
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste vrienden  
 

In deze coronatijd is niets meer wat het was, ik vond dit een passend bemoedigend cursiefje  
 

 
 

 
Cursiefje  
Broer en de zussen hebben, hoe kan het ook anders, de mond vol over het 
coronavirus. 
 Zo hebben de meeste vragen aan tafel momenteel maar één antwoord: 
“Corona”.  
Waarom kan ik niet naar school? Waarom kan ik niet gaan zwemmen?  
Waarom zie ik mijn vriendjes niet? Je kan het antwoord al raden.  
En zo worden de dagen ineens gevuld met wat schoolwerk, buiten spelen,  
een spelletje monopolie, eens lekker ruzie maken, weer verder spelen,  
een beetje vervelen, verdrietig zijn omdat ze oma en opa niet zien en  
weer verder doen.  
De hele situatie doet me denken aan de uittocht uit Egypte.  
Hoe Mozes met zijn volk door de woestijn naar het beloofde land trok.  
Ze hadden geen flauw idee hoe lang ze op weg zouden zijn. Het voedsel  
en de drank die ze mee hadden, raakten al snel op. Af en toe kwamen ze  
in vijandig gebied en moesten ze vechten voor hun leven. Heel vaak zonk  
de moed hen in de schoenen en wilden ze liever terugkeren.  
En toch bleven ze doorgaan.  
Laten ook wij doorgaan, aarzelend, stapje voor stapje. 
Doorgaan en zorg dragen voor elkaar. Samen komen we er wel!  
Annelies Muys 

 

 
 

Vorig jaar zijn praktisch al onze activiteiten verdwenen door CORONA, ook een van onze topactiviteit 
Pasen kon niet doorgaan. 
Ook dit jaar zal dit waarschijnlijk niet lukken om PASEN traditioneel te vieren. 
Het dagelijks bestuur overweegt een alternatieve buiten activiteit, maar eerst moeten afwachten hoe 
CORONA verloopt en we van de gemeente een goedkeuring krijgen. We houden jullie tijdig op de hoogte. 
Wat houdt de activiteit in? 
‘De paashaas is verdwenen’ is een leuke en laagdrempelige activiteit voor gezinnen. Aan de hand van 
borden leggen de deelnemers een wandeltocht van maximaal 5 kilometer af. Op elk bord vinden de 
deelnemers een QR-code. 
Als ze die scannen, krijgen ze een audiofragment van een knotsgek paashaasverhaal te horen en een leuke 
opdracht. Op het einde van de tocht hebben de deelnemers heel het verhaal beluisterd. 
Voor wie? 
Gezinnen met kinderen. Op de borden kunnen de deelnemers kiezen uit twee QR-codes, met 234telkens 
een aangepast verhaal volgens de leeftijd (-8 jaar of +8 jaar). Deze verhalen werden speciaal voor kwb 
geschreven door An Neven en ingesproken door een bekende verteller. 
Deze tocht is volledig coronaveilig, want de deelnemers kunnen de tocht in hun eigen bubbel doen. 
 

En… draag goed zorg voor elkaar  
Guido 
 



 

Ondertussen  in de Kalkense Meersen: bezoek van Minister Zuhal Demir  

De voorbije jaren ondergingen de Kalkense Meersen een ware transformatie.  Dank zij de 
belangloze inzet van vrijwilligers en ‘Natuurpunt  Scheldeland’ is het  gebied een oase 
geworden voor fauna en flora  en is het een ideale plaats voor een fikse wandeling. Een 
speciale vermelding verdient onze Kalkense Lieve Van Bockstael -samen met vele 
andere natuurliefhebbers-  voor haar decennia lange inzet voor behoud van de Kalkense 
Meersen.                                                                                                                                                        
Recentelijk heeft de Vlaamse regering bij monde van Minister Zuhal Demir de Kalkense 
Meersen als project gekozen voor de realisatie van het ‘SoortenBeschermingProgramma’ 
(SBP).In het bijzonder wordt de GRUTTO (een prachtige weidevogel) vooropgesteld als 
bewoner van natte weilanden.We mikken om het aantal broedparen te verhogen naar 50. 
Op zondag 31 januari bracht Vlaams minister Zuhal Demir (NVA) een werkbezoek aan 
de Kalkense Meersen.Een bezoek dat kaderde in het project ‘Blue Deal’.                                           
Oogmerk: vernatting van 600 hectare wetland in de Kalkense Meersen 
Met één druk op de knop werden de instellingen van het pompgemaal tussen de Schelde en 
de Kalkenvaart aangepast  zodat er voortaan meer water in de meersen blijft staan.  
De Kalkense Meersen is met 600 hectare één van de laatste uitgestrekte meersen langs 
de Schelde. Deze vernatting is de eerste stap om het gebied weer in volle glorie te 
herstellen en als klimaatbuffer te laten fungeren en als buffer tegen overstromingen. 
 

  
 Ken je  ‘HOPLR’  het buurtnetwerk ? 
Doelstelling?                                                                                                                                                
Het platform richt zich in de eerste plaats op buurtbewoners. Die krijgen niet alleen de 
mogelijkheid om nader kennis te maken, maar kunnen ook diensten en voorwerpen 
uitwisselen, activiteiten aankondigen, initiatieven opstarten, zoekertjes plaatsen, 
problemen met de openbare weg of de veiligheid melden, verloren huisdieren 
terugvinden, hulp vragen, buurtfeesten organiseren. Ook ons  gemeentebestuur is 
actief op dit forum.  Kalken telt momenteel 427 leden op dit forum                                                                                                                                                                                                                                                     
Dit alles vind je op: https://www.hoplr.com/gemeente/laarne/kalken                    
*************************************************************************  
Familiaal nieuws 
Proficiat aan Pieter en Stefanie Temmerman-Van Laere en familie bij de geboorte van 
hun tweeling Floris en Theo.Daarmee heeft zus  Linde er twee broertjes bij. 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-CzEs5wzYk


Wensen voor 2021…… 
Bij de KWB kerststal achter de kerk plaatsten we een ‘wensbus’.Verschillende mensen 
deponeerden hun wensen en gedachten.                                                                                                      
Hier een greep uit de wensen… 
• Laat de wereld  VREDE ademen  op de hoogdag van kerstmis, zodat mensen waar ook 

ter wereld menswaardig kunnen leven, niet hoeven te vluchten voor honger en 
geweld,uitbuiting of misbruik zodat kinderen in veiligheid en geborgenheid kunnen 
opgroeien 

• Dat alle bubbels mogen opgaan in één geheel.Dat je mag geknuffeld worden als nooit 
tevoren.2021: hartverwarmend,memorabel en mogen we elkaar vinden in liefde en 
vrede 

• CORONA heeft ons geleerd hoe afhankelijk we zijn van elkaar.Ik wens dat 2021 snel alle 
deuren opent zodat we snel elkaar weer kunnen ontmoeten. 

• Wanneer komt er VREDE en HOOP op een menswaardig leven voor ALLE mensen. 
Wanneer stopt de hebzucht  en onverschilligheid voor het lot van miljoenen mensen. 
Wanneer stopt de uitbuiting van kostbare grondstoffen in de ontwikkelingslanden? 
Wanneer gaat de plaatselijke,nationale en internationale politiek rekening houden met 
de echte noden en wensen van de bevolking.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zwerfvuilactie in onze buurt.                                                                                                      
We zijn definitief gestart met de ophaling . Een dringende oproep: werp geen gebruikte 
mondmaskers op straat.   Je kan nog altijd meedoen door uw naam op te geven.                                                                      
Het materiaal voor ophaling is gratis beschikbaar : Pennemansbaan  44.                             
Je kunt nog altijd meedoen!!!!                                           
Naam:………………………………………………………………                                                                          
Keuze straat(ten)………………………………………………....                                                                              
Invullen en bezorgen aan: 
- Mario Vaneechoutte, Zomerstraat 16 a,   tel.09 367 71 21                                                                                                                                                          
- Andre De Rycke, Pennemansbaan 44 , tel  09 367  65 55 of 0 473 80 31 14                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit zijn de jarigen van februari.Proficiat! 
Cackebeke L.; De Schrijver A;  Paelinck H.; Peleman M;  Roelandt Marc; 
Rogiers R; Van De Sompel A;  Van Ghendt G; Verstuyft H; 
De Cock A;Rogiers  E;Schepens I. 
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