
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Nieuwjaar is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. In de 
westerse wereld is dit op 1 januari, in andere culturen vaak op andere data. Bij deze 
viering zijn wederzijdse gelukwensen en goede voornemens gebruikelijk, zo leert 
Wikipedia. 

Het eind van een jaar is een goed moment om even terug te kijken op het voorbije 
jaar en onszelf af te vragen of we op de goede weg zijn. Het is een cliché, maar 
daarom niet minder waar. Voor veel mensen is de jaarwisseling een moment van 
bezinnen. Het is ook dan dat voornemens worden uitgesproken, er worden keuzes 
gemaakt. Het nieuwe jaar staat immers symbool voor vernieuwing en frisheid. 

Gelukkig nieuwjaar wensen, voornemens hebben, streven naar,… Het is allemaal 
leuk, maar misschien is volgende insteek van psycholoog Jeffrey Wijnberg nog veel 
belangrijker: "Natuurlijk mag je plannen koesteren en idealen hebben, maar als je 
jezelf kunt aanvaarden zoals je bent, heb je al heel wat bereikt." Iets om even over 
na te denken. 

  

De nieuwjaarmaand is ook de tijd bij uitstek om eens iets voor een ander te doen. 
Mensen betekenen heel graag iets voor iemand anders. We gaan steeds meer op 
zoek naar manieren om anderen te helpen. Misschien kunnen we in onze eigen 
omgeving beginnen? Wie in onze buurt kan op vandaag een extra steuntje in de rug 
gebruiken? Hoe kunnen we … voor vuurwerk zorgen? 

Vuurwerk is ontstaan uit angst voor kwade geesten. De kans dat deze met oud en 
nieuw opdoken was groot. Vandaar dat mensen van oudsher rond de jaarwisseling 
veel lawaai produceerden en daarom dan ook vuurwerk afstaken. 

Voor wie zouden wij een beetje ‘vuurwerk’ kunnen zijn? 

Gelukkig Nieuwjaar! 

Wim Verlinde, algemeen voorzitter KWB 

 
Het bestuur dankt : 
Alle leden voor het vernieuwen van hun lidmaatschap, onze wijkmeesters , het 
dagelijks bestuur, de verantwoordelijken van onze diverse activiteiten.              
Bedankt voor uw inzet. 
 
Bij de geboorte van een nieuw jaar wensen we u allen van harte een goede 
gezondheid, werk waar je deugd aan beleeft, fijne ontmoetingen en 
samenleven met mensen bij wie je, je gedragen weet en die je leven 
kleuren en het leven waard maken, elke dag opnieuw. 
 

Guido 
 
 

 

 

 

 

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 
Het geluk vermenigvuldigt zich 
Slechts wanneer je met iemand deelt 
Gilbert Cesbron 

 

 

 



 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING  4 dec. 2018 
 

1 .Welkom 

 

2.Verslag vorige vergadering 
Geen opmerkingen. 

 

3. Evaluatie voorbije activiteiten. 

 

- Boekenbeurs  
* Eerste vaststelling: minder volk op de openingsreceptie: kwam dat door het thema van de 

boekenbeurs? Volgens sommige bestuursleden was het een te zwaar onderwerp. Nochtans 

was dit zeer actueel. Een klimaatverandering komt er zeker aan volgens vaststellingen en 

prognoses van de wetenschappers. 

In elk geval heeft onze KWB de kans gegrepen om dit in de belangstelling te brengen. 

De plaatselijke scholen maakten schitterende posters en maquettes over dit thema, 

waarvoor hartelijk dank. Me mogen ons gelukkig prijzen dat de jeugd ook warm loopt 

voor dit levensbelangrijke thema. 

* Het ‘Muziekatelier” sierde de opening met mooie aangepaste muziek en zang. 

* De belangstelling op zaterdag en zondag was meer dan bevredigend zodat we kunnen 

spreken over een geslaagde boekenbeurs. 

 

4.Komende activiteiten 
- Opstellen kerststal: zaterdag 15 dec. om 9 u, afbraak op zaterdag 5 jan. 

- Zaterdag 29 dec.: soep op de stoep: ten voordele van  ‘Welzijnszorg’. 

Guido heeft de vormelingen aangesproken voor de verkoop van de soep 

Tent en tafel werd reeds aangevraagd aan de gemeente. Voor de soep zorgt de KWB 

kookclub.We komen samen aan de kerk om 17 u . 

- EHBO voor het gezin : definitieve datum is 11 febr. 2019 

 

5.Varia. 
- De lidkaarten worden afgerekend . 

  

Andre De Rycke,secretaris 

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

Proficiat aan de jarigen van januari  

 
D'Hondt W; De Landtsheer H.; De Landtsheer M.; De Lausnay F.;         
De Mulder D.; De Rycke A.;Goeman H.; Lenoir P.; ; Rogiers  A;  
Steendam M.; Van De Velde L.; Verhoeven K. 
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K.W.B. Voetbal  

 

HO Kalken Vet. – KWB    2 - 2 

Met felle wind en een regenbui  start de zoveelste lokale derby. KWB trekt de aanvallende 

kaart maar echte doelkansen zijn schaars. Ook HO steekt zijn neus aan het venster maar 

onze keeper Laurens houdt zijn netten ongeschonden. In de 30ste minuut krijgt Tommy de 

bal , controleert hem met de linker voet en schiet met rechts hard binnen.We gaan rusten 

met een 0-1 voorsprong. 

Tweede helft 3 wijzigingen bij KWB.We zijn geen 5 minuten ver als HO de stand in evenwicht 

brengt:1-1.Beide ploegen gaan nu beurtelings in de aanval zonder evenwel gevaarlijk te 

zijn.In de 50ste minuut krijgt KWB een vrijschop: Peter Pieters schiet hard naar doel en een 

HO verdediger kopt de bal in eigen doel:1-2. Via een vrijschop in de 60ste minuut scoort HO 

de gelijkmaker  en legt de eindstand vast: 2-2.En daar kon iedereen zich mee verzoenen 

KWB –Red Star Studio Scoop   1 – 1 

We spelen tegen een felle Gentse tegenstander. Van bij de start van de wedstrijd drukt de 

tegenstander ons op de eigen helft. KWB verdedigt fel maar kan niet beletten dat de 

bezoekers op voorsprong komen in de 15de minuut. We zien verdere dominantie van de 

tegenstander tot het einde van de eerste helft. 

De tweede helft  5 vervangingen bij KWB. Er is nu toch een kentering in de wedstrijd want 

KWB neemt het voortouw. Na 46 minuten wedstrijd haalt Tom Antjon uit en het                                

staat 1-1.Wat verder gebeurt lijkt bijna fictie : wenkende grote kansen voor Pieter 

Temmerman, Pieter Goossens , Cedric  Baele en Tommy .Helaas resulteert dit niet in 

doelpunten.   En zo eindigt de laatste wedstrijd van 2018 in een verdiend gelijkspel.                                                                                                                  

We gaan nu genieten van een welverdiende rust en de eerste wedstrijd van 2019 is op 

vrijdag 4 januari tegen ‘De Grote Avond’ op de Blaarmeersen. 

Aan alle spelers , supporters  en hun familieleden een gezond en gelukkig 2019. 

Na de wedstrijd werden pakjes koeken onder de spelers en supporters bedeeld met als doel die te 

verkopen aan 5€ per pak. Dit alles om onze voetbalkas te spijzen. Benieuwd wie de beste verkoper 

wordt. 

Maarten Vanderveken werd het slachtoffer van een arbeidsongeval met een dubbele 

scheenbeenbreuk als gevolg. We wensen hem een spoedig herstel en hopen hem zo vlug 

mogelijk op het veld terug te zien. 

 

                3 



 

KWB Mountainbike 
 

 

Zondag 16 december 2018. Kalken: toertocht ‘Calckine” 
 

Vuil, koud, killig, nat, en vooral, donker weer. De dagen gaan met moeite open en toe, zei 

mijn vader zaliger. Ondanks dat, staan we met 12 aan de start. Het is toertocht van de 

Calckine, te starten in de Scala. Ook daar veel volk ondanks het gure weer.  

 

Straffe mannen (en vrouwen), die mountainbaaikers, al zeggen we het zelf. Mannen in vorm 

zijn Jo Roels, Danny Fack, Thomas Bisschop, en ons jonkie, Jeffrey De Brauwer (of is het 

“Geoffrey”, Anemie? Of is het “Anemmie”, Annemie?) . Ook Luc Krick pakt een paar keer 

uit met van die snedige demarrages in het veld, zoals we dat al een tijdje niet meer van hem 

gewoon waren. Zelf zit ge daar te ploeteren zonder dat ge vooruit komt, en dan schiet er hem 

daar plots ene u voorbij, gelijk of het niets is. Thomas en Jeffrey lappen me dat ook een paar 

keer. Heel erg motiverend, hoor! Wie anders ook altijd van de besten zijn, maar vandaag niet 

echt opvallen, zijn Stefan Imschoot en Patje Roels.  

 

Vullen de bende verder aan: Ivan Rogiers, Rudy De Clerck, Axel Troch, Johan Van Hulle, en 

ondergetekende. Naar het einde van de rit ben ik blij dat ik een paar keer Johan zijn wiel kan 

houden, om dankzij Johan weer aan te sluiten bij de anderen die alweer voorop zijn.  

 

Onze B-ploeg is op weg naar Eksaarde, alwaar Nancy op de kerstmarkt staat. 

Jo legt er meteen de pees op en Axel is de verstandigste: die rijdt zijn eigen tempo, om ons 

aan de bevoorrading dan toch in te halen. Ik zie na een paar kilometer al half scheel van de 

inspanning, door het hoog tempo in vettige wegels vol plassen, en aan de Scheldedijk moeten 

we, in plaats van recht omhoog de dijk op, in de wegel beneden blijven, naar links, maar dat 

dringt niet meteen tot mij door. Jo, die rechts naast mij rijdt, heeft dat gezien, maar ik niet, 

ook doordat mijn beschermbril al vol modder hangt en doordat mijn ogen je dat niet meer 

zijn, gezien mijn gezegende leeftijd. Gezien mijn gezegende leeftijd is er al veel niet meer je 

dat, moet ik zeggen. Jo en ik kunnen, ei zo na, een botsing vermijden. ‘Awel, stom kieken!”, 

roept Jo, “ziet ge dat dan niet dat het naar links is”. Let wel: Die zegt zomaar ‘Stom kieken’ 

tegen een hoogleraar aan de Universiteit Gent, zeg! Als dat een student was, dan zou ik 

zeggen: “Kom eens terug in september, mijn beste vriend, voor de tweede zittijd”. Maar 

aangezien Jo al niet eens eerste zittijd zou halen, schiet ik daar ook niets mee op. 

 

Ivan rijdt eindelijk tubeless (= zonder binnenband), na tal van platte banden de voorbije 

weken. Na 35 km: psst, psst, psst. Hij rijdt op een dikke nagel en zijn dure, nieuwe band is al 

meteen om zeep. Zijn broer, die vandaag, na een schabouwelijke nacht op de foetbal, alleen 

reed met al zijn vriendjes, laat in de Beize weten dat er geen garantie op die banden is, bij 

oneigenlijk gebruik. Van uw broer moet ge het hebben.  

 

Geheel terzijde: In de Beize valt het op dat er weer meer en meer mensen steken van 

‘KalKoen’ tegen de cafébaas, maar dat is iedere keer als het bijna Kerstmis is. De mensen 

toch, hé.  
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( vervolg KWB Mountainbike) 

 

Nu baarmoedertransplantatie mogelijk is geworden, dankzij mijn collega’s op het UZ Gent, 

overweegt Danny dergelijke chirurgische ingreep. Ja, borsten heeft hij toch al en zelfs 

zonder baarmoeder denk je dat hij al maanden in verwachting is, dus waarom niet?                                              

Stel je voor, Mario, zegt Danny, dat jij en ik samen een kleine zouden krijgen, en die kleine 

heeft een beetje van mijn loeks, wat voor een intelligent en mooi manneke zou dat niet zijn? 

Na met heel veel moeite een zware kotsneiging te hebben onderdrukt, antwoord ik: “Ja, 

Danny, dat kan wel zijn, maar in het geval die kleine jouw IQ heeft en mijn loeks, wordt dat 

wel een superdom, oerlelijk kinneke, hé.”  

 

“Ha”, zegt Rudy Clerck, “als je jezelf zowel intelligent als aantrekkelijk wilt voelen, is dat 

niet zo moeilijk. Ga gewoon eens regelmatig naar de Woesten, gelijk ik.” “Vertel, Rudy”, 

zeggen wij en we hangen allemaal aan zijn lippen, want dat is nu eens een schoolvoorbeeld 

van wat ze een win-win situatie noemen: naar de Woesten pinten gaan drinken, en 

daardoor ook nog eens terzelfdertijd intelligent en aantrekkelijk worden. “Awel”, zegt 

Rudy, “’t Is simpel. Elke keer dat ik van bij de Woesten thuis kom, zegt mijn Marie-Jeanne: 

‘Awel, slimme, ge komt er weer schoon voor, zunne!’” 
 

Als we thuis komen, zegt die van mij dat ik er ook weer schoon voor kom. Ze zou me met 

geen tang vastpakken, zegt ze, die t... Euh, nog net op tijd mijn woorden kunnen inslikken. 

Nog een half uur velo en kleren kuisen voor ik binnen mag. En het was toch wel koud, hoor. 

Hoe lang hou ik dees zottigheid nog vol? Mario 

 

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

KWB  Tombola 2018  

Hoofdprijs: 1267 res: 1623  

1002 1232 1445 1580 1693 1790 1915 2167 

1017 1337 1506 1584 1718 1809 1964 2184 

1066 1341 1510 1605 1725 1811 1975 

1131 1397 1538 1664 1727 1852 2058 

1181 1422 1556 1675 1773 1860 2100 

Prijzen af te halen tot 31 januari 2019 bij                                                                                         

Luc Cackebeke,Groene Meersen 20, Kalken 9270 tel.09 367 51 43 

**************************************************************** 
Noteer nu al in uw agenda: 
 

Zondag 24 februari: ontbijt in zaaltje Peperstraat, daarna wandeling in de 

Kalkense Meersen. 
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K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

 

Slachtoffers bij de vleet… 

Maar Andre Rogiers heeft de koppositie beet…. 

Op de vierde kaarting van het seizoen waren 23 kaarters present. De verplaatsing van de 

kaarting naar de derde zondag van december (een week meer rust) heeft klaarblijkelijk 

nefast gewerkt voor sommige koplopers  van het klassement.                                                                   

Eddy Cocquyt bevestigde zijn bange voorgevoelens. Hij behaalde slechts 13 punten en 

eindigde hiermede als voorlaatste aan de aankomst. In de koers zeggen ze “ de benen 

wilden niet mee”, in dit geval de kaarten.                                                                                                    

Het meest spectaculaire feit van de dag is de onwaarschijnlijke tuimelperte van Alain De 

Bock. Hij dondert van de vierde naar de eenentwintigste plaats, liefst 17 plaatsen gezakt. 

Wie doet hem dat na? Zonder twijfel neemt hij de tuimeltrofee mee naar huis. Hij 

behaalde 5 punten, in feite 1 punt ( de 4 punten die hij verdiende door deel te nemen aan 

de kaarting niet meegerekend).                                                                                                                                

Van Eeckhout Rene, Verhoeven Filip en Bonnarens Marcel waren goed voor elk 40 punten. 

Zij verhuizen hierdoor van de rechter- naar de linker kolom van de rangschikking .               

Met 9 plaatsen winst mag  Marcel  zelfs de kangoeroetrofee op zijn schouw zetten. 

Verschraegen Huberta doet de laatste twee maanden verwoede pogingen om de rode 

lantaarn kwijt  te spelen. Het wil maar niet lukken. Volhouden Huberta , na nieuwjaar kan 

het misschien lukken.                                                                                                                      

Rogiers Andre wordt de nieuwe koploper . Hij mag zelfs samen met Eric Crapoen de groene 

trui omgorden. Zij zijn de enigen die momenteel 4 maanden op rij 30 punten en meer 

behaalden. Volgende kaarting op zondag 6 januari 2019. Allen op post? 

Stand na 4 kaartingen 

1  Rogiers Andre  134  13  De Beule Nicole  115                                          

2  De Cock Marcel  133  14 Bracke Abel  113                                           

3  Naudts Chris  130  14  Durinck Mariette  113                                                            

4  Van Eeckhout Rene  129  14 Pieters Peter  113                               

5  Cackebeke Luc  128  17 De Wilde Paul  112                                            

5  De Rijcke Andre  128  18 Roels Aimé   109                              

5  Verhoeven Filip  128  18 Steendam Marcel  109                                            

8  Cocquyt Eddy  126  20 Fiers Angèle  106                                            

8  Van Mossevelde Rene 126  21 De Bock Alain   104                                                    

10 Crapoen Eric  124  22 Bracke Andre     98                                      

11 Rottiers Luc  123  23 Verschraegen Huberta          96 
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KWB Kalken  

Maandag 11 feb. om 20 u. in zaal Breugel, Kalkendorp 26, Kalken 

EHBO in het gezin 

Wat te doen bij huis-, tuin- en keukenongelukken 

Met medewerking van het Vlaams Kruis 

Wat? 

‘EHBO in het gezin’ is een opleidingsmoment waarbij een begeleider van 
Het Vlaamse Kruis komt vertellen wat je precies moet doen bij kleine 
ongevallen in en rondom het huis. Na het volgen van deze beknopte 
opleiding kan je al enkele basishandelingen toepassen bij een ongeval. 

Inhoud van de activiteit 

De statistieken vertellen ons dat de meeste ongelukken thuis gebeuren. 
Een snijwonde, een val, bloedneus, een buil … het is snel gebeurd! Om 
ook van ernstige verwondingen te herstellen, is het nodig om het 
slachtoffer onmiddellijk na het ongeluk de correcte eerste zorgen toe te 
dienen. Het Vlaamse Kruis streeft na dat tenminste één persoon in elk 
gezin de eerste hulp kan verlenen. Dat kan via de opleiding ‘EHBO in het 
gezin’! Deze twee uur durende opleiding is voor iedereen toegankelijk, 
voorkennis is niet nodig. Zowel ongevallen met kinderen als met 
volwassenen komen aan bod. 

 

Volgende onderwerpen komen aan bod: 

Snijwonden , Kneuzingen 

Insectenbeten, Verstikking, Brandwonden 

 








