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De liefde is geduldig  
en vol goedheid.  
De liefde kent geen afgunst,  
geen ijdel vertoon en  
geen zelfgenoegzaamheid.  
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,  
ze laat zich niet boos maken en rekent 
het kwaad niet aan,  
ze verheugt zich niet over het onrecht  
maar vindt vreugde in de waarheid.  
Alles verdraagt ze,  
alles gelooft ze,  
alles hoopt ze,  
in alles volhardt ze. 
De liefde zal nooit vergaan. 
  
De eerste brief aan de Korintiërs  
 

 
Lancering campagne 2022 
Al meer dan zestig jaar zetten duizenden enthousiastelingen zoals jij zich op één of andere 
manier in voor Broederlijk Delen. Samen blijven we gaan voor een duurzame en 
rechtvaardige wereld en brengen we verandering in het leven van talloze mensen, wereldwijd. 
Dat is nodig, nu meer dan ooit. 
We hadden je graag feestelijk ontvangen tijdens ons vernieuwd lanceermoment, de 
Matinee/Soiree Broederlijk Delen. Helaas zit dat er nu niet in. Niet getreurd: we bedachten 
een motiverend alternatief. Zo trekken we samen de 25%-revolutie op gang.  
De 25%-revolutie 
Delen zit in ons. Wij mensen zijn geboren delers en delen veel meer dan we denken. We 
delen tranen van geluk, maar ook van tegenslag als het eens minder goed gaat. Delen en 
herverdelen is volgens ons hét antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen. Van 
klimaatverandering over sociale ongelijkheid tot gebrek aan zingeving. 
Wij willen werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, 
overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. Want wist je dat als 25% van de mensen ervoor 
kiest om te delen en herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te doen? Zet mee de 
verandering in gang. 
 

  

 

 



 

KWB KALKEN BESTUUR. 

Door de COVID maatregelen kon het bestuur in januari opnieuw niet 
samenkomen.                                                                                                                                 
Wel werd via digitale weg onderling contact gehouden                                                                                            
Een nieuwe vergadering is nu gepland  begin februari en als de pandemie 
verder afzwakt en verdwijnt kunnen we volop plannen voor de volgende 
maanden.                                                                                                                                 
In KRAAK van maart leest u dan ons programma.                                                                                                                                                                                                                             

 

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

Cackebeke L.; De Schrijver A.; Paelinck H.; Peleman M;  Roelandt M; Rogiers R; Van De 
Sompel A;  Van Ghendt G; Verstuyft H., De Cock Andy.; Schepens Yvan. 

 
 
Familiaal nieuws 
 
Onze oprechte deelneming aan Luc Rottiers bij het overlijden van zijn zus Lutgarde Rottiers. 
Wij wensen de familie veel sterkte toe. 
 

 

 

In de kijker 

VZW OIGO (Opgeven Is Geen Optie) 
KWB Kalken wenst ‘OIGO’ eens speciaal te bedanken voor de nu reeds lange jaren acties ten 
voordele van kanker patiënten. 

Uit de statuten: 

“De vereniging heeft tot doel een daadwerkelijke bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker en dit met 
alle nodige middelen en alle nodige initiatieven.                                                                                         
Zij zal ook zorgen voor de nodige sensibilisering rond dit thema en de bevolking van al haar acties 
informeren. Zij kan ook door haar gekozen projecten ondersteunen en helpen. Zij mag eveneens alle 
activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op 
bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het 
doel waarvoor zij werd opgericht. 

Veel succes gewenst in de toekomst en proficiat aan de vele vrijwilligers en het ganse 
bestuur 
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Poëzieprijs Melopee Laarne 

De Poëzieprijs Melopee Laarne is al aan zijn 13de editie toe. De gerenommeerde prijs bekroont dit 
jaar het meest beklijvende gedicht voor het eerst verschenen in een literair Vlaams tijdschrift van 
2020.  

De winnaar van de juryprijs is Ineke Riem met het gedicht Pegasus in galop dat verscheen 
in Poëziekrant, 44de jaargang, nummer 3, mei-juni 2020, p. 60.  

Pegasus in galop 

Mijn moeder spaart slapeloze nachten 

              tussen de pagina’s van LIbelles 

Ik hou haar wakker omdat ik niet pas 

in de nieuwste bikini’s en denk dat ik de huur 

met woorden kan betalen 

Ik voer mijn paarden gedichten in plaats van biks. 

Ze zou willen dat ik mijn verbeelding temde 

en weer normaal ging eten, 

maar ik drink liever uit een bron. 

Duik in een verzonnen meer in een badpak uit de jaren tachtig. 

 

De maanogen van mijn strofen kijken verwilderd rond. 

Wat moet mijn moeder met mijn lycra metaforen? 

 

Als ik zelf niet kan slapen, stel ik me voor dat ik klein en plat ben, 

een stripfiguurtje uit mijn oude Tina’s. 

Ik lees mijn verhaal en hang boven problemen 

die op de volgende bladzijde 

vanzelf oplossen, leer steeds beter te vertrouwen dat redding komt. 

Ik hou me vast aan de manen van het gedicht. 

De vetlokken om zijn hoeven dansen als we galopperen, 

        maar hoe redden we mijn moeder? 
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                                 K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

 
Eric verovert de koppositie…. 

voor  Irene werd het een desillusie… 
 
Door COVIT konden we in december niet samenkomen. Dus zagen we veel gelukkige 
gezichten op de kaarting van januari. 
De zaal werd goed verlucht en er was een CO2 meter aanwezig (die bleef gedurende de 
kaarting onder de 700).Ook handgel en mondmaskers werden terbeschikking gesteld. 
Door omstandigheden  waren Marcel Steendam, Luc Cackebeke ,Philip Verhoeven  en Abel 
Bracke afwezig. 
Veel pech voor  leider Irene die slechts 9 punten haalde . Maar ook Mariette Durinck 
kende haar dag niet en scoorde maar 11 punten.                                                                                                      
Beter verging het  Nicole De Beule en Peter Pieters die elk de volle pot van 40 punten 
haalden . Nicole  kreeg dan ook de kangoeroe trofee . 
Eric Crapoen was bij de pinken en veroverde de leidersplaats ,maar Luc Rottiers zit hem op 
de hielen.Sey Walter blijft (fier???)de rode lantaarn in zijn bezit houden.                                                              
In de verdere rangschikking  zien  we geen groot verschil tussen de leider en de 8ste plaats. 
Er is dus nog veel mogelijk. 
Volgende ronde is op zondag 13 februari (zonder tegenberichten weliswaar). 
Met betrekkking tot de gemiste kaarting van December kijken we naar de mogelijkheid om  
2 kaartingen in 1 maand te organiseren . 
 
Stand na 4 kaartingen 
 
1  Crapoen Eric  137                14  De Beule Luc  106                                                                                        
2  Rottiers Luc   134  15  Van Eeckhout Rene 103                                                                              
3  De Beule Rita  130  16  Schepens Yvan  102                                                                                          
4  De Wilde Paul  127  17  Cocquyt  Eddy   99  (1)                                                                           
5  De Rycke Andre  124  18  Sey Walter    97                                                                               
6  Van Achter Irene  123  19  Pieters Peter  88   (1)                                                                      
7  Roels Aimé   122  20  Verstraete M.  72  (1)                                                                        
8  De Beule Nicole  121(+5) 21  SteendamM.    60  (2)                                                                       
9  Bonnarens Marcel  115  21  Verhoeven F.  60  (2)                                                                                
9  Naudts Chris  115  23  Verschraegen H.  54  (1)                                                                      
11  Bracke Abel  110 (-9) (1)      23  Ongena Monique  54  (2)                            
12  Durinck M.    108                   25  Cackebeke Luc                    51  (2)                                                                                      
12 Fiers Angele  108                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Grootste stijger: De Beule Nicole     Grootste daler: Bracke Abel       Rode lantaarn: Sey Walter                                                                                    
( )  = gemiste kaarting(en)                
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                                                    K.W.B. Voetbal  

 
4/2    Vet.Overmere – KWB    2-2 
 
Vandaag  treffen we een aloude tegenstander: de veteranen van Overmere.                                      
Sinds lang is dit altijd een beladen wedstrijd. Verschillende vaste waarden van ons team zijn 
er niet bij maar we tellen toch 12 spelers. Bij KWB staat Laurens Bresseleers nog eens in het 
doel en zoals we van hem gewoon zijn doet hij dat uitstekend 
De eerste minuten verlopen evenwichtig met iets meer veldoverwicht voor KWB.                   
Bij een mooie individuele poging van Sander belandt zijn schot naast het doel.                           
KWB versiert nog meer kansen maar zonder succes.In de 20ste minuut kent de scheidsrechter 
een lichte vrijschop toe aan Overmere en hieruit scoren zij de 1-0. Vijf minuten later 
omspeelt Peter de verdediging en scoort uit een moeilijke hoek: het staat 1-1 en dat is ook 
de ruststand. 
De tweede helft wordt Sander De Graeve vervangen door Johan Magerman.                                        
De thuisploeg, gesteund door een grote schare  supporters, schiet in de 41ste minuut 
Overmere op voorsprong. KWB is weer op achtervolgen aangewezen. Ondertussen 
verslechteren de weersomstandigheden. Dat deert KWB niet en in de 50ste minuut brengt 
Tom Antjon met een prachtige kopstoot , na inzenden op links, de stand op 2-2. Op het 
einde van de match worden we getrakteerd op een felle hagelbui vergezeld met bliksem en 
donder. 
Eindstand 2-2 en dat is een juiste weergave van de match 
 
 
********************************************************************************** 
 
 

KWB Mountainbike 
 
Zondag 23 januari 2022. Sint Antelinks.  
 
76 km in de modder aan 24 per uur en 400 hoogtemeters. 
Met twaalf man! Pieter, Rudy R, Rudy DC, Ivan, Stefan, Johan, Axel, Patje, Jan, Luc, Danny, ennekik.  
Danny moet nog rap eens terug naar huis want hij is vergeten zijn auto te verzetten, zodat we nog 
naar hem op zoek mogen ook. Op de brug in Uitbergen denkt Danny dat hij plat gereden is, maar het 
is vals alarm. Dat gaat hier niet vooruit vandaag. Wat gaat dat hier allemaal zijn vandaag!? Of gelijk 
de Fransen zeggen: Qu’est-ce que ça va être ici tout le monde aujourdhui!? 
 
Er liggen er heel wat in de lappenmand. Senna heeft het te pakken. Dirkske is al een paar weken niet 
goed. Jo Roels wensen we snel beterschap*. Ook Axel is voor de tweede week op rij niet in form, 
volgens hem sinds hij bloed gegeven heeft. In Woubrechtegem keert hij dan ook – alleen, snif – 
Beize-waarts. Rudy Clerck is ook niet in form en hij klapt al rond 10 uur dat we voor zijn part naar de 
Beize mogen rijden. Maar die ouwe rakker komt er dan toch nog helemaal door, natuurlijk. 
Wat in de zomer al de zwaarste rit is, doen we nu nog eens in de ploetermodder. En voor de 
zoveelste week op rij: in het grijs. Gelukkig blijft het droog vandaag. Wat ijsregen had er gerust nog 
bijgemogen, zo op het einde. Het kan niet zwaar en vuil genoeg zijn, zeggen we altijd. Het ligt wel 
veel smeriger dan ik had gedacht. 
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Op een bepaald moment moeten we zelfs rechtsomkeer maken omdat er geen doorkomen aan is. En 
de wegel die we dan doen, is op twee plaatsen een halve meter diep weggespoeld. Heroïsche 
toestanden. Echt een topritje. Niet te verwarren met hoe mensen met een kleine oprit hun oprit 
soms noemen: ‘t opritje. 
 
Wat er meer en meer begint tegen steken is het rijden met die bejaarden, de 60-plussers, de opa’s 
en de gepensioneerden. En pas op: het zijn dan nog dikwijls dezelfde die het allemaal terzelfdertijd 
zijn! Wat vooral tegensteekt is dat we vijf, zes keer op een rit moeten stoppen. Dan weer moet er 
één piesen, dan moet Johan zijn incontinentiepamper ververst worden, dan moet Patje Roels weer 
zijn nieuwe heupen bijsmeren, of dan is er weer één gewoon vergeten hoe hij moet terten.  
Met Jeffrey – de kleine van – Debrouwer zit ge dan met een ander probleem als dat van de 
bejaarden. De keren dat we al moeten stoppen zijn omdat die weer eens zijn tutter kwijt was, 
mannekes toch. 
Eén van de vele klimmetjes van de dag ligt supersmerig. Niet te doen. Er zijn er een stuk of drie die 
toch fietsend boven raken. Ja, je hebt altijd wel van die streverkes, hé. De rest sukkelt te voet naar 
omhoog. Alleen Ivan besluit om het zwemmend te proberen. Bergop, en in de modder, niet 
makkelijk. Ja, beste mensen, hoe dikwijls heb ik het al niet gezegd: als je van plan bent te vallen, of 
zelfs als je dat niet van plan bent: altijd achter de verslagggever blijven. Wat soms moeilijk is 
natuurlijk. Het is er anders om vragen, hé, dat ge (als enige) belachelijk gemaakt wordt in het 
verslagske. Ivan wou net als zijn broer twee weken geleden zijn nieuw truike dopen. Je ziet dat wel 
dikwijls: ze zien iets van hun grote broer en moeten het dan persee achter doen. Is er nog iemand die 
dit leuk vindt? vraag Ivan. Ja, Ivan, vanaf nu vinden wij de rit juist dubbel zo leuk! Om jou zo languit in 
de more te zien kletsen, wil ik elke zondag gerust nóg een uur vroeger op staan. ‘t Is kwestie dat elk 
van ons en zeker Stefan Im – de lach – schoot. (Oef, die hebben we ook weeral gehad). 
Als kapitien Rudy beslist dat we ‘recht’ naar de Beize rijden, is het al kwart voor 11. Het eerste wat 
we doen is de richtingwijzers ‘Aspelare’ en ‘Ninove’ volgen. Moet er nog zand zijn!? Dan zakt de 
moed wel in een mens zijn schoenen. Mon courage se trouve dans mes souliers, zeggen de Fransen 
dan. 
Dan zijn er nog gelijk Pieter die op elke klim gezwind naar boven schieten en ons voorbij zoeven. Ge 
moet u niet inhouden, hé, Pieter. Doet maar, jongen. En van de mentale impact dat dat heeft op 
mensen zoals ik, Axel, Johan en Danny, die naar boven aan het kruipen zijn, daar moet ge u zeker 
niets van aantrekken, zulle jongen. Als ge uzelf maar wat amuseert de zondagmorgen, hé.  
Op een bepaald moment heeft Danny het zo lastig op een klimmeke dat hij bijna omvalt: Ik sta stelle. 
Het zijn mijn bellen die niet mee wellen. (In het Wetters wordt de ‘i’ immers door een ‘e’ vervangen). 
In de Beize heeft Luc veel beziens bij de vrouwen. Met zijn koersbotten, welteverstaan. Ik moet er 
ook zo hebben! Mario 
*Euh, Dirkske en Senna wensen we ook snelle beterschap natuurlijk. 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Misschien is dit iets voor U ??? 
Digitale opfrissing wegcode: eenKWB initiatief 
Tijdens deze digitale workshop stellen we ons de vraag aan welke voorwaarden een goede en 
veilige bestuurder moet voldoen. Onder meer kennis van de wegcode is zeer belangrijk.                                                                
Deze activiteit is erop gericht die kennis op te frissen. Daarnaast worden ook de laatste 
wijzigingen in de wegcode overlopen.                                                                                                        

Wie doet mee?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Indien belangstelling geef dan een seintje aan :                                                                                       
Andre De Rycke, Email : andrederycke@telenet , tel 09 367 65 55 of 0473 80 3114.                                 
Vermeld voorkeur : welke maand? namiddag/voormiddag/avond.   .     6 
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u kan bij ons terecht voor  
het leveren en plaatsen van:
• massieve parket- en plankenvloer

• meerlagen parket

• laminaat

• houten vloerroosters

• schuren, renoveren en herstellen van alle houten vloeren

scheldestraat 10

2880 Weert -  bornem

m 0473 60 02 11

t 03 283 97 83

e  info@brackeparketvloeren.be

WWW.brackeparketvloeren.be
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