
 

 

 

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 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
                          
Beste  
Helaas laat ruim anderhalf jaar na het begin van de pandemie corona ons nog 
niet helemaal los, en wordt blijkbaar erger.  
Onze enige bekommernis is veilige activiteiten te organiseren waar iedereen 
zich goed en veilig bij voelt. We volgen steeds alle voorgestelde maatregelen 
Gezien ook in onze gemeenten Corona sterk toeneemt geven we up-to-date over 
de gevolgen en wat ze betekenen voor onze  KWB afdeling.  
De volgende activiteiten van december worden uitgesteld naar een veiliger 
datum: 

 vrijdag 3 december: (fietsherstelling)  
 zaterdag 11 december: de actie ‘soep op de stoep’  
 zondag 12 december: kaarting 

Opstellen kerststal zaterdag 11 december gaat wel door . Welkom 
                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
Gezien onze actie soep op de stoep voor “Welzijnszorg”  niet kan door gaan en 
je wil toch iets bijdragen is dit een mooi alternatief; INFO:achteraan in de kerk 
of https://www.parochielaarnewetteren.be/nieuws/welzijnszorg-solidaire-maaltijd 
 inschrijven: Chris Mottar, Kerkakker 3b001, Kalken 09/367 80 38 
 
Afhaal solidariteitsmaaltijd Welzijnszorg  12 december 2021 
ONLEEFBAAR  : Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!  
 Met deze campagne willen we drempels en obstakels blootleggen om zo tot een beter 
woonbeleid te komen. Zodat wonen weer leefbaar wordt. 
De Gabriëlparochie in Kalken, Laarne en Wetteren steunt dit initiatief en wil hiervoor 
fondsen verzamelen via een solidariteitsmaaltijd. 
Omwille van de corona enerzijds en omdat we anderzijds ‘Welzijnszorg’ toch willen 
steunen wordt het een afhaalevenement. 
Op ZONDAGMIDDAG 12 december wordt u vriendelijk uitgenodigd om een 
eenvoudige maar lekkere maaltijd af te halen. De opbrengst gaat volledig naar 
Welzijnszorg. Jouw steun is onmisbaar! Bestelformulier verder in deze KRAAK 
Afhaal solidariteitsmaaltijd bij ’t Kapiteintje, Provinciebaan 98, Kalken (Laarne) 
op Zondag 12 december 2021 van 11u00 tot 13u00 (zie verder deze KRAAK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de geboorte van Jezus waren het ook barre 
omstandigheden, en toch komt elk jaar die tijd van 
verwachting en hoop steeds terug, ondanks 
corona. 
En telkens opnieuw eindigt de adventstijd  in een 
positieve kijk naar de toekomst. 
Ik wens je en al degenen die je dierbaar 
zijn een hele fijne kerst en een gelukkig 
Nieuwjaar , maar hou het veilig en blijf 
vooral gezond. 
 
Guido 

 

 

https://www.parochielaarnewetteren.be/nieuws/welzijnszorg-solidaire-maaltijd


Bestuursvergadering KWB 3 nov.2021 

Een overzicht van de besproken agendapunten: 

- Evaluatie voorbije activiteiten: 

* De ‘Historische tocht ‘ door Kalken kende een ruime belangstelling. Het systeem met de ‘QR 
codes’ gaf geen problemen. Volgend voorjaar voorzien wij een avond over dit onderwerp waar 
Andre Van de Sompel uitgebreid vertelt over dit onderwerp. Tegen die tijd zal ook een brochure 
beschikbaar zijn. 

*Nog even terugkomen op de familielunch/schieting: goede belangstelling en een batig saldo op het 
einde. 

*Bezoek wijngoed ‘Fortune’: we waren met 30 personen om te genieten van de rondleiding en het 
proeven van de lekkere wijn. 

* Enkele bestuursleden waren aanwezig op de KWB regiovergadering in Heikant Zele. 

- Toekomstige activiteiten: 

* Vrijdag 3 dec. zaal  Peperstraat om 19.30 u:  ons KWB lid Rudy Rogiers heeft het over                                                                                                                                                               
“ Kleine herstellingen aan je fiets   en goed fietsonderhoud  

Wat kan je zelf doen? “ 

*  Zaterdag 11 dec. aan Kalken kerk van 17 tot 19 u:                                                                                     
Actie t “Soep op de stoep’  ten voordele van ‘Welzijnszorg: 

 * Zaterdag 11 dec.: Opstellen  Kerststal achter Kalken kerk: om 09 u 

Programma 2022: 

We zijn volop bezig met het zoeken naar interessante activiteiten: 

- Lente ontbijt met wandeling 

- Toekomstvisie gebied ‘Kalkense Meersen’: een avond over de Kalkense Meersen’ en omgeving. 

- “Rij Vaardig’: infosessie besturen van de auto 

- Online cursus ‘opfrissing wegcode’ 

- Paasviering met ontbijt 

- ‘Historiche tocht door Kalken’: een vervolg op de tocht door Kalken  woensdag 27 
april om 19.30 in de Peperstraat door Andre Van de Sompel 

-Varia: de lidkaarten worden verdeeld : afrekening tegen 2 december  

 

Dit zijn de jarigen van December. Proficiat !!!!! 

De Wilde P.; Fiers A.;  Meganck W.; Naudts C.;    Roels A.; Van 
Mossevelde  R.; Vandenberghe  T.;  Rogiers G., Kuppens B.,               
Roels Dimitri 
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                                                    K.W.B. Voetbal  

 

5/11  KWB – Vet. Overmere  3-1 

Onze buren uit Overmere zijn een aloude tegenstander van KWB.                                                         
De wedstrijd kent een evenwichtig wedstrijdbegin met in de 14de minuut een reuzekans voor 
Johan Magerman maar zijn schot belandt naast het doel. Overmere kent maar schaarse 
doelkansen en als die er zijn is onze keeper bij de pinken. Inde 30ste minuut mooie assist van 
Kristof Dauwe  naar Kristof Beirnaert en die laat de kans niet liggen:1-0. Net voor de rust 
kan Overmere scoren en we gaan drinken met een 1-1 stand.                                                                        
De tweede helft gaat het spel op en neer met weinig uitgespeelde doelkansen. Het is wachten 
tot de 55ste minuut wanneer Thomas DL uithaalt en het staat 2-1. Vijf minuten later een lange 
pass naar het doel van Overmere , de keeper komt uit maar Niels Callebaut is hem te vlug af 
en legt de einstand vast:3-1.                                                                                                                  
Een deugddoende overwinning tegen een moeilijke tegenstander. 

12/11 Safarkes - KWB Kalken 0-2 

In aanloop naar deze wedstrijd op het kunstgras van Sint-Kruis-Winkel zaten we met een 
spelerstekort. Kevin Van Hemelryck en Lee Smet kwamen ons depanneren. Die laatste 
kwam tussen de palen te staan, dus mocht vaste doelman Bjorn Volckeryck centraal in de 
defensie opdraven.                                                                                                                                   
Ook oudgediende Jasper Van Nieuland bond nog eens de schoenen aan. Zoals het een echte 
vedette betaamd, kwam hij pas een halve minuut voor de aftrap aan. Toch deed de centrale 
middenvelder de tegenstander meteen pijn. Thomas De Clercq werd diep gestuurd en kon 
mooi afleggen voor Kristof Beirnaert waarna de 0-1 een feit was.                                           
Gelegenheidscoach Thomas wist dat hij zijn hoogtepunt al achter de rug had en liet zich nog 
in de eerste helft vervangen.                                                                                                                      
Na een warrige fase in de zestien van de tegenstander kon Bjorn Volckeryck scoren met de 
rug. Hij zal beweren dat het met opzet was, wij weten beter.                                                                    
De ruststand werd meteen ook de eindstand. 

Doelpunten: Kristof Beirnaert, Bjorn Volckeryck 
Man van de match: Jasper Van Nieuland 

                                                                                                                                                             
Familiaal nieuws 
Ons KWB lid Mario Vaneechoutte  werd onlangs benoemd tot                                                                                                            
Ereprof. dr. Mario Vaneechoutte  van de Gentse universiteit ‘Faculty of Medicine and 
Health Sciences , Department of Diagnostic Sciences 

Van harte proficiat Mario!!!! 
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.  

                                 K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

Irene houdt stand…….. 

Maar de achtervolgers hijgen in haar nek. 
3de kaarting van het seizoen.                                                                                                                                                          
In de zaal werden alle  maatregelen genomen om veilig te kaarten.                                                                                                                                                                           
Luc Cackebeke, Marcel Steendam en Eddy Coquyt  waren er niet bij wegens COVIT quarantaine.We wensen 
hen een spoedig herstel.                                                                                                                                                         
Monique Ongena mochten  we verwelkomen als nieuwe kaarter                                                                                                                                                               
Geen enkele speler kon het maximum van de punten halen.                                                                                       
Waar vorige maand Chris Naudts de grootste stijger was werd hij nu gedegradeerd tot de grootste daler, 
terwijl Sye Walter in het bezit blijft  van de rode lantaarn.                                                                                                           
We deden eens de moeite om het gemiddeld aantal punten per speler te berekenen en komen aan het 
getal 26: wat een hoge score is . Die score kon nog beter indien Huberta (9 punten) en Chris(17 punten) het 
beter deden.                                                                                                                                                                                     
Het werd al bij al een kaarting waar veel punten gescoord werden.                                                                         
Benieuwd wat de volgende kaarting van 12 december ons brengt.                                                                                          
Bij het napraten werd gesuggereerd om de kaartingen  om 9 u te starten. Hierover komt nog een vraag aan 
de leden ter goedkeuring . 

Stand na de drie kaartingen   

1  Van Achter Irene  114                  15  Schepens Yvan     80  +3                                                                                            
2  Bracke Abel   110  16  Van Eeckhout Rene 78                                                                              
3  Crapoen Eric  106  17  Sey Walter                71                                                                           
4  Rottiers Luc   102  18  Cocquyt  Eddy   68   (1)                                                                           
5  De Beule Rita  99  19  Steendam Marcel   60   (1)                                                                            
6  Roels Aimé   98  19  Verhoeven P  60   (1)                                                                      
7  Durinck Mariette  97  21  Cackebeke Luc  51   (1)                                                                        
8  Bonnaerens Marcel 93  22  Verstraete M  50    (1)                                                                       
8  De Rycke Andre  93  23  Pieters Peter  48    (1)                                                                                
8  De Wilde Paul  93  24  Verschraegen H.  33    (1)                                                                      
11  De Beule Luc  87         25  Ongena Monique  23    (2)                                                          
12 Naudts Chris                        85 -6                                                                                                                                              
13 Fiers Angele  82                                                                                                                                                              
14 De Beule Nicole  81                                                                                                                                        

Grootste stijger: Schepens Yvan     Grootste daler: Chris Naudts         Rode lantaarn: Sey Walter                                                                                    
( )  = gemiste kaarting(en)                    

 

KWB Kalken wenst iedereen een zalig kerstfeest en 
gelukkig nieuwjaar en laat ons hopen dat het spook van 
COVID definitief tot het verleden hoort .   4 
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INSCHRIJVING AFHAAL SOLIDARITEITSMAAL  
ZONDAG 12 DECEMBER 2021  
 
Naam: ……………………………………………………….. 
Adres:…………………………………………………………. 

  

volw    X  stoofvlees met frieten  € 16,00 =    

volw    X  visvidé met frieten  € 16,00 =     

volw    X  vol-au-vent met frieten  € 17,00 =                                                                                                          

volw    X  vol-au-vent met rijst  € 16,00 =                                                                   

volw    X  vegetarische cannelloni  € 16,00 = =    

kdn.    X  stoverij met frieten  € 10,00 = =    

kdn.    X  vol-au-vent met frieten  € 10,00 
= 
==    

kdn.    X  vol-au-vent met rijst  € 10,00                                                                                                     =            

    X  fles rode wijn Merlot  € 10,00 =                                                                                      

    X  fles witte wijn Chardonnay  € 10,00  =     

      
TOTAAL  =  

  
 
Mailadres of telefoon:  ............................................................................................. .  
 
Best kan je het totaal overschrijven op rekening BE37 4489 5929 3928 van het Feestcomité van de 
parochie met de vermelding van de naam waarmee je de maaltijden bestelde. Als je contant wil betalen 
kan dat bij : Chris Mottar, Kerkakker 3b001, Kalken 09/367 80 38. Je kan natuurlijk ook nog ter plaatse 
contant afrekenen.  

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

KWB Kerststal 

 

Vergeet niet een moment te verpozen aan de KWB kerststal                                                                               
en post een bemoedigende boodschap in de daartoe voorziene bus 

 

. 
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