,

Receptie vrijdag 24 november 2017 19u.30
Opgeluisterd door jeugd Kon. Harmonie
gastspreker: Marc Roelandt van OIGO
iedereen is welkom op de receptie
Zaterdag 25 november 2015 van 14 tot 20 uur
Zondag 26 november van 10-12 en 14 tot 18,30 uur
Parochiezaal Breughel Kalkendorp 26

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

Onze speciale gast is OIGO.
OIGO heeft tot doel een daadwerkelijke bijdrage te leveren in de strijd
tegen kanker en dit met alle nodige middelen en alle nodige initiatieven.
Iedereen van onze gemeente wordt op onze receptie uitgenodigd, de
toegang is gratis. Zoals steeds is deze boekenbeurs vooral een gezellige
ontmoetingsplaats voor groot en klein, in het vooruitzicht van
Sinterklaas en de eindejaarsfeesten bieden wij een waaier van
mogelijkheden.
Bij een bezoek aan onze boekenbeurs (vrijdag,zaterdag of zondag) kan
men zijn uitnodiging deponeren in een voorziene box, een onschuldige
hand zal zondagavond enkele briefjes trekken, voor de gelukkige
winnaars zijn er mooie prijzen te winnen. De winnende nummers van de
grote KWB tombola worden dan ook bekend gemaakt. We hopen U te
mogen ontmoeten op de receptie of op één van de volgende dagen.
Beste vrienden,
Om deze beurs vlot te laten verlopen is alle hulp welkom, vrijdag
morgen heel vroeg boeken uitzetten, gasten ontvangen, de bar en de
kassa bemannen en n dan uiteindelijk de boeken weer inpakken.
Graag wil ik jullie nu al bedanken voor uw medewerking,
WIJSHEID VAN DE MAAND
Guido
Een vijand neemt meer plaats
in ons hoofd in dan een vriend in ons hart.
Bougeaud

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 3 okt. 2017
1 .WELKOM

2.Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
3. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN
- Kermisuitstap: maandag 18 september.
Het werd een boeiend bezoek aan het MIAT te Gent. MIAT staat voor ‘Museum voor
industrie, arbeid en textiel’. Via een bedreven deskundige gids maakten we kennis met de
geschiedenis van de textielindustrie in de regio Gent. De rondleiding werd gekruid met
demonstraties op authentieke en nog werkende weefgetouwen. Na het textiel vergaste onze
Guido ons op een rondleiding in de afdeling ‘drukkerij’.
Kortom een leerrijke en gezellige namiddag. Spijtig dat er maar 12 mensen deelnamen.
En zoals altijd: de afwezigen hadden ongelijk.
4 . KOMENDE ACTIVITEITEN.
Boekenbeurs weekend 25 november
De organisatie krijgt vaste vorm.
Tijdens de opening op vrijdagavond komt iemand van OIGO de werking en doelstelling
toelichten lichten. Afwisselend treedt de jeugdafdeling van de plaatselijke Kon. Harmonie
St Cecilia op.
Zoals elk jaar zijn de plaatselijke scholen aanwezig met een infostand. Verder zijn FEMMA
-gamma aan wenskaarten en posters- en ‘L Obséde’ –Cd’s, games, enz. - van de partij.
Ondertussen worden de affiches , strooibiljetten en typebrieven klaargemaakt en zullen
beschikbaar zijn de volgende vergadering.
Praktische schikkingen worden volgende maand besproken.
Van Brussel tot Bagdad: dinsdag 12 december. Zaal Breugel om 20 u.
Relaas over de Islam.
Soep op de stoep: zaterdag 16 december Kalken kerk. Dit jaar organiseert KWB dit zelf.
Wandeling met ontbijt: op 25 februari. Ontbijt in de Peperstraat om 08.30u.Etienne zorgt
voor de organisatie wandeling.
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 Lok
- OKRA Kalken: op dinsdag 24 okt. zaal Breugel. Namiddag over de nieuwe
pensioenmaatregelen
- KWB LIDGELD: we houden het op 25 €
Andre De Rycke, secretaris
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Proficiat aan de jarigen van november
Bambust C; Boon J; De Backer G; Dierick F; Fiers P; Lis P; Matthijs R;
Verhoeven PH.
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K.W.B. Voetbal
6/10 KWB – De Smossers

3-0

KWB zet zijn zegetocht verder. Vandaag treffen we een tegenstander uit het Gentse.
Daar onze keeper Laurens forfait gaf kwam Niels Callebaut hem vervangen.Niels speelde
vorig jaar nog enkele wedstrijden met KWB.
Van bij de aanvang van de wedstrijd zet KWB de tegenstander onder druk. Na 12 minuten
komt KWB op voorsprong via Johan Magerman. De bezoekers weren zich maar kunnen geen
doelkansen creëren. In de 24ste minuut haalt Matteuz nog eens uit in zijn gekende stijl en we
staan 2-0 voor.
We zijn pas begonnen aan de tweede helft wanneer Johan Magerman zijn tweede doelpunt
van de match maakt met een mooi schot vanop 25 m.
KWB domineert nog uitdrukkelijker de wedstrijd en maar de geboden doelkansen worden
niet benut.Een vermelding verdient onze gelegenheidsdoelman Niels want hij kwam
verschillende keren gepast tussen.
Verdiende overwinning van KWB.

13/10 Red Star Studio Scoop – KWB

5-0

De wedstrijd heeft plaats aan de Watersportbaan Gent op kunstgras.Het wordt een match om
vlug te vergeten. De tegenstander overdondert KWB en in de 14de minuut kijken we tegen
een 1-0 achterstand. KWB is geen voorstander van kunstgras en dat uit zich in slecht voetbal
en nihil doelkansen. Nog voor de rust komt de thuisploeg op 2-0.
De tweede helft is pas begonnen of we incasseren een owngoal.Het is huilen met de pet op
voor KWB en we krasselen zo erg dat het uiteindelijk een 5-0 nederlaag wordt.
We zien uit naar een gepast antwoord van KWB de volgende wedstrijd.

20/10 KWB – SAFARKES Wachtebeke

3-1

De tegenstander is een ploeg met veel ervaren spelers. KWB is alert en van bij het begin
wordt de aanvallende kaart getrokken. In de 5de minuut krijgt Sander de bal op links en
bedient Tommy die er 1-0 van maakt. KWB speelt oogstrelend voetbal en de supporters
genieten met volle teugen. In de 14de minuut kent Karel De Keyser zijn moment en zet
de 2-0 op het bord.
De Safarkes dringen aan maar onze verdediging met sluitstuk Laurens geven geen krimp.We
gaan rusten met een 2-0 voorsprong.
De tweede helft gaat KWB door op zijn elan en we genieten volop van de patronen die KWB
op de mat legt.Verschillende open kansen dienen zich aan maar leiden niet tot een grotere
voorsprong.In de 22ste minuut echter tovert Tommy een mooi doelpunt uit zijn schoenen en
we staan 3-0 voor.
Net voor affluiten kan de tegenstander nog milderen.
Schitterende overwinning van KWB met veel uitblinkers, maar de man van de match is
ontegensprekelijk Tommy.
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27/10 KWB – Veteranen Overmere 1-0
Tegen onze buren uit Overmere hebben we het altijd moeilijk. Deze veteranen zijn (waren)
geoefende competitiespelers en dat is te zien aan hun manier van spelen.
KWB haalt nipt 11 spelers. Gelukkig is daar Hugo De Landtsheer die klaar staat om in te
vallen indien nodig.
De wedstrijd kent een evenwichtig verloop en beide ploegen versieren enkele kansjes.Het gaat
er soms bitsig aan toe maar de scheids houdt het kort. In de 20ste minuut komt KWB op
voorsprong wanneer de bezoekende keeper de bal niet kan houden , de goedgevolgde Karel
De Keyser aarzelt niet en scoort 1-0.
De tweede helft wordt het duel nog feller.Onze keeper Laurens is in beste doen en ranselt alle
ballen uit het doel.KWB krijgt nog kansen (bal op de paal) maar meer scoren lukt niet. In de
52ste minuut penalty voor Overmere maar de bal treft de paal .
Dicht bij het einde van de wedstrijd incassert een tegenspeler nog een terechte rode kaart.
Verdiende en moeilijk bevochten zege van KWB met onze keeper als man van de match.
Johan Magerman kwetste zich de vorige wedstrijd en liep een knieletsel op. Hij kijkt
aan tegen een wekenlange revalidatie. Spelers en supporters wensen hem een spoedig
herstel toe.

Heuglijk nieuws in de voetbalfamilie :
‘Linde’ is de naam van het pasgeboren dochtertje van Pieter en Stefanie
Temmerman-Van Laere.
Proficiat in naam van de ganse Kalkense KWB

Lidmaatschap KWB
Eerstdaags komen onze bestuursleden de KWB lidkaart 2018 aanbieden.
We hopen op een hartelijke ontvangst. De prijs blijft - ondanks de nationale
verhoging- onveranderd 25 €.
KWB biedt naast zijn sociaal engagement ook veel voordelen in de vorm
van kortingen bij socio-culturele gebeurtenissen, vakantie,sport, enz

Ken je deze kalkense uitdrukkingen nog ????
-

Een pezewever (een kniesoor)
Een pilaarbijter (een moeilijk persoon)
Een kribbenbijter (lastig persoon)
Een pekelteef (venijnig persoon)
Een nest-ei ( een ruziestoker )
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K.W.B. kaartclub door Troef Negen
Marcel DC zit met een mollepoot……..
Maar liefst 2 pandoers vielen hem in de schoot ………
26 kaarters waren present op 8 oktober voor de 2de kaarting van het seizoen . Benieuwd wie
zijn positie van vorige maand kon behouden. Marcel Steendam slaagde in zijn opzet en
behoudt de koppositie. Marcel: goed begonnen is misschien half gewonnen, maar weet dat
de wedstrijd nog maar pas van start is gegaan.
Feit van de dag is de prestatie van Marcel De Cock die maar liefst 2 pandoers uit zijn hoed
toverde en won. Daar bovenop won zijn ploegmaat René Van Eeckhout ook nog een
pandoer. Wie doet hem dat na. Het levert Marcel de kangoeroetrofee op met een winst
van 12 plaatsen. Proficiat Marcel.
Andre Rogiers, Luc Cackebeke en Nicole De Beule( vervanger Maurice) hadden hun dagje
niet. Zij lieten minder dan 20 punten optekenen.
Luc wordt eigenaar van de tuimeltrofee en Nicole mag de rode lantaarn mee naar huis
nemen. Dat vraagt om een revanche.
De eerste vijf van het klassement en ook Fiers Angèle mogen voorlopig de groene trui
omgorden. U weet wel om het langst opeenvolgend 30 en meer punten bijeen kaarten
tijdens het ganse seizoen.
René en Huberta die vorige maand een pandoer verloren zijn volledig hersteld van dit
ongeluk. Zij behaalden respectievelijk 31 en 37 punten. Het is uitkijken uit naar het volgende
treffen op zondag 12 november 2017.
Stand na twee kaartingen.
1 Steendam Marcel
2 Crapoen Eric
3 Van Eeckhout Rene
3 De Bock Alain
5 Bracke Abel
6 Cocquyt Eddy
7 De Wilde Paul
7 De Cock Marcel
9 Bonnarens Marcel
9 De Landtsheer Hugo
9 Rottiers Luc
12 Roels Aimé
13 Fiers Angèle
14 Pieters Peter

75
70
69
69
68
67
66
66
64
64
64
62
61
60

14 De Rijcke Andre
16 Braeckman Walter
17 Bracke Andre
18 Verschraegen Huberta
19 Cours Theo
20 Naudts Chris
21 Durinck Mariette
22 Verhoeven Filip
23 Van Mossevelde Rene
24 Rogiers Andre
25 Cackebeke Luc
26 De Beule Nicole
27 Vandenberghe Luc

60
58
57
56
55
53
52
51
50
47
44
41
13 (1)
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KWB Kalken
Welkom op de interactieve gespreksavond

‘Van Brussel tot Bagdad’
Dinsdag 12 dec. om 20 u
Zaal Breugel, Kalkendorp 26, Kalken
Inkom: leden KWB/FEMMA 2€, niet leden 5 €
KWB heeft dit werkjaar aandacht voor het thema vluchtelingen. In 'Van Brussel
tot Bagdad' brengt Jonas Slaats een interactieve avond rond de Islam en onze
beeldvorming hierover. Is de islam gewelddadig? Hoe zit de islamitische
gemeenschap ineen? In zijn uiteenzetting gaat Jonas Slaats dieper in op dit
soort vragen en thema's. Ze zetten kanttekeningen bij ons huidige wereldbeeld
en plaatst de discussies over islam in een breder perspectief.
Jonas Slaats is antropoloog en theoloog. Hij is voormalig coördinator van het
expertisecentrum islamitische culturen in Vlaanderen en auteur van het boek
‘Soefi’s, Punkers & Poëten. Een christen op reis door de islam.’ dat zijn
gesprekken bundelt met vooraanstaande geleerden en artiesten uit de
islamitische wereld.

Wat is Islam ? Geloof ?
Wie zijn ze ?

Waar staan ze voor?

Wat is het verschil ? Immigratie / Integratie ?
Waarom angst ?
Familiaal nieuws
-KWB betuigt zijn christelijke deelneming aan Luc Rottiers bij het overlijden van zijn moeder
Maria Van Poecke.
- Eveneens innige deelneming aan Alain De Bock bij het overlijden van zijn moeder Pharailde
Van Eetvelde
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