
 
 
 
 
 
 
              
             
              
     
Beste Vrienden 
Eindelijk mochten we beperkt en met de nodige plaatsruimte onze wijkmeesters bij elkaar brengen 
met een opdracht, samen met de KWB verantwoordelijke Filip Lermytte voorzichtig een programma 
opmaken. 
Het was leuk om elkaar na een jaar terug te zien op een KWB vergadering. 
Na wat heen en weer gevraag van hoe is het en ben je al twee keer ingeënt konden we aan de slag 
en werden al een aantal activiteiten vastgelegd, natuurlijk onder voorbehoud van mogelijke 
coronaremmingen en goedkeuring van het gemeente bestuur. 
Later deze maand komen we nog eens samen om de nabije geplande activiteiten verder uit te 
werken 
Gezien Corona samen met een aantal andere factoren is er beslist de boekenbeurs dit jaar NIET 
door te laten gaan, de jubileumboekenbeurs is vastgelegd voor 2022. 
 
 
                          

          Zondag 5 September 2021: familielunch met schieting  
     Aanvang 11.30 u, refter school  GO, Nerenweg 

 
                                    20 September (Maandag Kalken kermis)   
                                    Bezoek wijnbouw ‘Fortune’ Zomerstraat 15 uur  
 
 
                                    Zondag 26 September start maandelijkse KWB kaarting 
 
 
 

                                    Augustus - September historische fietszoektocht door  
                                    Kalken (meer info volgt) 
 

 
            November sportcafé (meer info volgt) 
 
     

   December: avond ‘Fietsherstelling’ door Rudy Rogiers                                
d   

 
Ook nog in December: kerststal aan de kerk en actie ‘Soep op de stoep’ ten voordele van Welzijnszorg 
Voor volgend jaar voorzien we :  

 Nieuwjaarsreceptie bestuursleden en medewerkers 
 Ontbijt en ochtendwandeling in februari/maart 
 Avond rond verkeersveiligheid /rijvaardigheid/heropfrissen wegcode 
 Paasviering met ontbijt 17 april 
 50ste boekenbeurs november 2022 

Guido 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Eindelijk nog eens samen met  onze  KWB familie. 
 

Zondag 5 september  2021 vanaf 11.30 u 
 

Plaats: GO Basisschool De Zonnebloem, Nerenweg 
 

Beenham met warme groentjes en provençaalse saus 
Gratis aperitief 

Om 15 u: schieting liggende wip                                                                                        
Deelnameprijs: 

Volwassenen : 19 € 
Kinderen  6 -12 jaar : 9 €, beneden 6 jaar: gratis 

 
Inschrijven tot 31 augustus bij: 

Abel Bracke 09 367 91 05; Roels Hubert tel 09 367 51 35 
 

Alles verloopt volgens de dan geldende CORONA regels 
 

                  
 
Proficiat aan de jarige KWB leden  van juli en augustus. 
 
Juli 
Bracke  A.; Bruyneel F; Cours T; De Meyer G; De Mulder F; De Reu W; De Smet R; Janssen E; 
Roels M; Rogiers W; Vaneechoute M; Rogiers E ,Verhoeven Peter 
Augustus 
De Bruycker M;  Deleu K; Van Wassenhove D ;De Bock A;Van Rysselberghe C; Baele Cedric 
 

 
KWB Kaartclub 
Eindelijk…….                                                                                                                                                               
Na een noodzakelijke lange inactiviteit  start de KWB  kaartclub op zondag 26 sept.             
We volgen stipt de dan geldende regels in verband met COVID  
Plaats: GO Basisschool De Zonnebloem, Nerenweg.We starten om 09.30 u. 
Dit zijn de andere data van de maandelijkse kaarting:  
-10/10/2021, -14/11/2021, -12/12/2021, -16/01/2022, -13/02/2022, -13/03/2022 
-10/04/2022, -08/05/2022 
Souper: zaterdag 21/05/2022 
Een afzonderlijk schrijven aan  de KWB kaarters volgt nog. 
 



 

 
KWB VOETBAL 
 
We kunnen opnieuw onze voetbalschoenen aantrekken. 
Start van het voetbalseizoen 2021/2022 : vrijdag 13 augustus op verplaatsing naar Borsbeke. 
Onze thuiswedstrijden vinden plaats op ‘Veldmeers’ sportcomplex. 
Ook de minivoetbalploeg is elke maandag opnieuw actief in de gemeentelijke sporthal. 
De volledige voetbalkalender vind je op onze website 
 

 

Maandag 20 september om 15 u 

Geleid bezoek ‘WIJNGOED FORTUNE’ Zomerstraat 56, Kalken

 

*Ontdek ons wijnverhaal, maar laat je vooral inspireren en verrassen door onze wijnen, 
gemaakt met veel passie én zin voor traditie en vernieuwing.                                                    
*Ontdek het geluk van onze lokale wijngaard : laat het fortuin én ons logo van een 
“blauwe duif” je leiden naar het hart van ons wijnbouwbedrijf.                             
*Wijngoed Fortune -hoe kan het ook anders- met een variatie aan witte, rosé en rode 
wijnen op basis van Pinot Blanc, Gris en Noir evenals Chardonnay brengt de zomer in je 
wijnglas!                                                                                                                                             
Prijs deelname KWB leden: 5 €, niet leden 6€.                                                   
Inbegrepen in de prijs: 2 degustaties.                                                                             
Inschrijven bij :                                                                                        
Chris Bambust : tel: 09 367 55 25; Dirk De Wilde : tel. 09 367 62 38;         
Guido De Meyer : tel. 09 367 59 99; Hubert Roels:  tel. 09 367 51 35;                        
Andre De Rycke: 09 367 65 55 

 
 

Langs deze weg willen we nog eens speciaal onze huidige ‘KRAAK’ adverteerders 
bedanken voor hun steun aan KWB. 
We hielden eraan tijdens de CORONA crisis maandelijks een ‘KRAAK’ en/of 
Nieuwsbrief met hun reclame te publiceren 
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