
 

 

 

 

 

 
 

 
     

 

 

 

 

 

Kwb in tijden van corona 
Beste kwb-er 

Het voorbije jaar was een enorme uitdaging voor onze vereniging. Kwb zoals 

we die kenden kwam op de helling te staan, en we gingen samen op zoek naar 

creatieve manieren om buurten bruisend te houden. 

Ook de komende maanden moeten we nog rekening houden met corona, al kunnen 

we wel hoopvol vooruitblikken naar het moment waarop we weer kunnen doen 

waar we goed in zijn: mensen op een leuke, gezellige manier samenbrengen. 

Van het ogenblik dat we met het bestuur veilig kunnen vergaderen kunnen we  

denken hoe we de heropstart kunnen aanpakken. (We zijn al duchtig aan het 

denken)Fietstocht, boekenbeurs,schieting liggen in ons mandje. 

Hou het veilig, en hou vol.  

Dan kunnen we er binnenkort weer samen tegenaan. 

Uitgebreide verzekering tot eind juni 

Nog tot en met eind juni wordt de beperking op het aantal verzekerde fiets- 

en wandeltochten opgeheven. Je kan de komende drie maanden dus zoveel 

wandelingen (max.12 km) en fietstochten (max. 25 km) organiseren als je maar 

wil, zonder dat je hier na drie stuks een extra verzekering moet voor 

afsluiten. Dit valt binnen de kwb-ledenverzekering en is geldig voor kwb-

leden en gezinsleden. Voor niet-leden moet zoals gebruikelijk wel een 

éénmalige sportactiviteitenverzekering afgesloten worden. 

Bevraging koken in kwb https://www.kwbeensgezind.be 

Kwb mag zich met enige fierheid de grootste kookclub van het land noemen. 

We lanceren deze bevraging om kookploegen en kookactiviteiten in de toekomst 

beter te kunnen omkaderen. Hiermee wil Kwb een duidelijk zicht krijgen op de 

diversiteit in ons geheel aan kookploegen, en tegelijk onderzoeken welke 

initiatieven Kwb kan uitrollen om het lokale kookgebeuren zo goed mogelijk 

te ondersteunen. 

 

 

 

 

Pinksteren viel dit jaar in mei. In juni is er ook een feest met een totaal 

ander karakter: we vieren Vaderdag... Vaderdag ontstond uit het verlangen 

van een volwassen dochter die de kracht en het doorzettingsvermogen van haar 

vader wilde eren. Hij stond er als weduwnaar alleen voor nadat zijn 

echtgenote overleed bij de bevalling. Vandaag is het vooral een feest waar 

de handelaars hun graantje van meepikken. En toch, ook wel belangrijk voor 

kinderen: zij krijgen de kans om hun bewondering en liefde voor hun papa uit 

te drukken. Voor de meeste kinderen is hun papa ‘de beste’, hun voorbeeld, 

hun inspiratiebron....dus: alle vaders, grootvaders en zij die zich vaderlijk 

opstellen: geniet van jullie VADERDAG. 

 

Guido 

 

 
 

 



 

 

 

KWB Mountainbike 
 

Zondag 16 mei 2021. Munte, Baaigem, Dikkelvenne, Meilegem. 

 
Staan al aan de kerk: Ivan R, Rudy DC en Jeffrey DB. Goeie morgen, gentlemen, groet ik, vriendelijk als ik ben. 

En ook goeiemorgen, Ivan, voeg ik daar aan toe, correct als ik ben. Daarna komen nog toe, Stefan (die er hem ook 

graag wel eens, maar dan toch uiteindelijk veel te weinig) Imschoot, Axel T, Luc K en kapitein Rudy Rogiers.                                                                                                                              

Luc is 56-jarig vandaag. Hij ziet er nog steeds strak uit en is nog niets veranderd, bij toen hij ... 55 was. 

Maar toen was hij ook al niets veranderd bij toen hij ... 54, enzovoort. Bij sommigen werkt 20 jaar mountainbike 

blijkbaar dan dus toch goed. En zó blinken dat die zijn fiets doet, niet te doen. Rudy DC blijft als enige 

overgeblevene nog steeds met 26 inch wielekes rondrijden. Houden zo, want die rijdt al rap genoeg met zijn klein 

wielekes.                                                                                                                                                                    

Gezien de Zuid-Oostenwind stelt de kapitein voor om naar het ZO te vertrekken, richting Melle. Wij stemmen in 

met de idee: een plaatstelijk ritje naar Melle zodat we op tijd terug zijn om na lange tijd nog eens lang en rustig 

van het terras van de Beize te genieten. Rudy zegt er niet bij dat de uiteindelijke bestemming ... Meilegem zal zijn, 

minstens drie keer zo ver als Melle, voor een tocht van ... jawel, 82 km aan ... jawel, 27.2 per uur, met 350 

hoogtemeters.                                                                                     In Laarne houdt Jeffrey al de achterkomers op 

in de smalle Kalverboswegel, waar hij vastraakt, het kalf ... zouden sommigen dan zeggen. Het is ook door zijn 

breed stuur. Ja, Jeffrey, ik snap wel dat dat stoer staat bij de meiskes, zo een breed stuur, maar leer misschien eerst 

eens met een gewoon stuur sturen als je meerijdt met de grote mensen. Een béétje techniek zou toch welkom zijn 

bij sommigen, denk ik dan. Neem een voorbeeld aan mij, Jeffrey. Ik heb nooit echt hard kunnen rijden, maar ik 

compenseer dat door mijn techniek.                                                                                                                                    

In Lemberge is het even wachten op Axel die in de boskes is blijven hangen. Stefan maakt van de gelegenheid 

gebruik om van alles aan zijn velo vast te vijzen.                                                                                                       

Ja, ik heb hem gisteren nog eens helemaal op orde gezet, zegt Stefan. Op een gegeven moment heb ik sjans 

gehad, zegt Stefan, want er vloog plots een resoorke1 weg, zodat ik gans mijn stal, euh mijn garage, heb moeten 

opkuisen om het terug te vinden. Het vrouwke meteen ook content. Ondertussen heeft Axel besloten om het wat 

rustiger aan te doen en zetten we onze weg verder met zeven.                                                                                                        

 

En dan komt een onverwacht hoogtepunt van de dag. Rudy neemt in Munte een wegelke waarvan ik al zeker een 

keer of 10 gepeinsd had, in het passeren: dat wegelke ken ik niet, dat moet ik eens proberen. Maar het was er nog 

nooit van gekomen. Het is de Rattepaswegel die halverwege verandert van naam in de Schietsewegel. Single track, 

afdalingske, klimmeke, boomwortels, bomen in de weg, beetje technisch, beetje modder, in een boske, en 

halverwege zelfs wat vriendelijke meiskes. Kortom: dit wegelke heeft het gewoon allemaal. Een verborgen 

pareltje dat – voor mij dan toch – te lang onononontdekt is gebleven. Míjn dag kan al niet meer stuk.                                           

Maar dan moet Stefan afstappen. En zie, in plaats van zijn voet los te klikken, zoals normale mensen doen, klikt 

hij gans zijn manivel2 los. En Stefan krijgt zijn schoen niet losgewrikt uit die losse manivel. Jeffrey moet uitleggen 

hoe het moet. Dus ja, zo moeilijk kan het dan eigenlijk niet zijn, hé. Gelukkig is Rudy R mee die dat mankement 

weer kan oplappen, al blijft de manivel half los zitten.                                          Even verder neemt Stefan zijn 

drinkbus uit zijn drinkbushouder. Kijk, zegt Jeffrey, het enige dat goed vastzit aan Stefan zijn velo is zijn 

drinkbushouderke3. Dat manneke is toch ook niet op zijn mondje gevallen, hé. Mocht ik van Stefan zijn, ik 

zou dat toch zo niet laten passeren, zunne. Maar ik ben niet van Stefan. Meestal ben ik achter Stefan. Zelfs 

met maar een halve pedal, rijdt hij gezwind mee met Rudy R en Jeffrey, als die zich weer eens niet kunnen 

houden.                                                                                                                                                                                                                  

 

Als we bij het Geestesgoedbos passeren, vraagt Rudy mij om de naam van dit bos uit te spreken.  

Hahaha, een portie lachen met Westvlamingen, dat kan toch zo deugd doen, hé, mannekes. Ik doe er nog een 

schepje bovenop: het Geestesgoedbosgehucht.                                                                                                                  

Wie denkt dat de terugweg met windachter makkelijker zal zijn – stopt dat eigenlijk nog met waaien de laatste 

jaren??? – heeft het helemaal verkeerd voor. Het is vlammen, enkele kms zelfs aan 40 per uur. Want ik heb mij in 

Meilegem laten ontvallen dat er voor mij weer niet veel après meer zal bij zijn, want ik ben graag op tijd thuis de 

zondagnoen, en Rudy heeft beloofd dat we stipt om kwart na 11 toch in de Beize gaan staan. 

 

 

 

 



 

 

En ja hoor, stipt om kwart voor 12, kom ik uitgeput aan aan de Beize. Nadine en Koen zijn weer blij, dat ze 

weer aan de slag kunnen, en vooral van mij na lange tijd nog eens te zien. Vooral Koen is blij dat hij weer 

de volle 30% kan werken. Nie getaukt, geen Duvel!                                                                

                                                                                                                                                                                             

1. Resoor: Een spiraalveertje.                                                                                                                                                 

2. Manivel: Ik moest hoehelen om het Nederlands te vinden: zwengel, hendel, kruk. Ook wel crank, al is dat 

eigenlijk Engels. Aldus zoekende kwam ik ook toevallig op: fietscafé de Manuvèl in Sint-Niklaas.                                                                     

3. En nog een tip om mee af te sluiten: staat je fiets iets te vast, en wil je hem iets losser.                      Eén adres: 

Stefan (die er hem vast ook wel eens los) Imschoot.  

Verslag Mario 

 

Familiaal nieuws 
 
*Hartelijke gelukwensen aan Matthias en Silke Roels- Eeckhaut  en familie  bij de geboorte van 
hun tweede kindje “NOACH” 

 
 

Dit zijn de jarigen van juni.Proficiat… 
 

Bonnarens M.; Bracke  P.; Cackebeke T.; De Corte J; Jespers P.; Magerman J.; Stevens R.;    Van  

Durme J.; Vandenberghe L.; Verlez T.; Antjon T.; Bresseleers L.; De Clercq T.;                                       

De Ruyver W.;Rottiers L.;Van De Straeten K.; 

 

Wandelzoektocht “Vrije Basisschool Sint-Denijs – Kalken.” 
 

Een leuke wandelzoektocht doorheen Kalken .                                                                                                     

Her en der komen jullie dan 12 hotspots  tegen waar elke klas een “etalage” thematisch heeft 

aangekleed.  

De wandelzoektocht kan vrijblijvend in je eigen bubbel worden afgestapt tussen 22 mei en 13 

juni. Je krijgt een begeleidende parcoursbeschrijving mee. Als het antwoordformulier ingevuld 

terugbezorgd wordt, heb je ook kans om een leuke prijs te winnen.  

De opbrengst is integraal ten voordele van de leerlingen van de Vrije Basisschool – Sint-Denijs 

Kalken. 

Vrij parcours van 28 mei tot 13 juni 2021,  

Met verkoopstandjes op zondag 30 mei en zaterdag 12 juni, tussen 14 en 18 uur. 

 

Naam : ………..……………………………………………                                                        

Adres :……………….………….……………….…….. 

Email : ………………………………………………………                                                      

GSM : ……………………………………………………… 

wil hierbij graag  ………wandelformulier(en) aan 5 euro/formulier  = ……………….euro  

bestellen.  

Inschrijven kan door het bedrag online over op het rekeningnummer van de school: 

BE60 7470 0660 0370, met vermelding van “naam + wandeling VBS Sint-Denijs 2021”. 

Laat zeker weten als je wenst deel te nemen op 30 mei of 12 juni, zodat wij alle nodige 

maatregelen kunnen nemen. 

Gelieve deelname te bevestigen aan : Jo.decorte@hotmail.com 

                       
 








