Beste vrienden,
De gevolgen van Corona raken iedereen .
Speciaal daarvoor ontvingen wij een mail van het nationaal secretariaat die
je hierna kunt lezen.
Kwb in tijden van corona
De huidige omstandigheden waarin ons land (en een groot deel van de rest van de
wereld) zich bevindt, zijn niet mals en hebben ook op KWB een serieuze impact.
Niettemin willen we er alles aan doen om jullie in deze ongewone tijden zo goed
mogelijk te ondersteunen:
• Het samenscholingsverbod houdt in dat alle activiteiten, werkgroepen én
vergaderingen voorlopig alvast t.e.m. 19 april niet kunnen doorgaan. Wie in de
komende weken een activiteit uit het nationale aanbod gepland had, kreeg van ons
al een mailtje en werd telefonisch gecontacteerd.. Daarnaast blijft al het personeel
per mail en telefoon bereikbaar.
• Om in deze eenzame(re) tijden jullie verveling wat te verdrijven, maakten we een
webpagina waarop je dagelijks inspiratie of tips zal kunnen vinden om actief te
blijven, iets te doen voor je leden, je kinderen bezig te houden ... Van kookfilmpjes
en quizzen tot gezinsactiviteiten en solidariteitsacties, elke dag een nieuwe portie.
Geef de boodschap door aan je leden!
• Het Raak-nummer van april zal – zolang de maatregelen blijven wat ze nu zijn –
verdeeld worden. Individuele wandel- en fietstochtjes zijn niet verboden, dus ook
de Raken bussen vormt geen probleem. Breng hiervoor je eigen gezondheid
echter niet in gevaar. Raak persoonlijk afgeven kan momenteel niet door de
geldende maatregelen. Wil je je leden toch een teken van leven geven? Voeg bij je
Raken een briefje met je gegevens (of die van iemand uit het bestuur die deze taak
op zich wil nemen) en de boodschap dat ze altijd contact mogen opnemen. Wij
maakten een onmiddellijk afdrukbaar en invulbaar voorbeeld.
• Heeft jouw afdeling iets leuks, origineels of solidair gedaan? Een inzameling van
mondmaskers bijvoorbeeld, of een activiteit-op-afstand? Laat het ons weten op
raak@kwb.be.
Ook onze KWB en parochiale activiteiten zijn uitgesteld.
Repetitie koor, kerkkuis,alle vieringen in de kerk incluis onze paasviering en
het buffet,actie rijbewijs in het “ Pepertje”, sneukeltocht, floraliën uitstap,
voetbal, MTB -ritten, kaarten, kookclub.
Het vormsel wordt uitgesteld in bisdom Gent tot weekend 26-27 september en
eerste communie naar het volgend schooljaar, afspraken worden met de
directies gemaakt. Indien Corona het toelaat????
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

Beste vrienden,
Het zijn rare tijden, tijden van afstand houden
en handjes wassen, tijden van behelpen en
tijden van in uw kot te blijven.

Ook tijden van solidariteit en creativiteit.
Wees voorzichtig zo komen we dit
allemaal te boven en hoop jullie allen
daarna weer wel en gezond te zien op de
volgende toegelaten activiteiten.
Guido

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 3 maart 2020

1.Welkom
2.Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
3.Evaluatie voorbije activiteiten
* Ontbijt met wandeling Donkmeer zondag 23 februari 2020
Een dertigtal deelnemers kwamen om 8.30 u in de Peperstraat aan om te genieten van een heerlijk ontbijt klaargemaakt door Hugo en Luc.
Buiten ging de wind fel te keer en de regen was ook van de partij.
Het was dan ook te verwachten dat verschillende mensen de wandeling in Overmere links lieten liggen. Uiteindelijk kregen toch nog 10 moedigen een mooie
wandeling voorgeschoteld.
4.Komende activiteiten
*ACTIE RIJBEWIJS 14 maart.
In samenwerking met KWB afdelingen Laarne en Kwatrecht.
Heeft plaats in zaal Peperstraat. Aanvang 09.00 u.
Er werden reeds een 15 tal personen ingeschreven.
ADR zal vanaf 7.30 aanwezig zijn om de zaal klaar te zetten.
*Paasviering zondag 12 april
Wegens onbeschikbaarheid van zaal Breugel gaat het ontbijt door in school ‘De
Zonnebloem’ Nerenweg.
Volgende vergadering wordt de organisatie besproken.
*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. Varia:
- Op 25 mei heeft de provinciale KWB vergadering plaats in Ertvelde
Verslag:A.De Rycke
***************************************************************************

Proficiat aan de jarigen van april
De Grootte G.; De Gucht G.; De Rocker Ch.; Plaetinck B.;Roelandt
S.; Rogiers J.; Rogiers K.; Uytterschaut A.; Van Malderen F.; Van
Rijsselberghe M.
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K.W.B. Voetbal
8/ 3

KWB Kalken – FC GIB 5-1

Op zondagochtend 8 maart stond de wedstrijd tussen KWB en FC GIB geprogrammeerd,
Blijkbaar is de zondagochtend moeilijk voor onze jongens want er hadden zich maar 8 spelers
aangemeld voor deze wedstrijd. Gelukkig kende Sander De Graeve nog een aantal “cafe”vrienden zodat we toch met 11 op het veld stonden, bedankt Niels Callebaut, Tim De Clercq
en Tim De Moerloose om bij te springen.
Onze tegenstanders waren maar met 10 maar hadden toch een stevige ploeg op het veld staan,
na een korte studieronde werd in de 11de minuut Sander De Graeve schuin voor doel
afgezonderd, Sandero aarzelde niet en versloeg de bezoekende doelman in de verste hoek 1-0
voor KWB. Een kwartier later werd Niels in het straatje gestuurd en ook hij versloeg de
doelman met een fraaie lobbal 2-0 en onze jongens op rozen.
Doch 5’ later een zondagschot van de bezoekers en gedragen door de felle wind verdween de
bal in de rechter winkelhaak 2-1 wat ook de ruststand was. Tijdens de rust even een peptalk
van coach Tom die samen met zoonlief was langsgekomen om te supporteren Tweede helft
windvoordeel voor de bezoekers maar KWB ving de aanvalsgolven rustig op.
Toen vond Tim DM zijn moment gekomen in de 50ste minuut: een fout op de rand van de
grote backlijn, de vrije trap voor KWB werd subliem in de rechter bovenhoek gekruld door
Tim 3-1.
52ste minuut een solo doorheen de bezoekende verdediging en het was 4-1 getekend Tim DM
en in de 65ste minuut een grondscherend schot in de linker benedenhoek 5-1 getekend Tim
DM.
Al bij al een mooie zege voor onze jongens weliswaar tegen 10 tegenstanders maar dit doet
niets af aan het goeie spel.
Het was deze keer niet moeilijk om de man van de match te kiezen vonden de spelers
alhoewel er moet gezegd worden dat Hugo Goeman meer kilometers heeft gelopen om
de ballen uit de gracht te vissen dan de spelers op het veld.
Bedankt FC GIB voor de sportieve match en op naar volgende week vrijdag voor de
volgende thuismatch tegen VTB Laarne.
Verslag:Alain
***************************************************************************

Laatste nieuws………WINDTURBINES NABIJHEID HUSSEVELDE
De inwoners van Hussevelde en omgeving konden via het openbaar onderzoek bezwaar
maken tegen de komst van 2 windturbines. Blijkens het advies van het college van
burgemeester en schepenen is de stedenbouwkundige vergunning vervallen en alleen al
op basis hiervan heeft de gemeente de omgevingsaanvraag negatief geadviseerd.
Een tweede openbaar onderzoek is nu lopende maar volgens de gemeente gaat dit over
hetzelfde.
TOCH MAAR ALERT ZIJN EN GOED OPVOLGEN.
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K.W.B. kaartclub door Troef Negen
Eddy nog steeds op kop …….
maar Aimé en Rene VE zijn op komst.
25 kaarters waren aanwezig op 8 maart 2020, zevende kaarting van het seizoen. Benieuwd
of Eddy Cocquyt zijn riante voorsprong kan behouden. Met 27 behaalde punten blijft hij wel
het peloton aanvoeren, maar de onmiddellijke volgers voeren de druk op. Zijn 23 punten
punten voorsprong op de tweede geklasseerde wordt herleid tot 14 punten.
Weliswaar behoudt hij de groene trui, doch moet hij dit kleinood delen met Van Eeckhoudt René. Beiden hebben zes opeenvolgende kaartingen 30 punten en meer behaald.
Aimé Roels kaartte 40 punten bijeen. Hij komt alzo op de 2de plaats terecht en is samen
met René Van Eeckhoudt een gevaarlijke concurrent voor de titel.
Pieters Peter is de laatste maanden goed op dreef. Hij stijgt ineens 9 plaatsen en verdient
de kangoeroetrofee. Met slechts 18 behaalde punten tuimelt Paul De Wilde 9 plaatsen naar
beneden en verhuist naar de rechterkolom van het klassement. Hij wordt de trotse (?) eigenaar van de tuimeltrofee .
DE madammen Fiers Angèle , De Beule Nicole en Verschraegen Huberta komen in het gezelschap van Van Achter Irene. Een plaats in de top tien van het klassement is hun doel. Omwille van het uitbreken van de coronavirus gaat de kaarting in april niet door. Kaarting in mei
is nog af te wachten. Gezondheid van onze kaarters is van primordiaal belang. U wordt nog
ten gepaste tijde in kennis gesteld.

Stand na 7 kaartingen
1 Cocquyt Eddy
2 Roels Aimé
3 Van Eekhoudt René
4 Bonnarens Marcel
4 Naudts Chris
6 Pieters Peter
7 Cackebeke Luc
7 De Rijcke Andre
9 Van Mossevelde René
10 Van Achter Irene
11 De Beule Nicole
11 Fiers Angèle
11 Steendam Marcel

245
231
229
214
214
208
207
207
203
201
200
200
200

14
14
16
16
18
19
20
21
22
23
24
25

De Cock Marcel
Verschraegen Huberta
Bracke Abel
De Wilde Paul
Sey Walter
Crapoen Eric
Durinck Mariette
Rottiers Luc
De Bock Alain
Schepens Ivan
Verhoeven Philip
Braeckman Walter

199
199
198
198
197
195
192
187
176 (6)
173
159 (6)
135 (6)

Zoals verwacht vervalt de kaarting van 5 april. Of het in mei lukt op
zondag 24 mei zien we nog wel. Hoe dan ook werken we desnoods het
kampioenschap af in juni. Meer nieuws volgt.
Zorg voor uw gezondheid en volg stipt de orders van de overheid .
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KWB Mountainbike
Zondag 23 feburari 2020. Munkzwalm en Molenberg. Op de baan.
Vierde week op rij storm tijdens het weekend. De maartse buien en aprilse grillen komen nu
al in februari en een beteke straffer als vroeger.
Drie weken geleden (2 februari), toen het eens echt serieus regende en wat waaide, heb ik me
wat laten gaan en de vele afwezigen er eens goed doorgesleurd in het verslagje. Met excuses,
maar ja, wat moet je anders doen met mietjes?
Vandaag is er weer echte wind en echte regen voorspeld. Toch staan er deze keer 7 dapperen
aan de kerk. Of moet ik zeggen: 7 dwazen. Wel, 6 dapperen (Jan, Axel, Dirk, Rudy en Johan,
en ikke natuurlijk!), en énen dwazen, want Danny reed ook mee. Overlaatst kwam Danny
thuis van de Smatch met zes! bakken bier. Hij had tegen het vrouwke gezegd: ‘Ik ga eens naar
de Smatch om een bak bier’, waarop het vrouwke antwoordde: ‘Weeral? Ge zijt gisteren nog
maar om een bak bier geweest. Maar allez, als ge dan toch gaat: als ze wortelen hebben, pak
er dan zes mee.’ En ja, ze hadden wortelen.
Axel slaat geen ene zondag over. Sommigen denken dat dat is omdat hij zo graag rijdt, of zo
een keiharde Flandrien is, of zo dapper. Maar eigenlijk is het gewoon omdat hij de
zondagmorgen niet mag thuisblijven van zijn eega. ‘Dan ben ik tenminste één halve dag in de
week ook eens op mijn gemak’, zo wist ze onlangs te vertellen.
Bij Johan is het wel even schrikken. Zo scherp dat die staat. Ik sneed er me bijkanst aan.
Volgens sommigen komt dat door geen bier meer te drinken, maar volgens mij is het gewoon
weer een mooi voorbeeld van hoe rap en efficiënt dat werkt, zo een maagring. Spijtig dat wat
vroeger vetkwabben waren nu wapperende zeemvellen geworden zijn. Maar geen paniek,
Johan, over een jaar of vijf merk je daar niets meer van. Tegen dan is iedereen je zo gewoon.
Maar, alle hekheid op een stokje: bij Johan overheerst toch het strakke gevoel, waar ik
waarempel een beetje jaloers op ben. Mocht Danny bijvoorbeeld zo een maagring installeren,
dan hebben we meteen een uitklapbare vierpersoonstent die met ons meerijdt, wat wel handig
zou zijn bij slecht weer. Of als we eens ergens willen blijven overnachten. Doen, Danny!
Regen voorspeld, ons niet tegengehouden, maar eigenlijk worden we met moeite nat, want de
regendruppels worden uit mekaar gewaaid door de felle stormwind en het is slechts fijn
sproeisel dat we te verwerken krijgen. En het is dan nog warm ook, zeker als ge u zo moet
afbeulen. Een mens is subiet overkleed. Niet gewoon, die wind, want het wordt beuken en
beuken en het is onmogelijk om u goed weg te steken, want de wind komt van alle kanten. Op
de terugweg scheelt het centimeters of ik was onder een aanstormende auto gewaaid. Een
verslagje zou er hier dan niet gestaan hebben, snif.
Dirkske is weer in form. Alleen Jan en Rudy kunnen hem volgen. Het probleem met Dirkske
(voor ons, mindere goden, dan toch): hij vangt geen wind. Daardoor gaat hij natuurlijk zelf
rap vooruit, maar wij hebben er geen winst aan, want we kunnen er ons niet achter wegsteken.
Hij rijdt dus elke keer vlotjes weg. Dirk kan daar ook niet aan doen. Maar Dirk, we gaan het
toch eens moeten duidelijk zeggen: ge gaat gij niet meer mogen meerijden als ge niet rap een
beetje vetter wordt, hé, manneke. Want zó hebben wij niets aan U. Straks waait ge nog eens
weg met velo en al. Zijn echtgenote stuurde me nog volgend gedicht, getiteld ‘Mijnen Dirk’:
“Nu eens rijdt hij tegen een paard met zijne moto, dan weer waait hij over ’t huis met zijne
velo. Mijnen Dirk, dat is een echte klojo”, waarmee ze de Melopeeprijs poëzie van de
gemeente Laarne/Kalken binnenhaalde, categorie ‘Radeloze echtgenotes’.
Jan stippelt ons een origineel heuvelend parcours op de weg uit en brengt ons tot aan de
Zwalm en St. Denijs Boekel en de Molenberg.
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Soms lijkend op het parcours dat Rudy Rogiers meestal volgt als we langs die kanten op de
baan rijden, maar ook met veel stukskes waar ik nog nooit passeerde.
Wat is me dat nu? Zijn die aan het applaudisseren voor mij? Ha nee, het is gewapper ’t
allenkante. Zijn dat de zeemvellen van Johan en de vetkwabben van Dany? Ha neen, ook niet.
Het zijn de plastic regenjasjes die wapperen gelijk zot. En wat is me dat? In het weerkeren,
wind achter, rij ik 37 induur, maar moet zelfs met die snelheid een gaatje laten vallen, en er is
me daar waarempel nog één die me nog bijduwt! Het is Rudy, die weer het eind van zijn
krachten niet kent vandaag. Onlangs belde ik aan bij Rudy en vraag voor de zekerheid: ‘Is dat
hier dat Rudy De Clercq woont?’ waarop Marie-Jeanne antwoordde: ‘Jazeker. Wacht, ik ga
eerst de slaapkamerdeur gaan open zetten, kun jij dan helpen om hem mee naar boven te
slepen?’
Deze week kan ik niets over de soep in de Beize rapporteren, want ik moest rap naar huis,
waar ik arriveer na exact 71 km aan bijna 23 per uur. Mario

PS. Geen verslagjes meer de volgende weken/maanden wegens Corona,
want we mogen niet meer in bende rijden. Nochtans, ik vind dat dat wel nog
kan, volgens de letter van de wet, want de regel luidt: fietsen mag nog, maar
met maximaal één vriend. Maar met hoeveel ambetanteriken, daar is niets
over gezegd. Dus alle modderfokkers kunnen in principe nog samenrijden,
nietwaar? Allez, dan toch maar niet.

Wat met de komende activiteiten van KWB
- Alle geplande sportactiviteiten voetbal en mini-voetbal gaan
niet door
- Het Paasfeest op zondag 12 april word afgelast.
- Bezoek floralien(van1/10 mei) ism FEMMA : gaat niet door
- Zondag 17 mei: sneukeltocht KWB/FEMMA : afgelast
We hopen toch nog volgende activiteiten te kunnen aanbieden:
- Kaarting van zondag 24 mei
- Zondag 21 Juni: familielunch + schieting
- Zaterdag 27 juni 14 u: bezoek wijngaard ‘Fortune’ van Filip
Stevens , Zomerstraat , met degustatie van 2 wijnen.
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Dank……
Dank……
Dank…..

Aan al het verplegend
personeel en
zorgwerkers die in
deze moeilijke tijden
instaan voor onze
gezondheid

