Delen zit in ons. Wij mensen zijn geboren delers. Als je er eens goed over nadenkt,
delen we veel meer dan we denken. We delen voorspoed en geluk, maar ook
tegenslag en verlies. Delen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld
waarin iedereen mee is. Ook vandaag én in de toekomst. Dat willen we deze
campagneperiode in de verf zetten. We zetten Broederlijk Delen centraal; ofwel
hoe delen volgens ons het antwoord is op de uitdagingen van vandaag. Van
klimaatverandering over sociale ongelijkheid tot gebrek aan zingeving. Een
betere wereld, zonder ongelijkheid, waarin iedereen mee is. Voor ons start die met
delen en herverdelen. En daarvoor hebben we jou nodig.
In onze parochie Gabriël kerkplek Kalken krijgen wij de kans om mee te
helpen delen door te komen eten op zondag 22 maart vanaf 11.30 is er
solidariteit maaltijd in zaal Breughel Van harte welkom en op 28 maart is er
bloemenverkoop na de eucharistieviering ten voordele van broederlijk delen.
Wil je op 22 maart komen helpen van harte welkom laat maar weten aan
Guido of André

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

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

Om de paasviering op zondag 12 april om 8 uur de nodige luister te geven zoeken
wij mensen: mannen, vrouwen, jongeren en kinderen die graag zingen. Ervaring
niet nodig. De repetities gaan door op;
woensdag 25 maart om 19,00 u. in de kerk
woensdag 1 april om 19,00 u. in de kerk
woensdag 8 april om 19,00 u. in de kerk
zaterdag 11 april om 18,00 u. in de kerk
Peter Hanselaer zal ons daarbij begeleiden, Dus laat u niet pramen en kom,
Vraag het ook aan uw familie buren en kennissen iedereen is welkom,
Samen maken wij er een heel fijne beklijvende hoogdag van. We verwachten jullie
op de eerste repetitie in de kerk. Info Guido 09 367 59 99

**********************************************************************
Om onze kerk paasfris te krijgen doen we op 2
april beroep op een aantal vrijwilligers, we starten
om 13.30 in de kerk, met nadien zoals gewoonlijk
koffie en taart. Doe je mee laat het weten aan
Guido 093 67 59 99 of guido _dm@hotmail.com

************************************************************
De kracht van een compliment! 1 maart nationale complimentendag.
De tijd gaat snel, heel snel. Zo snel dat we vergeten om af en toe eens stil te staan

en elkaar complimenten te geven.
Wat is een compliment eigenlijk? Wel, het is een beleefde en positieve uitdrukking
om iemands gedrag, vaardigheden of uiterlijk te prijzen.
Dit kun je doen met woorden of non-verbaal, bijvoorbeeld door je duim op te
steken, applaus of een schouderklopje te geven.
Ik heb ze toch wat gemist in de samenleving anno 2019. We mogen best wat vaker
complimentjes geven, want deze positieve feedback is gratis, eenvoudig en het
kan veel opleveren. 29 februari start “WEEK VAN DE VRIJWILLIGER” Doen!!!
WIJSHEID VAN DE MAAND
Guido

Ervaring is eenvoudig de naam
die we aan de som van onze fouten geven.
Oscar Wilde

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 5 feb. 2020
1.Welkom
2.Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen

3.Evaluatie voorbije activiteiten
-Nieuwjaarsreceptie :
Met een gezellig etentje werden alle bestuursleden en losse medewerkers bedankt voor hun
inzet het voorbije jaar .
Tijdens het etentje werden films vertoont uit het verleden van KWB activiteiten……en dat er
gelachen werd hoeven we niet te zeggen.
De avond werd afgesloten met het ‘bingo’ spel, vakkundig geleid door Rudy en Luc.

4.Komende activiteiten
* Seizoenen in de tuin: donderdag 23 januari 2020.Matige belangstelling voor deze
voordracht. Maar zoals altijd: de afwezigen hadden ongelijk

* Ontbijt met wandeling Donkmeer zondag 23 februari 2020
Aanvang ontbijt: 08.30 u
Samenkomst in zaal Peperstraat om 07.30 u , helpers: HugoG, ADR, Hubert en Luc.
Hubert zorgt voor de bestelling van het eten.
Na ontbijt wandeling om 10 u aan het Donkmeer in Overmere.

*ACTIE RIJBEWIJS 14 maart.
In samenwerking met KWB afdelingen Laarne en Kwatrecht.
Heeft plaats in zaal Peperstraat. Aanvang 09.00 u.
Organisatie wordt besproken volgende vergadering.

*Paasviering zondag 12 april
Wegens onbeschikbaarheid van zaal Breugel gaat het ontbijt door in school ‘De Zonnebloem’
Nerenweg. Verdere info volgende vergadering

*FLORALIEN GENT
Geleid bezoek aan de beroemde floralien te Gent op dinsdag 5 mei
Vertrek met de trein in Wetteren om 13 u.
Prijs alles inbegrepen: 30 €.Meer hierover later in KRAAK

5.Ledenbestand
We hebben momenteel 147 leden.

6. Varia:
- Provinciale bijeenkomst KWB Oost Vlaanderen op donderdag 20 feb.in Lievegem
(ADR en Hubert zullen aanwezig zijn)
Verslag:A.De Rycke
***************************************************************************

Proficiat aan de jarigen van maart
Braeckman W.; Crapoen E.; De Cock M.;De Landtsheer H.;Krick M.;
Rogiers L.; Van Poecke H.; Van Poucke P.;Van Steendam P.; Verlee A.
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K.W.B. Voetbal
7/2 Vet.Overmere – KWB

2–0

Ideaal voetbalweer deze avond. We missen opnieuw een aantal spelers en dat komt de laatste
tijd vaker voor.
KWB komt goed uit de startblokken maar Overmere is een sterke tegenstander en is het
gevaarlijkst in de grote rechthoek. De thuisploeg heeft succes in de 13de minuut na een
aarzeling in onze verdediging. KWB valt aan maar mist een echte goalgetter. Dicht bij het
einde van de 1ste helft krijgt Overmere een vrijschop, zonder fluitsignaal van de scheids
nemen ze de vrijschop terwijl KWB zich nog aan het organiseren is. Zo is het niet moeilijk
om de 2-0 op het scorebord te krijgen. Rust : 2-0.
De tweede helft ongeveer hetzelfde spelbeeld. Wisselende kansen maar onze reservekeeper is
bij de zaak.KWB maakt nog een vuist maar alweer de afwerking faalt.
Toch een goede wedstrijd van KWB maar we blijven in het zelfde bedje ziek: scoren is toch
zo moeilijk.Eindstand: 2-0

14/2 OSK Melle – KWB 2 – 5
Een vrijdagavond match in Melle op kunstgras.
Eerste overwinning van 2020. Zeg nu eens : hoe konden de spelers hun partner beter
verwennen op Valentijnsdag dan met deze overwinning
Na lange afwezigheid stond onze buitenlander Matteuzs weer op het veld. En hoe? Hij
maakte niet minder dan 4 doelpunten.
De eerste minuten gaat het spel op en neer met wisselende doelkansen. Toch kan de
thuisploeg in de 16de minuut de score openen met een kopbal op corner.
KWB schiet nu echt wakker en een alom tegenwoordige Jasper heerst op het middenveld
en strooit kwistig met passes. Verschillende doelpogingen van KWB kunnen de keeper van
Melle niet in verlegenheid brengen. Tot de 24ste minuut Matteusz uithaalt en de score op 1-1
brengt.Net voor rust penalty voor KWB: Matteuzs zet die om ,de keeper redt maar Matteuzs
herneemt en het staat 1-2.
Na de rust is KWB nog nadrukkelijker baas op het veld. In de 43ste min. scoort Jasper de 1-3.
Door een onoplettendheid van onze verdedigers mildert de thuisploeg tot 2-3.Maar vanaf dan
is KWB heer en meester. Een opportune Matteusz tekent nog voor 2 goals in 60ste en 65ste
minuut en brengt de eindstand op 2-5.
Uitstekende wedstrijd van KWB waar iedereen een vermelding verdient.

28/2KWB Kalken – Vedetten H.O.Kalken 1 – 1
Wegens een dubbele boeking in Laarne moesten we uitwijken naar het kunstgrasveld van
domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Onze tegenstander was net met 11 spelers waarvan er 2
maar tegen 8u30 arriveerden, gevolg hiervan dat de wedstrijd maar kon aanvangen rond 8u45
. De weergoden waren ons goedgezind want het bleef gelukkig droog gedurende de match.
Onze keeper Laurens kon er niet bijzijn, hierdoor werd het doel verdedigd door Jeroen Van
Durme in de eerste helft en Kristof Dauwe in de tweede helft, alle twee hebben ze het meer
dan behoorlijk gedaan.
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De wedstrijd zelf verliep gelijk opgaand en een 0 – 0 ruststand was het logische gevolg, in de
tweede helft hetzelfde spelbeeld maar toch was het KWB dat iets nadrukkelijker op zoek ging
naar een doelpunt, toen een heel sterk spelende Thomas De Clercq onder het gras werd
geduwd door een verdediger van de Vedetten floot scheidrechter Alain terecht voor
strafschop, deze werd keurig omgezet door Pieter Goossens 1 – 0 voor KWB.
Pieter Goosens scoorde bijna de 2 – 0 na een heel knappe individuele actie maar zijn lob
belande net naast het lege doel. De Vedetten voerden de druk op maar de afgedwongen
kansen werden door hun spitsen vakkundig de nek omgewrongen tot in de allerlaatste minuut.
Een goeie voorzet vanop rechts werd aan de tweede paal binnengekopt 1 – 1 toch een kleine
domper na een goeie match van onze jongens, eerlijkheidshalve moet er wel gezegd worden
dat het een correcte uitslag was na een wedstrijd tussen twee ploegen die elkaar meer dan
waard waren. Jammer dat er één speler was van de bezoekers die het nodig vond om na de
match de scheidsrechter niet te bedanken voor de goeie en correcte leiding, hij was de enige
trouwens maar goed dat is een detail na een fijne voetbalavond. Op naar de volgende
wedstrijd, volgende week zondag om 10u tegen FC Gib.
Verslag ADB
*************************************************************************

Rubriek ‘…dit mag ook eens gezegd worden…’
*De actie ‘ Propere Handen’ van de Belgische voetbalbond werd de vorige jaren met veel
bombarie aangekondigd. Deze actie werd in het leven geroepen naar aanleiding van gesjoemel
met transfers ,witwassen van geld en ontduiken van belastingen.
Dank zij één klokkenluider werden toch nog veel pijnpunten blootgelegd.
Vandaag zien we dat transfer makelaars verder ongestraft hun gang kunnen gaan dank zij de
hulp van dure advocaten. Ergerlijk dat een mooie sport zoals voetbal gedomineerd wordt door
geld, geld,geld……
En wat te denken over de heren van de Belgische voetbalbond.
*Het is blijkbaar normaal dat ernstige kranten een grote bijdrage leveren in het
propageren van TV programma’s waar de sensatie van afdruipt.
‘Temptation eiland’ en nog vele andere TV reeksen waar alles kan en mag. Deze
waardeloze serie’s worden dan nog bekeken door een grote schare kijkers. Deze pijnlijke
vaststelling geeft een idee over het niveau en van de kranten en van het kijkerspubliek.
*Momenteel staan een aantal bouwprojecten in Kalken op stapel oa verkaveling
‘Nerenhof’,Nerenweg, bouwproject Kerkakker,( achter de oude pastorij).En er volgen er nog
meer.Voor elke verkaveling dient de gemeente een ‘Milieu Effecten Rapport (MER) op te
maken. In dit rapport worden alle effecten van de bouwprojecten op mens en milieu in kaart
gebracht. Ook voorafgaand aan de goedkeuring van de bouwprojecten adviseert de
gemeentelijke adviesraad ‘GECORO’ (Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening) ‘ de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk
structuurplan en bouwprojecten. De gemeenteraad kiest voor de GECORO
vertegenwoordigers uit de verschillende maatschappelijke geledingen. Bijvoorbeeld experten,
leden van natuurverenigingen en van organisaties die de belangen van landbouwers en
zelfstandige ondernemers verdedigen. Hun bijdrage verhoogt de graad van participatie en
creëert een breder draagvlak voor het ruimtelijk beleid.
De leden van de ‘GECORO’ dienen strikt een ‘deontologische code ‘ na te leven.
KWB rekent er stellig op dat beslissingen die de raad neemt het algemeen belang dienen
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KWB Mountainbike
Zondag 2 februari 2020. Huivelde, Zele, … of toch niet.
Stonden aan de kerk om stipt 8:36: de A-kes Rudy Rogiers, Ivan Rogiers, Rudy De Clercq,
Jeffrey De Brouwer, Danny Fack, Cedric Laureyns, Stefan Imschoot, Luc Krick, Dirk
Deboever, Kenneth Vanderzypen, Johan Van Hulle, Davy Poelman, Thomas Bisschop,
Maarten Jespers, en natuurlijk, de onvermijdelijke en onvergetelijke Marc Roelandt.
Ho, excuses. Een klein foutje in het verslag. Ge ziet, dat gebeurt zelfs met de besten. Ik
bedoelde: stonden NIET aan de kerk. Maar waarom, zo vraagt de pientere lezer zich af? Zelfs
de iets minder pientere lezer vraagt zich af hoe zoiets kan gebeuren. Ook de helemaal-nietpientere lezer verstaat er zich niet aan, maar daar verschieten wij dan weer niet van, want de
helemaal-niet-pientere lezer verstaat zich zo al nergens aan. Vraag het maar aan Danny.
Is het misschien omdat het palindroomdag is (1)? Of is het omdat het Maria Lichtmis is
en moeder pannenkoeken gaat bakken? Neen, het is omdat het … jawel, een beetje
regent en veel waait.
Wie er wel staan als ik arriveer, zijn Jan Willems en Axel Troch. En daar blijft het bij, wat de
A-kes betreft tenminste. Misschien moeten we onze categorienaam veranderen in
de ‘Mie-kes’.
Wij drieën weg naar de toertocht in Huivelde, voorbij Zele. Vijfhonderd meter verder kont (2)
ge ons al uitwringen, maar omdat dat bij Axel veel te lang ging duren, reden we maar gewoon
verder. En ja, ge kent hem, hij ging gelijk hoe toch tegenspartelen. Aangekomen te Huivelde
was het efkes opgehouden met regenen, maar ik ben gelijk de enige die het nog ziet zitten om
door de modder te beginnen ploeteren. Ja, dat kunt ge zo hebben als in uw jeugd de meeste
van uw buren varkens waren. En op latere leeftijd, ál uw makkers. Maar alleen is maar alleen,
en dus rij ik mee terug, maar dan langs de Schelde en mee met Jan tot in Wetteren, zodat we
toch meer dan 40 km op de teller hebben, van de eerste tot de laatste meter in de drets en de
plets en de felle wind. Doorweekt tot onder ons vel, maar gelukkig en met een echt Flandriengevoel, zo van: veel gaan er ons dat niet nadoen.
Even later komen de B-kes toe in de Beize: drie vrouwen dan nog, dus die gaan we ook met
naam en toenaam noemen: Nadine Fack, Nancy Van Waes en Els Cattoir. Daar kunnen de
meeste mannen van de A-kes dus een puntje aan zuigen. Figuurlijk, hé! Figuurlijk! Leer daar
eens iets van, jongens, of liever, jongetjes. Er waren ook nog twee mannen bij de beekes, met
name Rudy Vergeylen (die moest wel van zijn Nadine) en Koen Oosterlinck, maar die
moesten eerst nog een douchke gaan pakken, zodat ze proper en warm op café konden zitten.
En dan is er de soep van Koen in de Beize, vakkundig opgediend. De soep van Koen wordt
altijd culinair en artistiek afgewerkt met een kwakje room. Gegarnierd, gelijk ze zeggen. Bij
zo een weer smaakte de soep met een kwakje, van Koen (3), natuurlijk lekker.
Alles smaakt lekker bij zo een weer. Mario
(1) 2 februari 2020 was een palindroomdag omdat je de datum zowel voor- als
achterwaarts kunt lezen: 02022020. ‘Lepel’ is een palindroomwoord. En het langste
Nederlandse palindroomwoord is: ‘koortsmeetsysteemstrook’. Zo, dat weten we dan ook
alweer. Het onthouden is iets anders.
(2) Het zou kunnen dat dit eigenlijk een ‘dt’ fout is.
(3) Let op het oordeelkundig gebruik van de komma.
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K.W.B. kaartclub door Troef Negen
Ligt de eindstand al vast…….
Of komen er nog verrassingen uit de kast……
25 kaarters op post voor de 6de kaarting van het seizoen.
Eddy Cocquyt behoudt met verve zijn eerste plaats en ook zijn groene trui . Nog drie kaartingen te
gaan Eddy. Indien u nog drie keer de 1ste plaats behoudt mag u zich niet tot koning maar tot keizer
kronen. Ik denk dat het een unicum zou zijn dat iemand het ganse seizoen de kop van het klassement
aanvoerde. Maar opgelet ! Rene Van Eeckhout is de laatste vijf maanden bezig aan een straffe reeks
en bijgevolg een te duchten tegenstander. Luc Cackebeke en Marcel Steendam behaalden elk 40
punten. Mooi hoe schoonvader en schoonzoon overeenkomen. Met 9 plaatsen winst mag Marcel de
kangoeroetrofee in ontvangst nemen. Fiers Angèle zakt 8 plaatsen, goed voor de tuimeltrofee. Zij
laat Van Achte Irene verweest achter in de top tien. De dames zullen zich moeten herpakken. Nicole
De Beule speelt haasje over met Eric Crapoen, die opnieuw in het bezit komt van de rode lantaarn.
Eric heeft echter een “compagnon de route” gevonden. Schepens Ivan helpt hem de last van de
lantaarn te dragen of is het alleen het lampje? Benieuwd wat de kaarting van 8 maart in petto heeft.
De spanning stijgt.

Stand na 6 kaartingen
1 Cocquyt Eddy
2 Van Eeckhout Rene
3 Roels Aimé
4 Cackebeke Luc
4 De Rijcke André
6 Steendam Marcel
7 De Wilde Paul
8 Van Achter Irene
9 Naudts Chris
10 Rottiers Luc
10 Sey Walter
12 Bonnarens Marcel
12 De Cock Marcel

218
195
191
185
185
181
180
179
177
176
176
174
174

12
15
16
17
18
19
19
21
21
23
24
25

Van Mossevelde René
Pieters Peter
Fiers Angèle
Verschraegen Huberta
Bracke Abel
De Beule Nicole
Durinck Mariette
Crapoen Eric
Schepens Ivan
De Bock Alain
Verhoeven Philip
Braeckman Walter

174
173
171
167
164
161
161
159
159
141 (5)
140 (5)
122 (5)

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

Bezoek FEMMA/KWB Floralien 2020 te Gent.
De 36e editie van Floraliën gaat terug door in de vertrouwde gebouwen van ICC, Floraliënhal en het
Kuipke van 1 mei t/m 10 mei 2020 .We plannen een groepsreis met de trein Wetteren – St Pieters
Station Gent. Florale verwelkoming voor alle reizigers die kiezen om Floraliën te bezoeken met de
trein en alle pendelaars.
Een stadsgids zal ons van het station naar de floralien hall leiden en daar de rondleiding doen.
We opteren voor een combiticket trein-floralien.
Datum :dinsdag 5 mei met vertrek trein 13 u Wetteren en rondleiding van 14 tot 16 u.
Prijs per persoon: 30 € alles inbegrepen.
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Graag nodigen wij alle leden van FEMMA en KWB uit op onze

PAASVIERING
zondag 12 april 2020
Om 08.00 u : Paasmis verzorgd door FEMMA en KWB
Na de eucharistieviering uitgebreid ontbijtbuffet om 9 u
in de refter van BS ‘De Zonnebloem’,Nerenweg 7
We houden de prijs gezinsvriendelijk:
Volwassenen : 9.0 €; kinderen tot 12 jaar: 4.0 €.Kinderen min 6 jaar : gratis.
Ik .......................................................neem deel aan het paasfeest
en betaal: ........... X 9.0 €. .......... X 4.0 € …. totaal : ……
Zoektocht paaseieren: aantal kinderen beneden 10 jaar .......
aantal kinderen beneden 6 jaar……

Inschrijven kan tot en met 9 april 2020 bij
Chris Bambust : tel: 09 367 55 25; Dirk De Wilde :tel. 09 367 62 38;
Luc Cackebeke: tel : 09 367 51 43 ; Guido De Meyer : tel. 09 367 59 99
Hubert Roels: tel. 09 367 51 35 ; Andre De Rycke: 09 367 65 55
**********************************************************************************

Vormingsmoment voor begeleiders autorijlessen bij KWB
Sinds oktober 2017 moeten ouders die hun kind willen leren autorijden een verplicht
vormingsmoment volgen. Bij KWB kun je deze vorming volgen. Ook de leerlingen in spe
zijn welkom.
Het vormingsmoment wordt georganiseerd door de KWB afdelingen van Kwatrecht, Laarne
en Kalken en vindt plaats op zaterdag 14 maar in zaaltje ’ t Pepertje’ , Peperstraat 3, Kalken
van 9.00 u tot 12.00 u.
Kandidaat-bestuurders mogen het vormingsmoment gratis volgen.
Na afloop krijg je een attest dat 10 jaar geldig blijft.
Deelnemers betalen € 20 bij inschrijving.
De inschrijving gebeurt via www.kwb.be/rijbewijs.
Inschrijven kan tot en met 10 maart
Verdere info bij andrederycke@telenet.be tel. 0473 80 3114

7

