Receptie vrijdag 23 november 2018 19.30 u.
gastspreker: Dhr. L. DRIES fed. Agentschap milieu
thema: “Geloof jij in klimaatverandering”
muzikaal opgeluisterd door Muziekatelier Kalken
iedereen is welkom op de receptie. ZORG DAT JE ERBIJ BENT
Zaterdag 24 november 2018 van 14 tot 18 u.
Zondag 25 november 2018 van 10-12 en 14 tot 18.30 u
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

Meer info in deze “ kraak”

Onze verkeerskennis getest

Guido

Iedereen was tijdig op post
en natuurlijk curieus naar
onze huidige verkeerskennis.
Na de deskundige uitleg van
M. Van Leeuwen van de Vlaamse
Stichting Verkeerkunde werd al
snel duidelijk dat we nog heel wat
te leren hadden.
Wat ook duidelijk werd dat
verkeersregels er moeten zijn,
maar even belangrijk is hoffelijk
gedrag en gezond verstand.

WIJSHEID VAN DE MAAND
Wij kunnen niet gelukkig zijn
als de dingen waarin wij geloven
niet dezelfde zijn als de dingen die we doen
Freya Stark

.
.

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 2 okt. 2018
1 .WELKOM

2.Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.

3. Evaluatie voorbije activiteiten.
-Gemeentelijke zwerfvuilactie 21 sept. KWB deed mee (ADR en Hugo DL) .
Verschillende straten in en rond Kalken dorp werden bezocht.
Volgend jaar heeft KWB Kalken hier een actiepunt van gemaakt met steun van KWB
nationaal.
In één van de volgende KRAAK’s gaan we hier verder op in.
-Kermisuitstap maandag 17 september:
Zie verslag in KRAAK okt.

4.Komende activiteiten
-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.
We spreken af 18.30 u : klaarzetten zaal.
Affiches worden rondgedeeld.
- Boekenbeurs november: het thema dit jaar is ‘Klimaatverandering’
De spreker is Mr Dries van het agentschap ‘Milieu’.
De tombolakaarten werden verdeeld.
Affiche zijn klaar en worden volgende maand bezorgd.
- EHBO voor het gezin : definitieve datum is 11 febr. 2019
5.Financieel jaarverslag: Hubert geeft overzicht van de verrichtingen voorbije werkjaar.
Dank aan Hubert voor het vele werk.

6.Varia.
- Jong KWB: zondag 2 december (Sinterklaasfeest).In 2019 familiale wandeling en in januari
nieuwjaarsreceptie in restaurant ‘Den Bretel’ Wetteren.
- Gewestvergadering KWB: donderdag 25 okt. in vergaderzaal Parochiehuis.
- Sanering stookolietanks: infoavond ingericht door het gemeentebestuur. Men kan zich nog
aanmelden tot 31 okt. Volgens Gerard bedraagt de prijs hiervoor 480€ (kuisen) en 470 €
(opvullen met zand of bioschuim)
Andre De Rycke,secretaris
***************************************************************************

Proficiat aan de jarigen van november
Bambust C; Boon J; De Backer G; Dierick F; Fiers P; Lis P; Matthijs R;
Verhoeven P.
2

K.W.B. Voetbal
Voetbalweekend KWB Kalken in Polen.
Verslag Alain De Bock
Het laatste weekend van september 2018 zal in de analen van KWB Kalken genoteerd staan als
het eerste internationale voetbalweekend van de vereniging. Op vrijdagavond vertrokken Tom
Antjon, Laurens Bresseleers, Laurens Couckuyt, Kristof Dauwe, Thomas De Clercq, Glenn De
Groote, Karel De Keyser (overgevolgen vanuit China), Matthias De Landtsheer, Johan Magerman,
Peter Pieters, Matthias Roels, Pieter Temmerman, Jeroen Van Durme, Mateusz Lukasiewicz en
scheidsrechter Alain De Bock vanop de luchthaven in Charleroi voor een voetbalweekendje in
Polen, iedereen had er ongelooflijk veel zin in. Na een rustige vlucht en dito taxirit door
Warshau kwamen we veilig en wel aan onze hostel voor de eerste nacht (die voor de ene al iets
korter was dan voor de andere). Na het ontbijt wachtte de bus die ons naar Lublin zou brengen
waar we in de namiddag een voetbalwedstrijd zouden spelen tegen een Poolse selectie (van de
vroegere ploeg van Mateusz). Eerst hadden we een bijna drie uur durende rit voor de boeg die
door een aantal werd aangegrepen om een paar uurtjes slaap in te halen, één van ons had zich
volledig strike gelegd op de achterbank, toen onze chauffeur nogal bruusk moest remmen
hoorden we een doffe slag, toen we achterom keken lag W.P. tussen de achterbank en de zetels
ervoor op de grond, hilariteit alom op de bus, waar D.J. Laurens Bresseleers zorgde voor de goeie
muziek. In Lublin aangekomen wachtte Mateusz ons op om eerst iets te gaan eten, de lekkere
hamburgers en pasta ging erin als zoete koek en de cola en andere frisdrank nog beter (niemand
had eraan gedacht om drinken mee te nemen voor de toch wel vrij lange busrit). Na het eten en
een klein wandelingetje (kwestie van het eten te laten zakken voor de match), keken we de
Polen in de ogen, in een nieuw stadion en op kunstgras. Tijdens de opwarming hadden we al
gezien dat het een stevig ploegske was met heel goeie voetballers, we zouden niet bedrogen
uitkomen. Hadden onze spelers nog last van de jet-lag of speelden de shotjes van de vorige nacht
nog een rol wie zal het zeggen, feit is wel dat we aan de rust met 3 – 0 achterstonden en het
eigenlijk meer had kunnen geweest zijn ook, na de rust een beter KWB en Pieter Temmerman
zorgde voor de toch wel verdiende 3-1 na knap voorbereidend werk van Mateusz en Matthias De
Landtsheer, er kwam terug geloof in de ploeg maar onze Poolse vrienden waren duidelijk te
sterk. Zelfs met een volledige ploeg op z’n sterkst en topfit hadden we deze ploeg moeilijk iets in
de weg kunnen leggen. Het werd uiteindelijk 6 – 1, niemand maalde er echter om, voor de
spelers en voor mij was het een unieke ervaring en iedereen vond het zeker voor herhaling
vatbaar. Terug naar onze hostel in Lublin, omkleden en dan samen met onze gids Mateusz naar
een restaurant in het centrum. Een lekkerder stuk vlees hebben we denk ik nog nooit gegeten
dan die avond, en dan nog eens rijkelijk overgoten met Poolse Wodka ook, na het eten trok de
bende nog eens het nachtleven in, de details daarvan blijven geheim onder het motto “What
happens in Polen, stays in Polen”. Op zondagochtend nog eens de stad in, frisse neus halen en
inkopen doen (frisdrank voor op de bus), onze zelfde bus, zelfde chauffeur en dezelfde vrij lange
rit naar Warshau (met een ommetje door de Poolse velden op de koop toe).
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Nog een beetje rondlopen op de luchthaven, een hapje eten een beetje taxfree shoppen en dan
het vliegtuig op terug naar België, het was voor iedereen een TOP weekend, bedankt aan
iedereen voor de organisatie (Tom en Mateusz), bedankt iedereen voor de kameraadschap en de
steun ook in moeilijke momenten. Ik denk om te mogen spreken in naam van iedereen die er is
bijgeweest, dit gaan we nog doen, of het weer Polen wordt of ergens anders zal de toekomst
moeten uitwijzen. We hebben genoten van elk moment en van elkaars gezelschap. Dit weekend
heeft nog maar eens bewezen dat de voetballers van KWB Kalken niet zomaar een
voetbalploegske is maar ook en vooral een hechte groep vrienden.

23/9 FC GIB – KWB 0-1…….5/10 KWB –De Smossers 3-0……… 12/10 Red Star Studio Skoop 3-3

19/10 KWB – Safarkes

3-1

Wervelende wedstrijd met doelkansen langs beide kanten. Voorlopig geen doelpunten. KWB houdt
goed stand dank zij een sterke verdediging. Toch komen de bezoekers op voorsprong in de 23ste
minuut. Maar 3minuten later stelt Johan orde op zaken en we gaan rusten met een 1-1 stand.
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De tweede helft start KWB met 4 vervangingen. We dringen nu fel aan en vanuit de verdediging
wordt er goed uit gevoetbald en mooie combinaties volgen elkaar op. In de 56ste minuut scoort Tom
Antjon de 2-1..Niet veel later is het de beurt aan Tommy en de bordjes wijzen 3-1.
KWB domineert verder en speelt de wedstrijd uit met ei zo na een vierde doelpunt maar Mathias DL
besluit op de keeper. Verdiende zege van KWB waar iedereen een vermelding verdiend.

26/10 KWB –Vet.Overmere 3-1
In de eerste regenbui sinds lang spelen we tegen de buren uit Overmere.Een ploeg die bestaat
uit oud-spelers. Gelijk opgaande wedstrijd met kleine doelkansjes aan beide kanten. In de
34ste minuut mooi opgezette aanval van KWB waarbij een speler van Overmere de bal uit het
doel slaat met de hand: penalty. Johan zet die om en het staat 1-0.Wegens dat handspel krijgt
de bewuste speler terecht rood. De bezoekers vechten de uitsluiting aan maar de beslissing
van de scheids was correct. We gaan rusten met een 1-0 voorsprong.
De tweede helft 3 vervangingen bij KWB. Na 5 minuten vergroot Tommy de voorsprong:
2-0.Overmere domineert nu en dringt KWB naar achter. Maar onze verdediging staat pal met
onze keeper als uitblinker. KWB speelt rustig verder en op links kan Johan verschillende
keren oprukken,voorlopig zonder resultaat. Tot de 50ste minuut Tommy een inzenden van
Johan in doel devieert: 3-0. Overmere kan 5 minuten later milderen tot 3-1.Maar verder
komen ze niet. Verdiende zege van KWB maar wel met overdreven cijfers.
***************************************************************************

KWB activiteiten voor 2018/2019
Vrijdag/Zaterdag/zondag 23/24/25 november
Jaarlijkse boekenbeurs/posters/CD’s in zaal Breugel
thema:Klimaatverandering
Zaterdag 29 december
Soep op de stoep ten voordele van Welzijnszorg
Waar: kalken kerk vanaf 17 u

2019
Opgelet: hier zijn sommige dat gewijzigd (onderlijnd)
*Januari: nieuwjaarsreceptie voor KWB leden(datum in volgende KRAAK)
*Maandag 11 feb.: EHBO in het gezin,reanimatie en AED
*Zondag 24 februari: ochtendwandeling met ontbijt
* Zondag 21 april: paasviering + ontbijt
*Zondag 12 mei: sneukeltocht ism FEMMA
* Zondag 16 juni: familielunch + schieting
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K.W.B. kaartclub door Troef Negen
Nog geen duidelijke afscheiding vooraan
Maar Eddy blijft aan de leiding staan
Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2de kaarting van het seizoen. We zijn met 24
dus geen ‘blijvenliggers’.
De vrouwelijke kaarters zijn niet in hun sas en we zien hen terug in de tweede kolom van de
rangschikking:tijd om er wat aan te doen.Wie wel schittert is Marcel De Cock die van plaats
16 naar 5 gaat, een ferme kangoeroesprong.Minder goed vergaat het Peter Pieters die verhuist
van plaats 7 naar 17. Hij zal zijn moeder toch geen concurrentie aandoen voor de rode
lantaarn???: een familiezaak dus.
Verder was de kaarting een spel van verliezers en winnaars: de ene heeft meer geluk dan de
andere. Maar niet getreurd er komen nog 7 kaartingen en er kan nog veel gebeuren.
Volgende afspraak is op 11 november: dag van de wapenstilstand. Of dat ook het geval zal
zijn aan de kaarttafel valt nog te bezien. Iedere kaarting houden we een tombola met prijzen
die geschonken worden door sponsors.We willen hier in het bijzonder EUROSPAR danken
voor de waardebonnen.
Stand na 2 kaartingen
1 Cocquyt Eddy
2 Naudts Chris
2 Van Mossevelde R
4 Cackebeke L
5 De Bock A
5 De Cock M
5 Rogiers A
8 Roels A
9 Van Eeckhout R
10 Crapoen E
11 De Beule N
12 Bracke Abel

73
71
71
70
67
67
67
65
63
61
59
58

13 De Rycke A
13 De Wilde P
13 Rottiers L
16 Verhoeven P
17 Pieters P
18 Fiers Angele
19 Bracke Andre
20 Bonnaerens M
20 Durinck M
22 Steendam M
23 Verschraegen H

57
57
57
55
54
52
50
49
49
43
35

Familiaal nieuws
KWB betuigt zijn deelneming aan de familie van Willy Bauwens bij het overlijden van
Willy. Willy was een trouw KWB lid..
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KALKEN
WIJ DOEN MEE
Onlangs nam KWB Kalken deel aan de gemeentelijke actie rond zwerfvuil. Conform aan het
programma van KWB nationaal 2019 wil KWB Kalken een voortzetting geven aan deze actie
onder de naam:

OPERATIE PROPER
Zwerfvuilactie in onze buurt
De bedoeling van ‘KWB Operatie Proper’ is dat we met onze KWB leden in een
aantal straten van Kalken zwerfvuil ophalen (bv 3 maal per jaar).
Van KWB nationaal krijgen we gratis handschoenen, grijpstokken, PDM en
restafvalzakken.
Wat we van de gemeente verwachten is dat we gratis deze zakken kunnen
deponeren op het containerpark. Ophaling van de zakken kan de gemeente
eventueel ook voor zijn rekening nemen.(de gemeente ontving reeds een brief
hierover.
We plannen een 1ste ophaling in april 2019.Uiteraard geven we ook de nodige info
aan de inwoners van Kalken. In ons maandblad ‘KRAAK’ van volgende maanden
doen we een oproep aan onze leden voor deelname aan deze actie.
Bij de eerste ophaling houden we een persmoment zodanig dat onze actie in de
belangstelling komt.
We denken eraan het KWB logo met vermelding ‘KWB Kalken houdt uw straat
proper’ te plaatsen in de straten waar we zwerfvuil ophalen.

Hoe gaan we tewerk?
Ieder KWB lid (en familie,buur) kan meewerken aan deze actie.Je kan je nu reeds
opgeven voor deelname waarbij je uw voorkeurstraat (-straten) vermeldt. De eerste
ophaling is in april 2019.Deze oproep zal herhaald worden in de volgende KRAAK’s.
Naam:…………………………………………………………………………………………
Keuze straat(straten):……………………………………………………………………….
Deelname bevestigen bij uw wijkmeester of via E-mail: andrederycke@telenet.be
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Receptie vrijdag 23 november 2018 19u.30
*gastspreker: Dhr L. DRIES, Fed. Agenschap Milieu
thema: “Geloof jij in klimaatverandering”
*muzikaal opgeluisterd door Muziekatelier Kalken
*iedereen is welkom op de receptie
Zaterdag 24 november 2018 van 14 tot 18 uur
Zondag 25 november 2018 van 10-12 en 14 tot 18,30 u
Parochiezaal Breughel Kalkendorp 26

MET DANK AAN ONZE SPONSORS
Rudy Rogiers
“VOEGWERKEN”
Portugiezenstraat 3a
V.U. KWB Kalken hooistraat, 24 9270 Kalken

