
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

WIJSHEID VAN DE MAAND 

Wie geluk heeft 
Heeft geen gelijk meer nodig 
Antoon Vloemans 

   
Van Brussel tot Bagdad : Jonas Slaats , antropoloog en theoloog  
Interactieve avond rond de Islam en onze beeldvorming hierover.  
Is de islam gewelddadig?  
 

dinsdag 12 december 2017    Zaal  Breughel om 19.30 U  

 

zaterdag 16 december 2017 aan de kerk om 17.30 U  
 

 

Wij  maken een warm gebaar in de strijd tegen armoede! 
Is ook een project met de vormelingen  
 

 
 

zondag 24 december 2017 Kalken kerk om 18 U  
 

  

Hoogdag van Kerstmis 
Plechtige Eucharistieviering 

Opgeluisterd door het Gregoriaans koor 
Iedereen WELKOM in onze ST. Denijskerk 

Onze boekenbeurs 
 

   

Het was geen beurs zoals we jaren gewoon waren, een nieuwe inleider, nieuwe muzikanten die het 
meer dan voortreffelijk deden, nl. jeugd Koninklijke harmonie. Dank zij de vele helpers is onze beurs 
weer een topper geworden, alles op tijd opgesteld, schitterende receptie, veel volk op de beurs en een 

omzet die hoger was dan vorig jaar. Bedankt aan alle medewerkers en bezoekers. 

Vredevol Kerstfeest 
 

Voor deze kersttijd wenst KWB u en uw familie  geborgenheid, 

tederheid en liefde geïnspireerd door Gods betrokkenheid met ons 



 

 
VERSLAG BESTUURSVERGADERING  6 nov. 2017 

 
1 .WELKOM 
2.Verslag vorige vergadering 
Geen opmerkingen. 
3. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN 
- KWB streekbijeenkomst:  10 okt. te Lokeren Heiende 
Hubert en Chris B.waren aanwezig.Onder de besproken punten onthouden we vooral het 
belang van het onthaal  aanwezigen bij een activiteit. Verder werden programma’s 
uitgewisseld tussen de verschillende afdelingen. 
4 . KOMENDE ACTIVITEITEN.             
-Boekenbeurs weekend  25 november 
De organisatie wordt besproken. 
Gerard hangt de spandoek op in het Dorp en gaat met Chris B. het bord aan Breugel 
ophangen. 
Donderdag worden de tafels afgehaald door Aimé en Etienne. 
Om 18 u in de zaal:  klaarzetten tafels, installatie beamer en doek, ophangen vlag en 
spandoek,enz. 
Vrijdagmorgen vanaf 07.30 u: helpen bij uitstallen boeken door JEUKIBOEK. Vanaf 10 u 
aankomst scholen.(Gerard en Luc(+ADR) 
Vrijdagavond:  kas en bediening toog, receptie: Femma. 
Zaterdag en zondag: bediening toog en kassa 
Zondag vanaf 19 u: afbraak beurs.Maandagmorgen: tafels terug (Aimé en Etienne)                                         
-Van Brussel tot Bagdad: dinsdag 12 december. Zaal Breugel om 20 u.                           
Relaas over de Islam. Organisatie wordt volgende maand besproken 
-Soep op de stoep: zaterdag 16 december Kalken kerk. De KWB kookclub maakt de soep 
klaar. 
-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. 
Andre De Rycke,secretaris 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Proficiat aan de jarigen van december 

 

Bracke  A; De Vos J; De Wilde  P; Fiers A; Fifi L;  Meganck W.                      

Naudts C; h A; Van Mossevelde R; Vandenberghe T;    
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K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 
In de linker kolom is het drummen geblazen………. 

           Wie gaat ons de volgende kaarting verbazen ?  

Op 12 november 2017 waren 26 kaarters present met de bedoeling hun klassement te verbeteren of 

ten minste te behouden.                                                                                                                                          

De Cock Marcel slaagde in zijn opzet  en met een feilloos parcours van 40 punten rukt hij op naar 

de 1ste plaats. Marcel Steendam loste even de rol en moet tevreden zijn met de 2de plaats op amper 1 

puntje samen met Crapoen Eric.                                                                                                                       

Andre De Rijcke kaartte eveneens 40 punten bij mekaar wat hem de kangoeroetrofee oplevert. Een 

sprong van liefst 9 plaatsen brengt hem bij de top vijf van het klassement. Ook Roels Aimé doet een 

goede zaak en belandt met eveneens 40 punten op de vierde plaats.   En hoe zit het met de dames? 

Alleen Durinck Mariette laat met een score van 36 punten van zich horen.                                                                                                                                                                                     

Met een verlies van 7 plaatsen wordt de tuimeltrofee toegekend aan Bracke Abel. Van plaats 5 

naar 12 is nog geen ramp Abel. De prijzen worden pas na nieuwjaar verdiend.                                

Rogiers Andre staat op de laatste plaats, hij kon al 11 maal geen overwinning boeken . Met slechts 

56 punten na 3 kaartingen heeft hij al betere tijden gekend . Hij mag de rode lantaarn thuis op de 

schouw zetten.(voorlopig??)                                                                                                                                                             

Wie mag zich drager noemen van de groene trui? Marcel Steendam ,  Crapoen Eric en De Bock Alain 

zijn tot nog toe de enigen die 30 punten en meer opeenvolgend behaalden. De volgende kaarting op 

10 december kan voor verrassingen zorgen.  

Stand na drie kaartingen 

1 De Cock Marcel  106  15 Fiers Angèle   85              

2 Steendam Marcel 105  16 Verschraegen Huberta          84              

2 Crapoen Eric  105  17 Pieters Peter             82              

4 Roels Aimé  102   18 Bracke Andre   81              

5 Bonnarens Marcel 100  19 Naudts Chris   77               

5 De Rijcke Andre  100  20 Verhoeven Filip   75              

7 De Bock Alain    99  21 Cours Theo   73                     

8 Cocquyt Eddy    98  22 Braeckman Walter  71                

8 De Landtsheer Hugo   98  23 Van Mossevelde Rene 69                 

10 Van Eeckhout Rene    96  24 De Beule Nicole  68            

10 De Wilde Paul    96  25 Cackebeke Luc   61           

12 Bracke Abel    94  26 Rogiers Andre   56         

13 Durinck Mariette   88  27 Vandenberghe Luc  13      ( 1 )       

14 Rottiers Luc    86 

 



K.W.B. Voetbal 

 

17/11   KWB – GALAXI OORDEGEM   3 - 4 

Wedstrijd tegen een jeugdige ploeg waarin onze Sander aan trad. Het werd een spannende 
match waarbij de bezoekers aan het langste eind trokken. Na enkele minuten wedstrijd kreeg 
Karel een reuzekans maar besloot naast het doel. Hij scoort dan toch in de 13de minuut. Er 
volgt nu veel middenveldspel en kansen komen er niet tot de bezoekers net voor rsut kunnen 
gelijkstellen:1-1.                                                                                                                         
De tweede helft gaan de bezoekers voluit en dat resulteert in een 1-4 voorsprong (55ste 
minuut).KWB toont dan zijn weerbaarheid en mildert tot 2-4:goal door Tommy. Dicht bij het 
einde penalty voor KWB die omgezet wordt door Matteuz. KWB verliest maar er zat meer in. 

24/11 VTB Laarne – KWB  1 – 3 

16 spelers zijn op het appel. Belust op revanche gaat KWB direct in de aanval. De thuisploeg 
houdt stand tot de 15 minuut wanneer Matteuz de score opent. Enkele minuten later komt het 
moment van Tommy en  die brengt de stand op 0-2.VTB reageert en kan milderen tot 1-2.            
Het wordt tenslotte 1-3 door een fantastisch afstandsschot van Kristof Dauwe. Vrerdiende 
overwinning van KWB waarbij vooral opviel het geruzie ondereen van VTB. 

1/12  Vet. Doorslaar – KWB  0-11 (elf!) 

Wegens slechte staat van het veld van Doorslaar spelen we op kunstgras in het Provinciaal 
domein Wachtebeke. Er komen 11 spelers opdagen maar dat blijkt -later- geen  handicap te 
zijn. De wedstrijd is 2 minuten oud wanneer Matteuz de score opent met een afstandsschot 
(weliswaar week de bal af).                                                                                                           
De thuisploeg wordt nu de speelbal van KWB en we scoren in de eerste helft nog 5 maal. 
Geloof mij: er waren pareltjes van doelpunten bij. Zo scoort bv Tommy met een afstandsschot 
buitenkant voet waarbij de bal een mooi kurve maakt. De andere doelpuntenmakers waren: 
Tom Antjon, Thomas Declerck,Matteuz en Matthias DL.                                                                     
We gaan rusten met een 0-6 voorsprong.                                                                                                    
De tweede helft walst KWB verder over de thuisploeg en deze krijgt een vernedering te 
verwerken. Het wordt 0-7 via een volley loeier van Kristof. Dezelfde Kristof maakt en enkele 
minuten later 0-8 van. De thuisploeg kan ook scoren maar wel in eigen doel:0-9.                              
De afgang van Doorslaar is compleet wanneer achtereenvolgens Tom Antjon en Tommy de 
eindcijfers vastleggen: 0-11.Gelukkig bleef het daarbij want onze verslaggever zijn blad was 
vol. Een onwaarschijnlijke score maar het was aangenaam om naar te kijken. 

De volgende 3 jaar gaan we onze teammaat Karel De Keyser missen: voor zijn 
werkgever gaar hij 3 jaar in China werken. Veel succes Karel en wie weet kun je daar 
misschien een balletje trappen in een lokale voetbalploeg 

 

 



 

K.W.B. Mountainbike 
 

Zondag 5 november 2017.    

                                                                                                                                                                                                       

Ja, beste mensen, even schrikken zeker? Met oprechte excuses. Inderdaad, zeer verrassend nog eens 

een verslag van de Modderfokkers voor ogen te krijgen. Tja, het kriebelde bij Ivan en ik om weer wat te 

schrijven, maar ik moest wel beginnen, zei Ivan.  

“Die Modderfokkers, rijden die nog rond?”, hoor ik u denken. Jazeker, sinds 1999 al, en nog steeds is 

er een bende ouwe taaie, van toch tussen de 15 en 20 man (en vrouw), die elke zondagmorgen de 

wegelkes en het weer trotseren, al valt dat laatste tot nog toe heel erg mee: droog en warm voor de 

tijd van het jaar. Lang leve de opwarming van de Aarde! Er wordt opgedeeld in twee bendes: A-kes en 

B-kes. De oudste van allen verjaarde deze week: Johan Poelman, 64 jaar jong. De tweede oudste is 

kapitein van de B-kes, Rudy Vergeylen, die ondanks een paar serieuze malheuren het voorbije jaar 

gewoon voortdoet.  

Aangekomen op het marktplein staan de vertrouwde gezichten van de kleine overgebleven kern van 

de A-kes al te wachten: Ivan Rogiers, Rudy Declerck en Axel Troch. Rudy Rogiers, Koen Oosterlinck en 

Stefan Imschoot sluiten aan. Een andere (half)vaste waarde is Danny Fack, maar die is maar halfvast 

omdat ie soms op zondag dienst moet doen (niet te verwarren met ‘werken’) of op andere keren niet 

uit zijnen nest geraakt. Wie ook heeft afgehaakt is Luc Krick, witten Kriek genoemd, die met de B-kes 

rijdt tot hij een nieuwe velo heeft. Hij blijkt gisteren ook overkop te zijn gegaan met zijn afgebroken 

zadel in zijn … Is zijn zadel afgebroken en ergens ingeschoten zodat hij overkop is gegaan? Is hij 

overkop gegaan zodat zijn zadel is afgekraakt en ergens is ingeschoten? Heeft hij zijn zadel afgeknepen 

met zijn achterwerk zodat het er in is geschoten en is hij daardoor overkop gegaan? Ik heb het niet zo 

goed kunnen verstaan, maar gelijk welke de volgorde van de feiten is, het lijkt me niet echt 

benijdenswaardig, vooral dat deel dat over ergens inschieten gaat. Maar Luc, geen probleem: dat kan 

chirurgisch verwijderd worden, hé. Ze doen dat bij sommigen zelfs zonder verdoving. Ivan is het in zijn 

carrière al 3 keer overkomen (allez, het afbreken van het zadel. Daar bleef het – spijtig genoeg – wel 

bij). Ik ben altijd blij als ik advies kan geven om mensen te helpen. Ik ben ook altijd blij voor Ivan als ik 

zie dat Stefan ook meerijdt, zoals vandaag. Dan is Ivan die keer toch al niet de grootste zeveraar.  

Er wordt meestal rekening gehouden met de windrichting om te bepalen welke richting we 

vertrekken, zodat we in het weerkeren de wind in het gat hebben. Met overwegend NO-wind wordt er 

besloten door RR, op aangeven van Axel T, om naar Dendermonde te rijden. Schoon ritje, met een 

aantal technische stukjes in. Ik moet Stefan eens tot de orde roepen, want mijnheer trekt kop aan 36 

per uur, windop, op weg naar Dendermonde, en ik moet alles geven wat ik kan om gewoon in het wiel 

te kunnen blijven. Ik wil nog wat over hebben als het echte morerijden begint en tegen dan niet al al 

mijn kartoesjen verschoten hebben. We blijken grotendeels tussen de vlagen door te rijden, want 

alhoewel het overal vers nat en vettig ligt, krijgen we maar één bui van 5 minuten over ons. Ivan, Axel 

en ik trekken onze ‘basje’ aan, zoals Rudy ze noemt, maar beklagen het ons aldra, want als het niet 

regent is zo een regenfrak meteen te warm en te klam. Wie enkele kilometers voor den arrivee moet 

afhaken, nog nooit meegemaakt!, is Rudy DC, tot nog toe de meest onverwoestbare aller 

modderfokkers. Marie-Jeanne, doe er iets an! Gelukkig slaagt hij er in om op eigen houtje de Beize te 

vinden en te halen. Als dat ook al niet moest lukken, dan dient langdurige ziekenhuisopname zeker te 

worden overwogen. 

De Beize is al weer in doordeweekse outfit, nadat ex-modderfokker Gunter Blanquaert en vrouwtje 

Annick het café magnifiek prachtig hadden versierd voor Halloween.                                                                                               

Twaalf modderfokkers reden een avondritje op 31 oktober, met meer dan aangename verrassing ter 

hoogte van de Konijnenberg in Berlare alwaar Annemie, Nadine, Nancy en Els, verkleed als heksen (of 

waren die nu toch niet verkleed??), ons opwachtten met een dots en een klare.  
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Vandaag worden we getrakteerd door de jarigen Johan P. en Guy Roels en nemen voor een paar 

weken afscheid van Rudy R, die naar Australië trekt, om er rijke wielertoeristen op de fiets te gaan 

begeleiden. Ja, ge ziet hé dat sommige spreekwoorden toch veel waarheid bevatten: Ge moet niet 

schoon zijn om sjans te hebben. Mario  

 

Zondag 12 november 2017. Plaatselijk ritje.                                                                                                           

Afspraak om 8.30u met Stefan op het kerkplein zondagmorgen, zoals gewoonlijk. Weinig gewoon aan, 

want niemand aanwezig, ook de andere vriendjes niet en ik heb zo’n vermoeden dat de regen 

hiervoor verantwoordelijk is. Ik besef dat mijn regenvestje te licht is en keer terug naar huis om een 

betere regenjas te halen. Terug naar het kerkplein om 9u voor een ritje met de B’s dan maar. Daar 

aangekomen is er enkel Els Cattoir. Nadine F en Rudy V gingen ook nog komen, zegt ze. Enkele 

minuten laten komt Nadine aangestormd, Rudy heeft een vallingske en we besluiten dan maar met 

ons drie een plaatselijk tochtje te doen onder gezapige regenval. Els heeft zo haar eigen mening over 

de Modderfokkers (regen is géén reden om…). Tegenwind vertrekken is altijd een goed idee. Op den 

dijk richting Wetteren en Melle kunnen we makkelijk naast elkaar rijden. Geen tegenliggers en we 

kunnen een klapke doen. Eens in Melle is het moeilijker om met drie naast elkaar te blijven en ik 

positioneer mij dan maar achter de dames. Lekker uit de wind, schoon zicht (is dit nu 

grensoverschrijdend? – ik wil jullie niet kwetsen, hé dames). Mijn beentjes voelen nogal zwaar aan 

door de rit gisteren en elke keer er hoogtemeters te rapen zijn, vliegt Nadine vooruit met Els in het 

wiel. ’T Zal niet waar zijn zeker dat ze mij der gaan afrijden. Ik bijt wat harder op mijn tanden en ga bij 

elke bergop tussen mijn kader hangen. Geeft meer comfort. Ondertussen kunnen we ons regenvest 

uitdoen en komt zowaar de zon piepen. De afwezigen hebben weeral ongelijk. Nadine weet van geen 

ophouden meer en na een bezoekje aan de jaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem, die we rechts laten 

liggen, legt ze er de pees op richting Kalken. Aan het Vaartplein komt Kenneth ons nog vervoegen, die 

was blijkbaar enkele seconden te laat om bij ons aan te sluiten om 9u en heeft alleen een ritje 

gereden. We hebben hem dan maar de spurt laten winnen. In de Beize komen Johan P, Rudy V en 

Danny F ook nog aansluiten. Rudy had dat beter niet gedaan want Koen ging ons bitterballetjes geven, 

maar omdat Rudy geen vlees meer eet, krijgen we allemaal niets. Allemaal uit compassie en 

medeleven met Rudy. Ik wist zelfs niet dat er vlees zat in die bitterballetjes bij Koen. Axel 

 

Zondag 19 november 2017: Plaatselijk.   

                                                                                                                                                                                                   

“Wablief, weeral een verslagske”, hoor ik u denken. Joat, maar ’t is van moeten.  Enkele weken 

geleden heb ik Mario zo zot gekregen om toch maar weer een paar verslagskes te schrijven.  Da zot 

maken van Mario, da ging vrij vlot, enige voorwaarde was dat ik ook terug in de pen zou kruipen.  

Terwijl Rudy aan het “afzien” is tussen de kangoeroes en de koala’s bij winterse temperaturen van 

zo’n graad of 25 moeten wij het met een dikke 20° minder stellen.  Geen probleem voor echte venten, 

dus verzamelen wij met de volle 4 man op het kerkplein.  Rudy De Clercq, Axel Troch, Jo Roels en 

ikzelf.  We kiezen voor een plaatselijk ritje en vertrekken langs de Vaart richting Scheldedijk.  De afslag 

richting Blauwe steen rij ik bewust voorbij en Axel begint al op te spelen.  Ik kalmeer hem een beetje 

door te zeggen dat we die in het afkomen gaan meepakken.  Wanneer we het pompstation naderen 

vraag ik of we links of rechts afslaan, maar er volgt geen reactie.  “Als ’t zo zit, rij ik gewoon rechtdoor” 

dreig ik, maar dat blijkt geen probleem te zijn voor mijn gezellen.                                                                                     

Dan toch maar linksaf richting Schellebelle. We vervolgen richting Schoonaarde en gaan net over de 

brug linksaf waar we een nieuw wegeltje verkennen.                                                                                                                                                                           

Aansluitend willen we het houten vlonderpad volgen dat uitkomt aan het kerkhof van Uitbergen, maar 

als ik de trappen afrij zie ik de plankskes serieus liggen glinsteren.  Voorzichtig tot stilstand komen en 

op ‘t gemakske rechtsomkeer maken is de boodschap.  Jo was toch al niet zinnens te volgen want hij 

begint het nu net een beetje gewoon te worden zo zonder plaaster.  We besluiten dan maar richting 

Gratiebossen te fietsen, maar niet zonder eerst een bezoekske te brengen aan de Konijnenberg in 

Berlare.  
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 Hier duiken we zoals gewoonlijk de steile afdaling naar beneden en spelen daarna nog een beetje 

tussen de zandheuvels.  Als afsluiter neem ik mijn gezellen terug mee in omgekeerde richting om 

dezelfde steile helling naar boven te rijden.  Met een goeie aanloop en het gepaste verzet kom ik 

netjes boven tot stilstand.  De startsnelheid van Jo was net een beetje te laag, en een metertje van de 

top moet hij voet aan grond zetten waardoor Rudy, die te kort op het wiel zat, zijn voorbeeld moet 

volgen.  Als Axel aankomt, merk ik dat ook hij niet rap genoeg gaat en voorspel, dat lukt nooit, dat het 

nooit zal lukken.  Hij probeert zich nog naar boven te wroeten, en een beetje koppig zoals we Axel 

kennen, weigert hij voet aan grond te zetten met als gevolg den tuimeltrofee van de dag.  Merci Axel 

voor de nodige inspiratie voor dit verslag.  Zonder verdere problemen rijden we huiswaarts via Zele, 

Heikant over Lokeren.  Na een kort maar deugddoend ritje komen we weliswaar redelijk vroeg aan in 

De Beize.  Vroeg genoeg om op ’t gemakske een bitterballetje te nuttigen zonder vleesloze Rudy 

(Vergeylen) in verleiding te moeten brengen. Ivan. 

 

Zondag 26 november 2017. Gent.                                                                                                               

Met 7 op het kerkplein, een succes. De drie vaste waarden, Ivan, Rudy DC en Axel T, en dan nog Stefan 

IS, Gert Verhoeven, Danny F en onderstaande. De Grote Roerganger, Rudy R (niet van Roerganger, 

maar van Rogiers), moet nog bekomen van zijn jetlag opgelopen bij zijn terugkeer vanaf de onderkant 

van planeet Aarde, dus moeten we zelf uitzoeken naar waar we gaan. Het weer valt veel beter mee 

dan voorspeld (zoals eigenlijk al het hele jaar het geval is) en Danny stelt de rit naar Gent voor. Ja, 

goed idee, dan kunnen we al even onze beruchte eindejaarsrit oefenen, heel origineel en helemaal 

rond en door Gent. Het is wel even zoeken hoe we om te beginnen in Heusden raken, want, hadden 

we Danny gevolgd, dan stonden we na een halfuur alweer aan de kerrek van Kalken. 

Maar eens we, voorbij Heusden, over de brug rechts, de Gentbrugse Meersen inrijden, is iedereen 

verrukt. Prachtige wegels, in een zonovergoten herfstse vlakte. ‘Zomerse’ en ‘winterse’, dat gaat goed, 

bedenk ik net, maar niemand zegt ooit “lentese’ of ‘herfstse’. Toch wel raar, hé!? “Geniet van dit stuk 

natuur!”, zegt Danny. “En sluit af met hekje”, voegt Ivan daar aan toe, omdat we meteen aan zo een 

klaphekje staan, om de koeien tegen te houden en de wandelaars door te laten. En ja, Danny, die net 

voor Ivan rijdt, doet dat dan ook, zodat het hekje luid tegen Ivan zijn voorgevel terugklapt. Wie Ivan 

zijn voorgevel kent, weet dat dat eigenlijk niet zoveel kwaad kan. 

Even verder, een wandelaar met zijn hond. De border collie ligt, buik plat tegen de grond, in de 

aanslag en, als hij Danny ziet komen, stormt hij luid blaffend naar hem toe. Nog een jong beestje 

blijkbaar, dat nog het verschil niet kent tussen een schaap en een ezel. Gelukkig komt de hond er 

zonder veel kleerscheuren van af, ook al omdat de meeste honden normaal gezien nooit veel … Ja, laat 

maar. 

Het is even wachten op Axel. Die heeft het lumineuze idee om zijn banden wat zachter te zetten, 

omdat we, ochgottekes, eventjes op een heuvel, midden in de Gentbrugse Meersen, de vettige 

wegelkes verkennen en wat bricoleren. Maar we hebben nog minstens 2 uur rijden voor de boeg. 

Mocht je nu nog even makkelijk weer lucht kunnen bijsteken in je banden, dan zou ik er nog begrip 

voor kunnen opbrengen, maar nu moet hij nog 2 uur op slappe banden verder. Zo zit het Heelal niet in 

mekaar, Axel! Och ja, we zijn eigenlijk al lang gewend dat er allerhande rare kwasten meerijden met 

de Modderfokkers. Uiteindelijk mogen we niet vergeten dat dat de reden is waarom de KWB indertijd 

(in 1999!) aan Rudy R gevraagd heeft de Modderfokkers op te richten: er was in Kalken dringend nood 

aan een zelfhulpgroep voor hopeloze gevallen. Ik ga geen namen noemen, maar als je weet dat zelfs 

Marc Roelandt nog een paar jaar heeft meegereden, dan moet ik er geen tekeninkske bij maken, 

zeker. Rudy is dan zelfs zijn broer Ivan beginnen meenemen, maar veel heeft dat na al die jaren nog 

niet opgebacht, het was al te ver gezet met Ivan. 

We komen echt overal in en rond Gent en overal liggen er leuke wegeltjes en hindernissen. Een korte 

ritbeschrijving: Gentbrugse Meersen, daarna fietsweg langs Schelde tot bijna aan de Franse Vaart, 

lange wegel naast Visserij tot aan andere kant van Gent, Voorhoutkaai met St. Baafsabdij en Spaans 

Kasteel, 
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Dampoort, St. Amandsberg met Groot Begijnhof en Campo Santo, spoorwegen en vuilnishopen aan 

Decathlon, Meulestede Brug, AZ St. Lucas, dwars door St. Antoniushof en door centrum van Gent, 

Verlorenkost, Blandijnberg, Citadelpark, Nieuw Gent (hier wonen 100 nationaliteiten, weet Danny. Ja, 

soms weet Danny ook iets), St. Jozef Instituut aan Zwijnaardebrug, achterkant Coca-Cola fabriek, 3 

hoog op de parking van het UZ Gent, via IJsbaan Kristallijn naar de Ringvaart en zo terug naar Melle 

langs nog meer wegelkes. Gertje Verhoeven is enthousiast over zo een rare rit. 

 

We komen, ter hoogte van de Voorhoutkaai, aan een grasveld met hoge, vierkant gesnoeide bomen, 

naast het Spaans Kasteel, waar het Spaans garnizoen van Keizer Karel in de jaren 1500 gekazerneerd 

was. Dat is de plaats waar Gent ontstond. De bomen stellen de pilaren voor van de oorspronkelijke St. 

Baafskerk, in de jaren 600 gesticht door den heiligen Bavo (die toen nog niet heilig was, 

welteverstaan). Nadat ik even halt gehouden heb en mijn kompanen met deze kennis cultuur-

historisch verrijkt heb (parels voor de zwijnen, zegt men dan), laat ik het verder uitstippelen van de rit 

weer eventjes over aan Danny.                                                                                                                                        

Het cultureel-intellectuele deel is immers voorbij. Danny laat zich echter niet kennen en we rijden 

meteen daarna naar het Groot Begijnhof en het Campo Santo. Het is de eerste keer in mijn leven dat 

ik in het Groot Begijnhof kom. Op andere ritten naar Gent doen we het Klein Begijnhof (in de Lange 

Violettenstraat). Beide begijnhoven lijken eigenlijk wel goed op mekaar, maar een kenner ziet meteen 

het verschil: in het Groot Begijnhof zijn de begijnen ietske groter. 

Op de langen end neemt Gert over van Ivan die net een lange beurt achter de rug heeft. ‘Beurt’ in de 

betekenis van koptrekken, wel te verstaan. Ook mooi aan 32 per uur, al kan deze jongen veel rapper, 

zodat we toch goed vooruitgaan en niet de ziel uit ons lijf moeten rijden. Wat een verstandige gast 

toch, die net 23 is geworden. Eindelijk ben ik niet meer de enige normale in deze bende. Daar komt 

echter van achteren een ouwe zot, de genaamde Rudy DC, aangestormd. Snok. Meteen 37 in ‘t uur, 

en dat tempo zakt niet meer tot in Kalken, waar Gert wel de sprint wint. 

 

Bij Koen* en Nadine in de Beize, vinden we ook Kenneth, Els, Johan, vader Verhoeven, en witte Luc 

Kriek. Ik denk dat Els ondertussen de prijs voor de meest fervente Modderfokker mag krijgen, want 

veel ritten heeft ze nog niet gemist. Johan en Luc zijn aan het uitkijken naar hun nieuwe Olympia**.  

In totaal deden we 63 km. En deed het weer deugd? Ge moogt gerust zijn. 

Mario 

 

* Tegen Kerstmis aan, spreekt men gewoonlijk van KalKoen van de Beize. 

** Grote Roerganger, hoeveel korting krijg ik nu op mijn volgende herstelling, voor het maken van deze 

reclame voor uw veeloos? Koen en Nadine van de BEIZE, ook naar jullie toe een gelijkaardige 

vraagstelling, aangaande mijn volgende consummaties in jullie etablissement, voor het meermaals 

belangeloos vermelden van de BEIZE in mijn verslagskes. Veel moet dat niet zijn, hoor, een klein gebaar 

af en toe volstaat. 

 

 
Familiaal nieuws 
 
- Hugo en Kathleen De Landtsheer-De Both werden voor het eerst opa en oma van             

Ward, zoontje van Thomas en  Kim De Landtsheer-Taragola 
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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 € 

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 ? 

 

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 16 december  vanaf 17.30 u aan de kerk in Kalken. 

We verkopen ook soep om mee te nemen 



 

 

Prijzen afhalen bij Cackebeke Luc, Groene Meersen 20, Kalken 

Tel.09 367 51 43 tot en met 31 januari 2018 

 

 

 








