
 

 

 

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 

 

 

 

 

Met Aswoensdag 2 maart beginnen de veertig dagen waarin we 
ons voorbereiden op het feest van Pasen. Deze voorbereiding 
wordt gemarkeerd met het ontvangen van het askruisje. Het 
askruisje maakt ons bewust van de broosheid van ons bestaan. Het 
vertelt ons dat we geboren worden om te leven en om voorbij te 
gaan. Deze veertigdagen zijn ook gekoppeld aan broederlijk 
delen . 
 
 
 
 
 
 
  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 Hierbij enkele mogelijkheden:  
Zaterdag12 en zondag13 maart Bloemenverkoop in alle kerkplekken voor en na de 
vieringen . Solidair ontbijt  van 8 tot 10 u. in Massemen, Zondag 3 april 
11.30u. parochiezaal Overschelde, 10 april Familiewandeling Kalken 14 u. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de paasmis van de verenigingen van Kalken op maandag 18 april om 11 uur  de 
nodige luister te geven zoeken wij mensen: mannen, vrouwen, jongeren en 
kinderen die graag zingen. 
Ervaring niet nodig. 
De repetities onder leiding van Peter hanselaer gaan door op: 
woensdag 23 maart om 19,30 u. in de kerk van Kalken 
woensdag 30 maart om 19,30 u. in de kerk van Kalken 
woensdag 6  april om 19,30 u. in de kerk van Kalken 
zaterdag 16 april om 18,00 u. in de kerk van Kalken 
Samen maken we er een heel mooie viering van 
We verwachten jullie op de eerste repetitie 
Info Guido 09 367 59 99 
 
Beste vrienden, 
Zolang ik bij KWB ben (onderpastoor Philips heeft mij toen uitgenodigd bij de KWB te 
komen) herinner ik mij de paasvieringen en het ontbijt nadien. 
Zelfs in het oude parochiezaaltje werd er toen paasvieringen gehouden rond de 
brunchtafel. In de archieven wordt bij het ontstaan van KWB (1943) melding gemaakt van 
een paasviering. 
 Op vraag van de pastoor ongeveer 25 jaar geleden, om Pasen samen met de 
parochiegemeenschap te vieren in de kerk, zijn we dan ook begonnen met mensen 
samen te brengen om samen te zingen, zo ontstond dan ook ons eerste paaskoortje. 
Om het niveau wat hoger te brengen deden we beroep op Peter Hanselaer met zijn vader 
aan het orgel. Heel de Paasviering werd door ons opgebouwd met heel wat volk in de 
kerk. 
Nu vandaag komt er een einde aan een traditie om op Pasen een viering te houden. 
Onze priesters die geen dienst moeten doen op Pasen worden een dagje ouder en zien 
het niet meer zitten om voor te gaan. 
Op paasmaandag wordt er een Paasviering georganiseerd door OKRA en SAMANA en 
voorgegaan door onze pastoor deken Yvan. 
Om Pasen toch een plaats te geven in onze werking sluiten we daar bij aan en worden 
jullie ook van harte uitgenodigd. 
Gevolg is ook dat de reservaties voor de paasbuuuuufet werden afgelast. 
Nu we dit weten proberen we het voor volgend jaar aan te passen. 
Een beetje ontgoochelde Guido 



VERSLAG BESTUURSVERGADERING  7 feb.2022 
 
1.Welkom  
 
2.Evaluatie voorbije activiteiten 
Geen andere activiteiten dan sport ( voetbal, mountainbiken) en kaartclub. 
 
3. KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
-PAASVIERING:was gepland met Paasmis en ontbijt in de Nerenweg.                             
Is  ondertussen achterhaald. Er is geen priester beschikbaar maar we gaan samen met de 
christelijke organisaties de mis bijwonen op Paasmaandag (georganiseerd  door Samana en 
OKRA).Zie verder in deze uitgave meer details. 
 
Verdere planning 2022 
 
-vrijdag 18 maart: fietsherstelling Peperstraat 
-woensdag 20 april: KM en SIGMA, Peperstraat 
-woensdag 4 mei:Historische zomertocht, Peperstraat 
- zondag 19  juni: familielunch + schieting, Nerenweg 
-maandag 19 september: geleid bezoek Kasteel van Laarne 
-weekend november 25/26/27: boekenbeurs 
-Zwerfvuilactie einde oktober 
 
4. Varia: 
 

- KWB nationaal geeft een jaarlijkse wandelkalender uit.                     
Hugo De Landtsheer heeft goede ervaringen hiermee en doet een oproep 
om misschien gezamenlijk hieraan aan deel te nemen. 

Verslag ADR 
 
 

Dit zijn de jarigen van maart.Proficiat!!!                                                                    
De Landtsheer H.;Krick M.; Rogiers L.; Van Poecke H.; Van Steendam P.;     
Verlee A.  Vorige maand februari stond  Niels Callebaut niet bij de jarigen: 
alsnog een gelukkige verjaardag gewenst Niels 

                                                                                 

Familiaal nieuws 

- KWB betuigt zijn christelijke deelneming aan Hubert Roels en familie bij het 
overlijden van zijn broer Roger Roels. 
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KWB Kalken 
Vrijdag 18 maart om 19.30u zaal ‘Pepertje’, Peperstraat Kalken 

Een avond over  
KLEINE HERSTELLINGEN AAN JE FIETS EN GOED 

FIETSONDERHOUD  
WAT KAN JE ZELF DOEN?  

Waarover moet mijn fiets beschikken om wettelijk in orde en veilig te zijn? Hoe 
onderhoud ik mijn fiets om slijtage en breuk te voorkomen? Zit ik wel goed op 
mijn fiets? Naast deze vragen wordt ook dieper ingegaan op de keuze van een 
fiets, en onderhoud en herstel van remmen, lichten, banden, ketting …            
Over hoe je je fiets lang fit kan houden en hoe je enkele basisreparaties moet 
uitvoeren, weet je na deze workshop alles.                                                                                   
Dit alles verneem je van ons KWB lid Rudy Rogiers. 

 

 

**************************************************                                                  
                                                    K.W.B. Voetbal  

25/2  KWB  - Veteranen HO Kalken  0-0. 

Een koude vrijdagavond:  tijd om de derby tegen de veteranen van H.O. te spelen.                                                                    
Veteranen zeggen ze maar het leek meer op een jeugdelftal!                                                                           
De eerste helft ging het gelijk op maar er kwamen geen open doelkansen.                                             
Met de rust dus  0-0 stand 

De tweede helft nam H.O. het spel in handen toch leverde dat maar weinig kansen op.                                     
En als er al een kwam werd die al snel de nek omgewrongen.                                                                     
Het is dus bij 0-0 gebleven : een terechte uitslag.  Het positieve aan de match was dat het 
zeer sportief was. Voor de scheids was het ook een koude avond. Proficiat aan de spelers!!                                  
Hugo             3 



                                 K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

Eric nog steeds op kop…                                                                                           
maar….Rita rukt op 

 
22 kaarters daagden op voor de 5de kaarting van het seizoen.                                                                 
Gaven forfait: De Beule Luc, Steendam Marcel en Verhoeven Filip                                                         
We hielden opnieuw rekening met de COVID maatregelen zodat de CO2 meter voldoende 
veilig en laag stond. 
Alleen Fiers Angele scoorde de volle pot van 40 punten en krijgt daarvoor de kangoeroe 
trofee, tevens duikt zij de top tien binnen. 
Rene Van Eeckhout neemt de rode lantaarn over van Walter Sey.                                            
Wie een goede beurt maakte is Abel Bracke (na zijn afwezigheid op de vorige kaarting) 
Verder zijn er een groot aantal kaarters die de kaap van 140 punten overschreden : die kunnen 
nog een dichte ereplaats bereiken einde seizoen.  
Volgende kaarting is op zondag 13 maart 
 
Stand na 5 kaartingen 
 
1  Crapoen Eric  170               14  Sey Walter   136                                                                                        
2  De Beule Rita  167  15  Schepens Yvan  128                                                                             
3  De Wilde Paul  158  16  Van Eeckhout Rene 127                                                                                          
4  Rottiers Luc   157  17  Cocquyt Eddy                     121  (1)                                                    
5  De Rycke Andre  152  18  Pieters Peter  113 (1)                                                                                
6  Van Achter Irene  148  19  De Beule Luc  106  -5   (1)                                                                 
6  Fiers Angele              148 +5     20  Verstraete M.  87  (1)                                                                        
8  Bracke Abel   147( 1)  21  Verschraegen H.   86  (1)                                                                       
9  Durinck Mariette  145  22  Cackebeke Luc  85  (2)                                                                                  
10 De Beule Nicole  143  23  Ongena  M.  78  (2)                                                                      
10  Naudts Chris  143        24  Steendam M.    60  (3)                                   
12  Roels A.    142                    25   Verhoeven P.  60  (3)                                                                                 
13  Bonnarens M  141                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Grootste stijger: Fiers A.        Grootste daler:De Beule L.   Rode lantaarn:  Van Eeckhout R.                                                                            
( )  = gemiste kaarting(en)                

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

Digitale opfrissing wegcode: een  KWB 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.                                                                                                       
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.      4 



OPERATIE PROPER 

ZWERFVUILACTIE IN JOUW BUURT 
Deze actie werd door KWB Kalken een paar jaar geleden gestart  met 
medewerking van ‘MOOIMAKERS’ en de gemeente en kent een onverhoopt 
succes. Tot ons genoegen nam ook de ‘Vrije Basisschool Kalken’ deel aan deze 
actie. Hieronder vind je een verslag van de opruimingsactie.                                           
Een dikke  proficiat aan de leerlingen, de juf en de directie. 

 

Het 4e leerjaar als ‘Mooimakers’ op pad 
 

Op donderdag 17 februari was er 'Dikketruiendag'. Omdat we in de klas ook werkten rond 
sorteren en recycleren, leek ons dat het ideale moment om als 'Mooimaker' op pad te gaan. 

De klas werd in 3 groepjes verdeeld en elke groep ging met grijpers, vuilniszakken en 
handschoenen op pad om de straten en plekjes rond de school op te ruimen.  

De kinderen stonden versteld van wat we allemaal vonden: van papiertjes, peuken tot 
kartonnen dozen, we vonden zelfs een vuilniszak vol blikjes!  

Hoewel we slechts een half uurtje op 'Mooimakerstocht' gingen, verzamelden we maar liefst 
6 vuilniszakken vol afval!  

Meer foto’s van onze opruimactie vinden jullie op de schoolwebsite.  

Wil je zelf als ‘Mooimaker’ op pad? Neem dan zeker een kijkje op www.mooimakers.be 

Juf Jolien   4de leerjaar 
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https://www.sintdenijs.be/?author=33
https://www.sintdenijs.be/?cat=295


KWB Mountainbike 
   

Zondag 30 januari 2022. Zwijnaarde, Gavere.                                                                                                                                         
Reden mee (sommigsten al meer dan anderen), niet in alfabetische volgorde: Axel, Ivan, Jan, Jeffrey, 
Johan, Koen, Luc, Mario, Pieter, Rudy DC, Rudy R en Stefan. Maar allez zeg, dat was nu toch wél in 
alfabetische volgorde, zeker! Was ik me daar toch weer eens serieus mis. 
Axel staat hier mét korte broek en Luc zónder koersbotten. Allez, nog een geluk dat het niet 
omgekeerd was, Luc met koersbotten en Axel zonder ... euh. Die denken dat de lente al in het land is, 
zeker? Maar neen hoor: Koud, koud, koud! Tegen halftien wordt het eindelijk wat warmer en zelfs 
zonnig. Al bij al hebben we deze keer sjans, want morgen stormt het. Dat weet ik omdat het vandaag 
ondertussen al morgen is als ik dit schrijf. Zodat het morgen eigenlijk al overmorgen is voor mij. Raar, 
hé, soms. 
 
We zijn nog niet aan de Berlinde kapel of er komen twee mountainbikers in nieuwe Modderfokker 
tenue uit tegenovergestelde richting. Wat is me dat nu? Vanwaar komen die zo vroeg op de morgen? 
Het is een koppel dan nog. Maar wie zijn dat? Ha, het zijn Rudy & Nadine die vanaf hun nieuwe 
woning naar het kerkplein rijden om om 9 uur te vertrekken. Was ik daareven daar even van in de 
war, zeg. 
Stefan is apetrots met zijn nieuwe banden met bleke zijkanten. Jeanettebanden!, roept Jan. Maar Jan 
toch! Zoiets zeg je toch niet meer in deze tijd van politiek correct denken! De politiek correcte 
uitdrukking, om niemand te discrimineren, is: LGBTQIA+ banden*. Wat erg toch voor Stefan. Die 
jongen is ook altijd de pineut. Is ie eens blij met zijn nieuwe banden en beginnen ze meteen met hem 
te lachen. 
 
Een speciale tocht, westwaarts, tegen de wind in, naar Gent op. Van in Melle kun je tot in Gent 
(tegen UZ bijna) rijden op de schuine helling van de dieper gelegen Schelde en Ringvaart. Het is bijna 
een Ardennenachtig parkoers. Tof, tof, tof. Moeten we zeker nog veel doen.  
Axel moet net even voet aan de grond zetten op het ogenblik dat Stefan denkt van hem te passeren. 
Daardoor was het dat Stefan - de kant en het riet – Imschoot**. Hij was wijselijk achter de 
verslaggever gebleven, maar hield er geen rekening mee dat foto-reporter Johan nog achterkwam. 
Haha, dubbel gejost. Nu komt Stefan met foto en al in het verslag. Ziet hem daar liggen met zijn velo 
met bleke banden. En kijk, toevallig is het ook vogeltelweekend. Volgens Ivan is er vandaag, naast de 
rietzanger en de rietgors, een nieuwe soort genoteerd voor België: de rietduiker.  
Van Zwijnaarde, langs de Schelde, via Schelderode en Melsen tot in Gavere, eerst veel vlotrijdende 
gravel en dan nog een moeras dat door de vele regen van de voorbije maanden de wegel heeft 
overgenomen over een lengte van 50 meter. Sakkeren en sakkeren. Zo naar Dikkelvenne, Baaigem, 
Munte, Bottelare, Lemberge en Kwatrecht. Onder het geweld van Rudy R, tussen Kwatrecht en 
Wetteren, valt het peloton in stukskes, of zoals Ivan zegt in zijn bekakt Frans: le péloton casse en 
petites pièces. Ook Jan doet zijn duik, euh zijn duit, in het zakje, wat koptrekken betreft, zodat 
Jeffrey, zonder 1 meter kop te doen, met gemak de sprint wint. Vraagt zijn mama: En, Jeffreytje, mijn 
liefste jongen, hoe was het vandaag met de Modderfokkers? Goed hoor, mammie, antwoordt Jeffrey 
dan: Ik ben weeral gewonnen vandaag! En geeneen keer mijn tutter kwijt gespeeld, ook niet. 
 
Eventjes is er paniek in de Beize. Maar waar is Ivan? Ik zie hem niet, zegt Axel. Ja, nu je het zegt, Axel, 
je hebt gelijk: Ik ruik hem ook niet. Ha, dat komt omdat Ivan zich een paar stoelen verder gezet heeft. 
Toch tof van Ivan dat hij soms ook eens rekening houdt met de andere mensen. Dat mag gerust wat 
meer gebeuren, Ivan! 
En wat smaakt de pastinaaksoep met knalselder van Koen toch weer heerlijk. Naar het schijnt. 
Mario            6 



* Voor als ge het wilt weten: LGBTQIA+ staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and/or 
Questioning, Intersex, Asexual, en +: de talrijke positieve manieren waarop mensen zichzelf willen 
identificeren. 
** De woordspeling op Imschoot komt deze keer van Johan. 
 

 
 
Stefaan-die het riet- en Imschoot 
 

 
   

Programma KWB Kalken 2022 
 
-vrijdag 18 maart: fietsherstelling Peperstraat 

-woensdag 20 april: KM en SIGMA, Peperstraat 

-woensdag 4 mei: Historische zomertocht, Peperstraat 

- zondag 19  juni: familielunch + schieting, Nerenweg 

-maandag 19 september: geleid bezoek Kasteel van Laarne 

-weekend november 25/26/27: boekenbeurs 

Bijkomende activiteiten worden tijdig aangekondigd 
            7 
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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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