet gevolgd door een peloton die 30 en meer punten haalden .Daarna
een meute achtervolgers die meer dan 20 puntens sprokkelden.
Het belooft dus een spannend seizoen te worden.
De pechvogels van de eerste ronde zijn ongetwijfeld Huberta en Réné die een pandoer
verloren en zo een -9 op het conto kregen.Ongetwijfeld zullen die twee dat wel goed maken
tijdens de volgende kaartingen.
Afspraak volgende kaarting :zondag 8 oktober.

De klassering na de eerste kaarting :
1.Marcel Bonnarens
40
14.Pieters Peter
28
1.Steendam Marcel
40
14.Roels Aimé
28
3.Cocquyt Eddy
39
14.Rogiers André
28
3.De Wilde Paul
39
18.Verhoeven Filip
27
5.Van Eeckhout Réne
38
19.Cours Theo
26
6.Bracke Abel
36
19.De Cock Marcel
26
7.De Landtsheer Hugo
35
19.De Rycke André
26
8.Braeckman Walter
33
19.Rottiers Luc
26
8.De Bock Alain
33
23.De Beule Nicole
22
10.Fiers Angèle
31
24.Van Mossevelde Réné
19
11.Bracke André
30
24.Verschraegen Huberta
19
11.Crapoen Eric
30
26.Naudts Chris
18
13.Cackebeke Luc
29
27.Vandenberghe Luc
13
14.Durinck Mariette
28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eurospar Kalken ,Dendermondsestw 7, 9270

Kalken
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K.W.B. Voetbal
8/9

KWB - WEBRA 2-2

Vandaag treffen we een tegenstander waartegen we het altijd moeilijk hebben.
De wedstrijd kent een evenwichtig verloop en aan beide kanten komen er
scoringsmogelijkheden.Het is echter WEBRA dat het openingsdoelpunt maakt in de 27ste
minuut.Net voor de rust penalty in het voordeel van KWB.Matteuz twijfet niet en zet de
strafschop om.We gaan rusten met een 1-1 stand.
Na de verfrissing drukt KWB de tegenstander op eigen helft terug en wordt beloond met een
mooi doelpunt van Tommy Verlez (45ste minuut).Helaas was de vreugde van korte duur en
kon WEBRA enkele minuten later de stand in evenwicht brengen.Het verder verloop toont
weinig constructief voetbal.WEBRA komt nog goed weg als KWB in de 65ste minuut de paal
raakt.Einduitslag 2-2 en daar kon iedereen mee leven.

24/9

FC GIB – KWB 1-2

Op deze zonnige zondagvoormiddag waren we te gast bij FC GIB te Sint-Denijs-Westrem.
Supporters waren er niet te bespeuren. Wellicht waren zij nog aan het bekomen van de
jaarmarkt de dinsdag ervoor.
Onze KWB ploeg bestond volledig uit de "jongere garde". Het is natuurlijk wat je jong noemt,
want ondertussen zijn de meeste spelers rond de 30 jaar.
Tijdens de opwarming werd het al snel duidelijk dat dit een leuke wedstrijd zou gaan worden:
het zonnetje straalde en het gras was nog wat nat van de dauw.
Alleen jammer dat de lokale buurvrouw niet te zien was...
In de eerste helft was KWB de dominerende ploeg met goed combinatievoetbal. Dit leverde
enkele kansen op waardoor KWB erin slaagde op voorsprong te komen dank zij een doelpunt
van Mathias De Landtsheer en dit op aangeven van Johan Magerman.
In de tweede helft kwam FC GIB een stuk frisser uit de dug-out. Ze voetbalden gretig mee,
wat in de 45e minuut leidde tot de gelijkmaker dank zij een lobbal van "ne valse trage". Onze
keeper kon de bal nog wel raken, maar kon echter niet verhinderen dat deze alsnog in doel
terecht kwam.
KWB bleef echter niet bij de pakken zitten en slaagde er nu in kansen te creeeren.
Verschillende daarvan werden echter vakkundig de nek omgewrongen.
"Als het van dichtbij niet wil lukken dan maar van ver", moet Tom Antjon gedacht hebben en
kort daarna scoorde hij met een welgemikt afstandsschot van wel 40m de 2-1 binnen. Dit is
wellicht de spectaculairste goal van dit seizoen (tot nu toe).
Daarna kwam de tegenstanders nog wel opzetten, maar de verdediging en de keeper waren
wakker waardoor de eindstand vast lag: 1-2.
Met dank aan verslaggever/speler Pieter Temmerman
Na de wedstrijd werden alle spelers en hun partner verwacht in "Den Bretel" Wetteren
alwaar we konden genieten van lekkere mossels of een sappige steak.
Dit had ons bestuur georganiseerd om onze FANTASTISCHE vrouwen te bedanken voor
hun zeer gewaarde inzet op onze BBQ.
De zon gaf het beste van haar zelf, net zoals de ploeg. Een zeer geslaagde zondag!
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Sfeerbeeld van het eetfestijn KWB voetbal in ‘Den Bretel’ Wetteren

29/9

KWB – WATERDUVELS 4 - 3

We spelen vandaag tegen de “Waterduvels”, een voor ons nieuwe ploeg uit de omgeving
van Eeklo.
Het wedstrijdbegin is voor de tegenstander die de score opent in de 13de minuut. KWB wordt
wakker en dringt aan. Dit resulteert in een treffer van Matteuz in de 18de minuut. Dicht bij de
rust toont Jasper zijn kunsten en scoort met een mooi afstandsschot de 2-1.Echter kunnen de
bezoekers net voor rust de score in evenwicht brengen. We gaan rusten met een 2-2 stand.
De tweede helft gaat KWB resoluut voor de overwinning. Opnieuw is het Matteuz die uithaalt
en in de 41ste minuut de score op 3-2 brengt. Het festival Matteuz gaat verder en in de 54ste
minuut scoort hij zijn 3de doelpunt.:KWB leidt met 4-2.
De tegenstander zet nu alles op alles en KWB moet stug verdedigen. Echter in de 66ste minuut
scoort de tegenstander de aansluitingstreffer. KWB houdt stand maar onze keeper Laurens
krijgt het hard te verduren en moet enkele charges van een aanvaller incasseren. Hij bewaart
echter zijn koelbloedigheid en dat siert hem. In een prangend slot houdt KWB stand en wint
met 4-3.Een dikke proficiat aan alle KWB spelers.
__________________________________________________________________________
Wie kent nog de Kalkense uitfrukkingen………….
-

Zich een hout schieten = zich vergissen
Zo mager als een schreepmes.
Met zij gat in de boter gevallen zijn
Een kazakkenkeerder = een overloper
Een brede mouw hebben =veel toelaten
Geladen gelijk een muilezel

5

-

Okra Kalken organiseert in samenwerking met KWB Kalken en ACV
Laarne-Kalken een infonamiddag met als thema:

De gevolgen van de regeringsmaatregelen
voor de pensioenen
Datum:

dinsdag 24 oktober 2017

Plaats;

Parochiale zaal Breughel
Kalkendorp 29 te Kalken

Aanvang:

14u

Inleider:

Niek De Meester
Pensioendienst LCM/Okra

- In een eerste gedeelte zal ingegaan worden op de gevolgen die de
regeringsmaatregelen hebben voor de huidige gepensioneerden
- Na de pauze wordt aandacht gegeven aan de gevolgen van de
regeringsmaatregelen voor de toekomstige gepensioneerden

Iedereen is van harte welkom
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Infoavond :

“Kanker als chronische ziekte”
“Hoe reageren wanneer iemand kanker heeft?”
VZW OIGO (Opgeven Is Geen Optie) zet zich in om het comfort van
kankerpatiënten te verbeteren. Via het inrichten van activiteiten wordt er geld
ingezameld waarmee projecten van OIGO worden gefinancierd.
VZW OIGO organiseert een infoavond met als gastsprekers Dr. Els
Monsaert en Psycholoog Sarah Hauspie.
Els Monsaert zal spreken over “Kanker als chronische ziekte”.
Dankzij doorgedreven onderzoek worden kankerbehandelingen steeds
preciezer en meer gepersonaliseerd. Belgische wetenschappers en clinici
spelen een voortrekkersrol in deze evolutie en helpen van kanker een
chronische ziekte te maken.
Psycholoog Sarah Hauspie zal spreken over “Hoe reageren wanneer iemand
kanker heeft”.
Heeft een familielid, vriend(in), buur, geliefde, collega … kanker? Dan zit u
allicht ook met die twijfel: hoe reageer ik het best? Wat kan ik zeggen? Hoe kan
ik helpen?
Datum : woensdag 18 oktober 2017, om 19.30 u
Locatie : feestzaal restaurant Dorp 49 ,Kalkendorp 49 te 9270 Kalken (ruime parking )
Toegang : gratis
Reservatie is vereist via mail info@oigo.be of telefonisch 09/369.09.50(DecoVervaet)
Plaatsen zijn beperkt !

Enkele data om te onthouden:
- KWB boekenbeurs 25/26 nov, vrijdagavond 24 nov.
Openingsreceptie met o.a.optreden jeugd Kon.Harmonie
- Van Brussel tot Bagdad: dinsdag 12 december. Een kritische
kijk op de Islam.
- Soep op de Stoep: zaterdag 16 dec.,aktie tvv ‘Welzijnszorg
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