
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Test uw verkeerskennis:maandag 16 oktober  
In zaal Breughel, een interactieve uiteenzetting rond de huidige 

verkeersregels door M. Van Leeuwen  van de ‘Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde’. Meer info op laatste bladzijde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 
 
 

 

 

 

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 

Een mens kan veel verdragen 

Zolang hij zichzelf verdragen kan 
Axel Munthe 

 

  

  

 

Met 15 deelnemers  trokken we naar Gent om samen met de 
organisatie“VIZIT “het Patershol te verkennen. 

De meesten onder ons kennen het Patershol  wel, maar wat onze gids 

wist te vertellen verbaasde ons allemaal, met anekdotes en verhalen 

wist hij ons in het verleden te brengen en konden we voelen hoe het 

toen was geweest, de hele geschiedenis kwam er aan te pas. 

Daarenboven werden  we getrakteerd met Gentse zoete en zure 

specialiteiten uit het oudste snoepwinkeltje van Gent. 

In het jeneverkot in Gent mochten we een keuze maken uit een 

onuitputtelijke aantal soorten samen met daarbij een aangepast hapje. 

De jenevers werden op een hoopje uitgeschonken zodat er eerst 

moest geslurpt worden, hierboven een paar foto’s van de beste 
slurpers. Na afloop werden we nog getrakteerd uit de KWB kas. 

 

KWB programma 2018/2019 
 Boekenbeurs: 23, 24 en 25 november 2018 

 Soep op de stoep: zaterdag 29 december 2018 

 EHBO in het gezin :maandag 11 februari 2019 

 Ochtendwandeling met ontbijt: zondag 24 februari 2019 

 Paasviering zondag 21 april 

 Sneukeltocht KWB/FEMMA: zondag 26 mei 2019 

 Familielunch met schieting: zondag: 16 juni 

           Jullie zijn van harte uitgenodigd  
Guido 

 

 

 



 

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING  4 sept  2018 
 

1 .WELKOM 

 

2.Verslag vorige vergadering 
Geen opmerkingen. 

 

3. Evaluatie voorbije activiteiten. 
In augustus waren er geen activiteiten (uitgezonderd KWB voetbal,zie verder verslagen) 

 

4.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. 

We vertrekken om 12.45u parking gemeenteschool .Vervoer: carpooling. 

We hopen op goed weer!! 

-Gemeentelijke zwerfvuilactie. 

KWB doet mee op vrijdag 21 sept. Samenkomst Kalken dorp om 13.30u.We gaan op zoek 

naar allerlei zwerfvuil in de onmiddelijke omgeving van Kalken dorp. 

Deze actie zal ook een verlengstuk krijgen in 2019 want KWB Kalken heeft dit thema 

gekozen als programmapunt. Meer hierover later. 

-Verkeerswetgeving: een interactieve uiteenzetting rond de huidige verkeersregels. 

Heeft plaats op dinsdag 16 oktober om 19.30 u in zaal Breugel. 

De spreker is Mr Van Leeuwen van het VSV(Vlaamse Stichting Verkeerskunde). 

Op deze avond wordt onze kennis getest van de huidige verkeersregels. 

- Boekenbeurs november: het thema dit jaar is ‘Klimaatverandering’ 

De spreker is Mr Dries van  het agenstschap ‘Milieu’. 

Affiches worden volgende maand verdeeld. Ook de tombolakaarten zullen dan klaar zijn 

 

5.Varia. 
- Soep op de stoep : heeft dit jaar plaats op zaterdag 29 december. 

- Jong KWB: een programma wordt uitgewerkt. Zondag 2 december (Sinterklaasfeest).In 

2019 familiewandeling en in januari nieuwjaarsreceptie in restaurant ‘Den Bretel’ Wetteren. 

 Andre De Rycke,secretaris 

*************************************************************************** 

Proficiat aan de jarigen van oktober 
 
Baert T; Bauwens W; Couckuyt L; De Corte J; Van NieuwenhuyseI R; ; De Wilde 
D; Gistelinck Jp; Goossens P; Hanselaer D; Van Rijsselberghe C; Hanselaer P; 
Imschoot E; Keuleers Jp; Vergeylen R;  Pieters P; Roels H;  Schelfaut F; 
Temmerman P; Uytterschaut G; ; Van Kersavond H;Naudts G                  
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. K.W.B. Voetbal  
31/ 8   KWB – Altea Eagles    2 – 2 

Alweer een nieuwe ploeg die op bezoek komt, een team met vooral jonge spelers.                                      

We begroeten Vandaag  Johan Magerman  die – na lange kwetsuur- weliswaar als keeper zijn 

wederoptreden doet (en hij deed dat goed).  Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd en gaan volop 

hun kans. Echte doelkansen blijven echter uit. In de 20ste minuut  krult Jasper  een vrijschop mooi in 

de linker winkelhaak. We gaan rusten met een 1-0 stand.                                                                                                           

De tweede helft starten we met 5 vervangingen. Opnieuw hetzelfde spelbeeld maar de bezoekers 

dringen aan en stellen in de 50ste minuut  gelijk. 5 minuten later opnieuw doelpunt van de bezoekers 

waar onze keeper Pascal (verving Johan )niet vrijuit ging. KWB schiet wakker en gaat resoluut ten 

aanval. Meeval en goed keeperswerk  van de bezoekers staan echter in de weg. Het is uiteindelijk 

Tommy  die de score op 2-2 brengt met een mooie volley. Dicht bij het einde voorkomt onze keeper 

nog een nederlaag. 

7/9    KWB – WEBRA    4 - 3 

Hattrick van Kristof Dauwe 

Altijd een geladen derby tegen de spuitgasten uit Wetteren. De bezoekers dringen fel aan tijdens het 

wedstrijd begin. KWB laat zich niet onbetuigd en in de 9de minuut gaat Peter Lis door op links en 

centert de bal voor doel waar de goedgevolgde Kristof de stand op 1-0 brengt. De bezoekers  echter 

brengen één minuut later de stand in evenwicht. Met nog 5 minuten te spelen komt WEBRA op 

voorsprong. We gaan rusten met een 1-2 stand.                                                                                                                 

In de 2de helft wisselt KWB vier spelers en doet  Maarten Vanderveken(zoon van Marcel) zijn 

wederoptreden na jarenlange afwezigheid en het moet gezegd : Maarten heeft nog niets ingeboet 

aan kwaliteit. De wedstrijd kent nu een spectaculair verloop. In de 41ste minuut zendt Johan 

Magerman –die zijn wederoptreden als veldspeler doet- een mooie voorzet van rechts naar doel 

waar Kristof met een harde kopbal de keeper kansloos laat: 2-2. Een paar minuten later staat het 

alweer gelijk na geharrewar voor ons doel en is alles te herdoen. En dan is daar weer die duivelse 

Kristof die in de 52ste minuut  een voorzet van Peter Pieters in doel devieert: 3-3.Met nog 5 minuten 

te spelen gaat Laurens Couckuyt solo en schiet de bal laag in doel : 4-3.                                                            

Verdiende zege van KWB met Kristof als triomfator. Maar ook de sterke collectieve prestatie van het 

KWB team mag vermeld worden. We noteren ook nog de goede leiding van onze arbiter Alain De 

Bock die de teugels strak hield. 

14/9    KWB – Galaxie Oordegem   0 – 0 

Het wordt een wedstrijd van gemiste kansen. De bezoekers zijn met 10 en onze Peter Pieters biedt 

zich aan  als 11de man.                                                                                                                                                      

We zijn 5 minuten ver en Matthias DL duikt alleen voor doel op maar besluit in de armen van de 

keeper. De bezoekers spelen niet onaardig en komen verschillende keren in de kleine rechthoek 

maar Matthias Roels staat daar  als een  rots in de branding. Tom Antjon krijgt nog een mooie kans 

maar mist jammerlijk. De eerste helft eindigt op een 0-0 stand.                                                                                                  

De tweede helft geen vervangingen. Het spelpeil  van KWB is er niet op verbeterd en  is te kwistig 

met slechte passes. Daardoor kunnen de bezoekers dreigen. Gelukkig is daar Laurens Bresseleers die 

alles uit het doel rammelt. De wedstrijd eindigt op 0-0 en kan een terechte uitslag genoemd worden. 

Nog vermelden dat Johan Magerman herop trad als veldspeler en hij deed dat zeer goed. 

 



 

K.W.B. Mountainbike 
 

Zondag 23 september 2018.   
                                                                                                                             

Lede, met … The Real Modderfokkers 

 

Er zijn modderfokkers en er zijn échte modderfokkers. De laatste zijn genaamd: Thomas, 

Stefan, Axel en Mario. Al de hele week worden voor het hele weekend stortregens en 

rukwinden van 100 per uur voorspeld. Dat houdt natuurlijk de mietjes onder de 

modderfokkers – en er zijn er steeds meer – tegen. Niet zo , the real modderfokkers. Wij 

trekken ons dat allemaal niet aan. En zie, we krijgen de hele ochtend een gezapig motregentje, 

en vooral: GEEN SPATJE WIND! Gewoon niet te geloven. Er zitten er nu thuis een heleboel 

de hele ochtend hun kas op te fretten en die zitten te hopen op gietende regen en winderige 

stormen. Niet dus, mietjes! 

 

Veel zuurstof in de lucht: Gezond voor ons longskes! Wat regen op onze huid: Gezond voor 

ons velleke! Geen zeveraars die meerijden: Eindelijk, en gezond voor ons kopke! Goed 

berijdbare, lichtjes vettige wegen, met wat plaskes: Plezant, en gezond voor ons spierkes! Als 

modderfokker wil je dit echt niet missen – ja, we gaan het er nog wat dieper inwrijven, haha. 

Thomas is helemaal optimist, want die voorspelt de hele tijd dat de zon er nog gaat 

doorkomen, maar daar is het nog even op wachten … 

De rit naar en rond Lede, tot in Erpe, lang geLeden. Ik ga toch nog eens tegen de grond als ik 

de planken van een brugje wil oprijden en die liggen er ongemeen glad bij. Voor ik het weet 

schuiven velo en mario over de natte planken en lig ik voor de zoveelste keer in mijn carrière 

op mijn trochanter. Ja, goegel het maar eens, dan leert ge nog wat bij. Niet gezond voor mijn 

trochanter, maar we bijten het zeer af, want ja, we zijn echte hé.  

In Lede rijden we naar het hoogste punt van Lede – het hoogtepunt van de rit dus. Een leuk 

klimmetje, volgens mijn gps 70 meter boven de zeespiegel. Nu nog wel, maar binnen een jaar 

of 5 is dat nog slechts 69 meter. Dan moeten we iets minder lang klimmen. Elk nadeel heeft 

zijn voordeel.  

 

In het weerkeren besluiten we de vaart langs de andere kant te pakken. Ze zijn daar weer 

bezig in de Meersen, niet te geloven. Er komt een dijk tot in Kalkendorp, naar het schijnt. Wat 

er nog overschoot van oorspronkelijk landschap is nu ook naar de … euh, vaantjes. Ander en 

beter landschappen dan maar, en liefst geen asfalt boven op die nieuwe dijk, gelijk ze gedaan 

hebben tussen de Aard en Uitbergen, want dat haalt er de ziel helemaal uit. In alle geval, we 

slagen er in om van aan de Schelde rechts (= ten Oosten) van het pompstation de Vaart aan de 

rechtse kant langs te rijden, slechts effekes door een wei, tot we bij coiffeur Fifi in het dorp 

aankomen. Het bos aan de Oude Schelde is nu volledig gerooid en we kruisen de Oude 

Schelde gewoon dwars. 

Er duiken in de Beize nog drie dappere, echte modderfokkers op: Johan P, Els en Nancy. Er 

zijn dus gelukkiglijk nog zeven echte over. Het is ver gekomen. Om naar huis te rijden is het 

al veel minder met het weer, zodat we toch nog met een kletsnat pak arriveren, maar ’s 

namiddags komt de zon er toch nog minstens een uur lang door. Thomas voor weerman! 

Mario. 
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K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 
 

        Wie mogen we dit jaar bekronen?? 

Velen zijn geroepen maar weinig uitverkoren…. 

Op 9 september 2018 om 9u30 startte het nieuwe kaartseizoen in de refter van de 

Zonnebloem.  23 kaarters waren present om 9 maanden lang de degens  te kruisen en uit te 

maken wie in Mei volgend jaar tot koning mag worden uitgeroepen.                                                             

Door familiale omstandigheden geeft Walter Braeckman forfait dit jaar. We zullen je 

missen Walter maar wensen jou veel sterkte in deze moeilijke periode.                                                                 

Eddy Cocquyt en René Van Mossevelde namen een bliksemstart en kaartten 40 punten bij 

mekaar, wat hun uiteraard de 1ste plaats opleverde.                                                                           

Verschraegen Huberta en Durinck Mariette waren de pineut. Zij scoorden resp.  18 en 16 

punten  wat neerkomt op minder dan de helft van het puntenaantal van de koplopers. Nog 

geen paniek dames. Een tandje bijsteken is de opdracht volgende maand.                           

Marcel De Cock was na een lange periode van afwezigheid wegens gezondheidsredenen 

terug in ons midden en hij heeft nog niets aan strijdlust verloren. Welkom Marcel en veel 

kaartplezier de komende maanden.                                                                                                                    

Wij kunnen alvast 1 trui toekennen nl. deze van rode lantaarndrager of liever – draagster. 

Deze eer valt te beurt aan Durinck Mariette. Hopelijk voor niet lang Mariette. Volgende 

kaarting op 7 oktober, zelfde uur ,zelfde plaats. 

Stand na 1 kaarting 

1  Cocquyt Eddy  40   13  Crapoen Eric  30                  

1  Van Mossevelde René 40   14 Bonnarens Marcel              29                                 

3  Cackebeke Luc  37   15 Van Eeckhout René 28                   

4  De Beule Nicole  36   16  De Cock Marcel              27                                         

5  Roels Aimé   34   16  De Rijcke Andre              27                                                          

6  Rogiers André  33   16  Rottiers Luc              27                  

7  Pieters Peter  32   19  Bracke Andre   25                  

8  De Bock Alain  31   20  Bracke Abel  24                  

8  De Wilde Paul  31   21  Steendam Marcel              20                               

8  Fiers Angèle  31   22  Verschraegen Huberta      18                  

8  Naudts Chris  31   23  Durinck Mariette               16                   

8  Verhoeven Philip  31                                               

            5 

 



 

Familiaal nieuws 

- Andre en Elette Durinck-Engels vieren hun 50 jarig huwelijksjubileum. KWB wenst 

jullie van harte proficiat en nog vele jaren samen in goede gezondheid.                                            

- Spoedig herstel gewenst aan Aimé Roels die een knieoperatie onderging. 

 

 

KWB activiteiten voor 2018/2019 

Dinsdag 16 october (opgelet: gewijzigde datum)                                                                 

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                                                                

*Maandag 11 februari: EHBO in het gezin, reanimatie en AED                          

*Zondag 24 februari: ochtendwandeling met ontbijt                                                             

* Zondag 21 april: paasviering +  ontbijt                                                                        

*Zondag 26 mei: sneukeltocht ism FEMMA                                                               

*Zondag 16 juni: familielunch met schieting 

 

Graag uw aandacht voor een doorlopende actie in 2019 van KWB Kalken: 

We doen mee aan een programmapunt van KWB nationaal : zwerfvuil in ons straat.                                           

We hopen KWB leden te motiveren om bv ééns in de twee maanden in een paar omliggende straten 

op zoek te gaan naar zwerfvuil. Vuilnis zakken, handschoenen  en grijpers krijgen we gratis ter 

beschikking van KWB nationaal. 

 



 

     Kalken 

 

Wat is jouw kennis van de huidige verkeersregels ??? 

Durf jij de uitdaging aan???  

Kom dan naar de infoavond rond 

verkeerswetgeving . 

Dinsdag  16 okt.  om 19.30 u in zaal Breugel, 

Kalkendorp 26, Kalken 

 

Doe mee aan de  interactieve workshop over: 

*verkeersregels in onze buurt 

*rijvaardigheid 

*veilig op een veilige fiets 

*verkeersquiz 

Iedereen welkom :  inkom gratis 

 








