PROGRAMMA 2018 - 2019
De Volgende wijkmeestersvergadering wordt door onze wijkmeesters het nieuw
programma opgemaakt, met dit programma willen ze onze KWB sterker maken, om in
een prettige sfeer, ontspanning, vriendschapsbanden te creëren in het kader van onze
maatschappelijke opdracht .
Daarom hebben wij een sterk programma nodig voor tevreden KWB leden.
KWB Nationaal biedt ons een waaier van mogelijkheden,waar naast onze plaatselijke
activiteiten kan gekozen worden ter herinnering

Zoals in vorige KRAAK voorgesteld: indien er een activiteit je voorkeur wegdraagt en
je hebt dit gemeld aan je wijkmeester of een bestuurslid wordt er zeker rekening mee
gehouden.

Op KERMISMAANDAG bezoeken wij Het PATERSHOL in Gent
Samen met een stadsgids bezoeken wij dit merkwaardig plekje Gent
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

Oorspronkelijk was de buurt een grafelijk militair gebied dat eigendom was van
de graven van Vlaanderen. Op het eind van de 13de eeuw hadden er
zich paters gevestigd, en ging het gebied naar het schependom van Gent. Toen op het
eind van de 15de eeuw de Raad van Vlaanderen in het
nabijgelegen Gravensteen werd ondergebracht, kwamen zich in het
gebied advocaten en magistraten vestigen. Er kwamen later ook middenstanders en
ambachtslieden, zoals leerlooiers. Het Patershol werd een gegoede buurt. Toen aan
het begin van de 19de eeuw er steeds meer industrialisatie kwam, werd het Patershol
een buurt waar veel arbeiders gingen wonen. Veel van de grote gebouwen werden
afgebroken of opgedeeld in kleinere arbeiderswoonsten, wat tot het ontstaan
van beluiken leidde. Toen de industrie en z'n werknemers zich op het eind van de
19de eeuw naar de buitenwijken verplaatsten, werd het Patershol met z'n nauw
stratenpatroon geleidelijk een achtergestelde buurt of getto. Tot in de jaren
zeventig bleef die getto-toestand niettemin bestaan, waarna vanaf begin jaren 1980 de
oude wijk dankzij zijn centrale ligging en historische waarde stadsbestuur en privéinvesteerders aantrok die zorgden voor restauratie, renovatie en toeristische
opwaardering. De bestrating met kasseien bleef grotendeels behouden..

Verdere info vind je op de laatste pagina.
Guido
Ervaring is de beste injectie
Tegen vooroordelen
H.Hilpert

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 3 juli 2018
1 .WELKOM
Speciaal welkom aan Philip Lermytte die ons gaat inwijden in het programma aanbod van 2018/2019.

2.Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.

3.Bezinning.
Guido wenst iedereen een deugddoend verlof met veel zon , genieten van het nietsdoen en ontdekking
van wat de natuur ons te bieden heeft. Verder roept Guido ons op tot deelname aan de viering van 50
jaar priesterschap van onze (ex)pastoor Jozef FranÇois op zaterdag 7 juli om 18 u in onze kerk.
Ook worden we verwacht op de jaarlijks parochiefeesten tijdens het weekend van 6/8 juli

4. Evaluatie voorbije activiteiten.
-Familielunch zondag 17 juni + schieting
We mochten een 70 tal deelnemers verwelkomen. Het eetmaal ‘gekruide beenhesp met groenten en
krielaardappeltjes”
werd
door
iedereen
fel
gesmaakt.
Na
het
eetmaal
volgde
de
schieting
op
liggende
wip
(35
deelnemers).
Een dikke proficiat aan Abel en zijn helpers.(zie verslag verder in KRAAK van september).

5.Komende activiteiten
-Kermisuitstap maandag 17 september: we bezoeken het Patershol in Gent. Deelname in de
onkosten: leden KWB 10 €, niet leden: 15 €. In deze prijs is begrepen: gids en versnaperingen.
Vervoer: carpooling.

6.KWB programma 2018/2019.
De gewestelijke verantwoordelijke Philip Lermytte maakt ons wegwijs in het nationaal KWB
programma aanbod van volgend werkjaar. We noteren verschillende nieuwe en interessante zaken. De
aanwezige bestuursleden maken hun voorkeur bekend en in KRAAK van september lees je hierover
meer.

7.Varia.
- Boekenbeurs november: naar jaarlijkse gewoonte houden we een tombola en
de bestuursleden wordt gevraagd de sponsors van de kaarten te bezoeken.
We hebben nog altijd geen thema voor de boekenbeurs.
-Reclame KRAAK: ook hier gaan de bestuursleden op pad om de reclame te hernieuwen.
Andre De Rycke,secretaris
***************************************************************************

Proficiat aan de jarigen van september
De Keulenaer E; De Rycke J; De Wolf S; Neus J; Steendam M; Van Acker E; Van De Velde N; Van
Der Veken M; De Graeve S; Heirman P ;Rogiers K.
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K.W.B. Voetbal
17/8 Vet. Burst – KWB 1-4
Sterke start van het nieuwe seizoen van KWB. We spelen de eerste wedstrijd op verplaatsing
bij ‘Veteranen Burst’, een ploeg van oud voetballers die aardig wat kwaliteit telt.
14 spelers en 3 supporters zijn op post. Helaas één van onze trouwe supporters Marcel De
Cock is er niet bij wegens gezondheidsredenen, we wensen hem een spoedig herstel en
hopelijk een vlugge terugkomst.
KWB is niet onder de indruk van de tegenstander en gaat van bij de aanvang resoluut in de
aanval. Cedric Baele - onze nieuwe aanwinst - laat zich onmiddellijk opmerken door zijn
gedrevenheid en kunde. In de 30ste minuut mist Pieter Goossens een unieke kans om te scoren
maar zijn schot mist kracht. Toch komen we op voorsprong via Matthias DL in de 39ste
minuut (ja, hier duurt één helft 40 minuten).
De tweede helft wisselen we twee spelers. Pas begonnen en Cedric scoort de 0-2.
De thuisploeg speelt goed mee maar onze keeper Laurens pakt uit met een paar miraculeuze
reddingen (deed hij in de eerste helft ook!!!!).Na 55 minuten staat het al 0-3 via een mooi
doelpunt van Kristof. Een paar minuten later gaat Thomas De Clercq aan de haal langs links
over de lengte van het veld en zendt mooi in, de goed gevolgde Thomas DL besluit op de
deklat. De thuisploeg doet ook nog mee en mildert in de 65ste minuut tot 1-3. Het wordt ei zo
na 2-3 maar opnieuw onze keeper redt schitterend. KWB domineert verder en het is Cedric
die met een fantastisch doelpunt in de 75ste minuut de eindscore vastlegt:1-4.
Schitterende prestatie van KWB waar iedereen een vermelding verdiend.

24/8 KWB – SARO 2-2
Vandaag treffen we een nieuwe tegenstander: SARO, een team dat in competitie speelt en
voornamelijk ervaren jonge spelers telt.
De wedstrijd is nauwelijks begonnen als de bezoekers een strafschop begaan: Tom Antjon
mist niet en het staat 1-0. De tegenstander dringt aan en na 10 min. is alles te herdoen: 1-1.
In het verder verloop van de eerste helft is evenwichtig, Onze gelegenheidskeeper speelt zich
in de kijker en begaat geen fouten. Dicht bij het einde van de eerste helft krijgt Pieter
Goossens een reuzekans maar besluit naast het doel .
De tweede helft is een copie van de eerste: weinig echte doelkansen langs beide kanten met
toch enkele goede reddingen van onze keeper.
In de 50ste minuut komt SARO op voorsprong: 1-2. KWB laat zich hierdoor niet ontmoedigen
en wordt beloond met een mooi doelpunt in de 65ste min.van gelegenheidsspeler Stef Ingels:
een kanonbal vanop 25 m in de rechter winkelhaak. Eindstand: 2-2.

K.W.B. kaartclub
Zondag 9 september start het nieuwe seizoen. Plaats: BS Nerenweg, aanvang 09.30 u.
Kalender 2018/2019
- zondagen in 2018: 9/9 - 7/10 - 11/11- 9/12
- zondagen in 2019 :6/01 - 10/02 - 10/03 - 14/04 - 12/05
Souper: zaterdag 25/05/2019
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KWB activiteiten voor 2018/2019
Maandag 17 september
Geleid bezoek aan het Patershol te Gent (zie laatste bladzijde)
Vrijdag 21 september
KWB neemt deel aan de gemeentelijke actie: opruiming zwerfvuil
Samenkomst op het kerkplein om 13.30 u
Dinsdag 23 october
Opfrissing huidig geldende verkeersregels met quiz
Waar: zaal Breugel om 19.30 u
Zaterdag/zondag 24/25 november
Jaarlijkse boekenbeurs in zaal Breugel : thema
Klimaatverandering
Zaterdag 29 december
Soep op de stoep ten voordele van Welzijnszorg
Waar: kalken kerk vanaf 17 u

2019
*Januari: nieuwjaarsreceptie voor KWB leden
*Zondag 24 februari: ochtendwandeling met ontbijt
*Maart: EHBO in het gezin,reanimatie en AED
* Zondag 21 april: paasviering + ontbijt
*Zondag 26 mei: sneukeltocht ism FEMMA
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K.W.B. Mountainbike

Zondag 16 juli 2018. Baaigem.
Het blijft mooi weer. Dat is ook te zien aan de opkomst: Ivan Rogiers, Rudy Declerck (met blote
schouders), Luc Krick, Stefan Imschoot, Danny Fack, Davy Poelman, Axel Troch, Geoffrey dinges, en
ikzelf. We doen nog eens mijn tocht naar Bottelare, Munte, Baaigem, die vorige keer deels in het
water viel door GPS problemen. Deze keer doen we hem nagenoeg vlekkeloos, op één misrijdingske
van een paar honderd meter na.
Het valt nog mee van het stof. Op één van de vorige ritten was er weer zo een wandelaarster die
moest opmerken: ‘Jullie maken nogal stof, zeg.’ Waarop Ivan antwoordde: “Nee hoor, madam, dat
stof lag hier al.” En ik had goesting om te zeggen: “En als ge daar niet kunt over zagen, gaat ge wel iet
anders vinden zeker, madam?”
Alhoewel ik geen klachten hoor over het parkoers - integendeel, ik mag voor het eerst in mijn
carrière bij de modderfokkers complimenten in ontvangst nemen, waar gaan we dat schrijven?*
zijn er toch klachten over de hardheid van ‘mijn’ wegelkes. “Maar gasten”, zeg ik, “dat zijn niet ‘mijn’
wegelkes. Die lagen hier al.”. Maar ja, na 5 weken woestijndroogte, ligt het overal beenhard.
Danny klaagt nog het meest over de wegels. Vanmorgen was hij nog vol goeie moed vertrokken met
20 000 zaadcelletjes en “Nu heb ik er maar twee vruchtbare meer over”, zegt Danny met een
piepstemmetje. Dat komt door het voortdurend geknots van zijn zadel tegen zijn edele delen. “Toch
al één goed doel bereikt van de morgen”, zegt Ivan: ”Danny kan zich al niet meer voortplanten.” Voor
het eerst in zijn leven telt Danny dus meer hersencellen (3) dan zaadcellen (2). Danny, mag ik ook nog
het volgende opmerken: men zegt ‘teelballen’, en niét ‘teeltballen’.
Axel versukkelt zich in een zandophoping in een droge, droge wegel. Terwijl ik hem vrolijk
voorbijpeddel op de hardere middenberm, vang ik nog net zijn commentaar over zijn eigen
slakkegangetje op: “En vader ging zijn patatten water geven.”
Stefan, Davy en Geoffrey kunnen zich niet houden en rijden de hele tijd voorop, zodat ik mijn
aanwijzingen moet roepen, of moet wijzen als Stefan achterom kijkt als hij het niet meer weet. De
zes 50-plussers komen een eindje achter getert. Ik blijf bij de 50-plussers, om die sukkels niet alleen
te laten. A ja, en ook omdat ik zelf een 50-plusser ben, natuurlijk.
Aan Mellebrug heb ik nog een verrassingske. Na het steile afdalingske aan de zijkant van de brug,
waarbij je op de dijk uitkomt, gaan we, in plaats van links naar Wetteren, naar rechts onder de brug
door. Juist na de brug weer naar rechts en daar ligt er een schoon boswegeltje, waarvan ik durf
wedden dat er niet veel waren die wisten dat daar lag … te wachten tot de modderfokkers het
ontdekten.
En, na 64 km, waarvan zeker 40 in het veld, dan nog schoon op tijd terug in de Beize, om op het
terras in het zonnetje te zitten. Wat wilt ge meer? Daar vinden we Annemie (die we ’s morgens al
gekruist hadden) en Els, de enige twee B-kes, want de rest is uitgewaaierd over het land en
daarbuiten. Het valt meteen op dat Koen van de Beize er veel intelligenter en knapper uitziet dan
anders. Maar men weet mij te vertellen dat het iemand anders is die vandaag de herberg openhoudt.
Volgens mij is het een Engelsman, aan zijn naam te horen: Andy The Cock.
Rudy Clerck moet vroeger weg. En als die vroeger weg moet, moogt ge er zeker van zijn: het is weer
voor één of andere receptie te lande. Voor sommige mensen houdt de leute nooit op. Mario
*Awel, hier hé.
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Zondag 5 augustus 2018. De bossen van Rudy De Clercq.
Met negen. Rudy R, Rudy DC, Stefan, Ivan, ik, Danny, Johan, Axel, en zelfs Karel.
“Ha, Danny”, zeg ik: “Wat hoor ik van uw dokter? Dat ge niet meer moogt drinken!”
“Hoezo?”, vraagt Danny, die al serieus begint te panikeren. Niet meer mogen drinken, wat
heeft zijn leven dan nog voor zin? “Awel ja”, zeg ik: “Niets met uw lever of zo, maar nadat hij
uw IQ gezien had, heeft hij u ten stelligste afgeraden van nog te drinken, want … Drinken
doe je met verstand.”
“Ja”, antwoordt Danny: “maar dan moogt gij ook niet
meer drinken, want … Drinken doe je met maten, en die heb jij ook niet.”
Dju, ik ging die laatste juist zelf gebruiken om ook Ivan nog eens belachelijk te maken, maar
Danny heeft hem nu al tegen mij gebruikt. Ja, Danny is soms nog zo achterlijk niet als hij er
uit ziet. Maar eigenlijk is dat ook niet zo moeilijk, als je weet hoe hij er uit ziet.
Vier platte banden vandaag, voorhistorisch. Axel mispakt zich aan een borduur, maar die
borduur mispakt zich niet aan zijn achterband. De lijm in de (tubeless) band moet er eerst uit
vooraleer de binnenband er iet of wat deftig in kan, maar dat brengt wat gemors met zich
mee zodat er nu ook lijm aan de buitenkand van zijn buitenbant, euh, aan de buitenkant van
zijn buitenband, plakt. Zegt Johan: “Axel, ge gaat aan de grond plakken.” Waarop Rudy R de
voorzet binnenkopt met de opmerking: “Hoe, plakt Axel anders al niet aan de grond?”
Rudy DC krijgt zo wat rare kuren. Volgens Marie-Jeanne heeft hij die al heel zijn leven, maar
het begint nu toch serieus op te vallen. Rudy, misschien op tijd toch eens een goeie
psychiater zoeken? Niet dat het al zo erg is, maar soms zijt ge er beter bij van bij het begin,
want als ge te lang wacht, is er dikwijls niets meer aan te doen. Kijk maar wat er gebeurd is
met Danny, Axel, Karel, Rudy R, Johan, Ivan en Stefan, om er maar een paar te noemen. Een
goeie raad van een goeie kameraad.
Ivan verwondert er zich over dat de boeren vandejaar zoveel prei gezet hebben en dat die zo
groot staat. Ivan, jongen, dat is maïs! Maar zijn vergissing is begrijpelijk, want wat de boeren
bezielt vandejaar, weet ik ook niet: Ze hebben allemaal dwergmaïs geplant, van die gele dan
nog. Boeren en vrouwen, meestal moeilijk te begrijpen. West-Vlamingen en Jo Roels, altijd
moeilijk te verstaan.
Eén val(leke), van mij, maar ik kan nog net mijn voet uit mijn pedaal trekken en alleen mijn
velo gaat helemaal plat. Technisch gezien komt het dus niet in aanmerking als val, want het
is geen volledige zijwaartse val, gezien ik nog half rechtsta. Juist is juist, hé. Het komt omdat
ze allemaal voor mij, plots bij het binnenrijden van een bosje, zo goed als tot stilstand
komen. Ja, zeg ik, als er zo verschrikkelijk voor mij geklungeld wordt, dan kan ik bijna niet
anders dan vallen. “Als er geklungeld wordt, dan is het meestal de grootste klungel die eerst
tegen de grond gaat”, antwoordt Rudy R. Weet ge wat, mensen? Ik begin vandaag zo wat
mijn buik vol te hebben van die gevatte antwoorden.Het is de helft van de tijd ploeteren
door zandige mullige wegels door de dennenbossen. Dezelfde wegels die binst de winter
plakken van de more. Karel en ik zijn vandaag de beste zandklievers, kort gevolgd door
Stefan. De rest rijden we op een kluitje. Van Rudy Roubaix Rogiers zien we niet teveel de
eerste helft van de rit en in het zand, en hij ontbindt pas zijn duivels op de eindeloos lange
kasseistrook van Moerbeke en in de wegel naar Doorslaardorp. En de sprint wint hij ook. Het
moet niet altijd nieuws zijn, wat ik hier vertel. Mario.
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KWB Kalken

Kermismaandag 17 september
Geleid bezoek aan het Patershol Gent en omgeving.
Een verrassende wandeling gekruid met een hapje en een drankje.
Als er één buurt is die tot de verbeelding spreekt, dan moet het wel het Patershol
zijn. We grasduinen door de bewogen geschiedenis van dit pittig stukje Gent en
vertellen over bewoners van diverse pluimage die de doolhofachtige straatjes
hebben platgelopen.
Patershol, een buurt in Gent met smalle kronkelende straatjes en met
kinderkopjes geplaveide wegen die het originele middeleeuwse stratenplan
volgen. Hier geniet je van de drukke, gezellige en op-en-top Vlaamse uitstraling
die deze historische achterstraatjes hebben. Dit charmante plekje van de stad is
met zijn winkeltjes en knusse restaurants de perfecte plaats voor een mooie
wandeling.

Gegevens
Samenkomst parking gemeenteschool : 12.45 u
Carpooling mogelijk.
Voor wie rechtstreeks rijdt: verzamelen aan het ‘Groot Kanon Dulle Griet’
vlakbij de Vrijdagmarkt. Vertrek wandeling om 13.30 u. Duur : ong.2 u
Deelnameprijs: 10 € leden KWB, niet leden 15 €, inbegrepen hapje en
drankje .
Inschrijven: bij de bestuursleden tem vrijdag 14 sept.

