
 

 
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 

 

 
 
Zondag 10 april: Familiewandeling Kalken 14 u. ,start in het Pepertje, 
Peperstraat 3 ten voordele van Broederlijk delen. 
 
Maandag 18 april : 11uur paasviering in de kerk, iedereen van harte 
welkom. 
We verwachten nog enkele zangers op de laatst twee repetities onder 
leiding van Peter Hanselaer: 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. 
Info: Guido 09 367 59 99 
 

 

 

 

 
Op vrijdag 18 maart was Rudy op post in de Peperstraat om ons belangrijke dingen aan te reiken 
over het onderhoud van de fiets, hoe je een band moet vervangen op de juiste manier, hoe 
remmen en versnellingen te controleren en juist te stellen. Voor speciale fietsen was gelukkig 
Mario daar met zijn mountainbike met alle toeters en bellen. We kwamen ook te weten               
welke tools we het best in ons fietszakje hebben.                                                                                              
Kortom een fijne interessante avond.                                                                                                                 
Bedankt Rudy. 
 

 

 

 
 

Beste vrienden, 
Op vraag  voor een bevestiging van levering van Jeukibook, leverancier van de boeken,  kregen 
wij als antwoord: dat men door Corona van strategie moest veranderen en dat internetverkoop 
lucratiever was dan de beurzen en dat men de indruk had dat het niet zeker was dat er nog een 
Boekenbeurs zou komen. 
Ondanks het feit dat ik op 2/07/2021 heb gemaild dat de zaal geboekt was op 24-25-26-27 
november 2022 voor de boekenbeurs. 
Vanaf de 8ste beurs kon ik ervoor zorgen telkens als er een leverancier stopte een alternatief  te 
vinden, de allereerste boeken kwamen van uitgeverij Reinaert (afdeling van de toen drukkerij het 
Volk) toen zij stopten vond ik uitgeverij Altiora van de paters van Averbode. Toen ook zij stopten 
met beurzen om boeken aan te leveren hebben we een jaar met het Davidsfonds gewerkt, maar 
met een beperkt aanbod.                                                                                                                                           
Daarna konden we rekenen op uitgeverij De Standaard waar we jarenlang met Patrick (winkel in 
Zele) konden samenwerken. 
Toen uitgeverij de Standaard ook stopte werd het toen al lastiger om iemand te vinden tot we 
Jeukibook ontdekten die vanuit zijn winkel de boeken leverde. Ondertussen heb ik bestaande 
contacten opgezocht maar niemand voldeed aan de levering van  een uitgebreid gamma zoals we 
gewoon zijn. 
Dus met deze een dringende oproep: ken je een uitgever of boekhandelaar die nog beurzen wil 
bevoorraden laat het weten, laat maar weten.  Bedankt. 
 
Guido  tel. 0478 512 190  mail: guido_dm@hotmail.com 

 

 



 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING  7 maart 2022 
 
1.Welkom  
 
2.Evaluatie voorbije activiteiten 
Geen andere activiteiten dan sport ( voetbal, mountainbiken) en kaartclub 
 
3. KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
-PAASVIERING 
Mede door de problemen met zaal Breugel (enkel vrij op zondag) en het moeilijk (niet) 
vinden van een priester kunnen we geen Paasmis en bijhorend ontbijtbuffet organiseren.                     
In plaats daarvan sluiten we aan bij de Paasviering van Samana en OKRA op Paasmaandag 
om 11 u. KWB (Guido) zorgt voor het koor. 
Verdere planning 2022 
- vrijdag 18 maart: fietsherstelling Peperstraat 
- woensdag 20 april: KM en SIGMA, Peperstraat 
- woensdag 11 mei:Historische zomertocht nabespreking , Peperstraat 
- zondag 19  juni: familielunch + schieting, Nerenweg 
- maandag 19 september: geleid bezoek Kasteel van Laarne 
- weekend november 25/26/27: boekenbeurs; nog onzeker 
- Zwerfvuilactie einde oktober 
 
4 .Varia  

- 3 april solidariteitsmaal  tvv “Welzijnszorg”  in zaal Overschelde vanaf 11.30 u 
Verslag ADR 
 

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

De Groote G.; De Gucht G.; De Rocker Chr.; Rogiers J.; Rogiers K. Van Malderen F.;                    
Van Rijsselberghe M. 
 

       

PROFICIAT !!!!!!!!! 

     KALKEN  

De Kalkense afdeling van de “Gezinsbond”  vierde onlangs zijn 100ste verjaardag. Een niet 
alledaagse gebeurtenis.                                                                                                                                 
Vanwege KWB Kalken onze hartelijke gelukwensen en ook een pluim voor de belangloze inzet 
van zoveel vrijwilligers door de jaren heen.                                                                                     
Meer info over de werking op https://kalken.gezinsbond.be     
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                                       K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

                               

Eric nog steeds vooraan…. 

               maar de concurrentie komt eraan !!! 

Het werd een spannende voormiddag met wisselende kansen voor elke kaarter.                                      
Een aantal spelers waaronder Luc Cackebeke , Walter Sey en Monique Ongena moeten 
noodgedwongen forfait geven.                                                                                                                                 
De uitblinkers vandaag zijn Abel Bracke (40 punten) ,  Mariette Durinck (39 punten)                                     
en Aimé Roels (37 punten) wat hen meteen de kangoeroe trofee oplevert.                             
Peter Pieters en ploegmaat Rita De Beule gaan de mist in met een verloren pandoer en 
krijgen een negatief saldo op hun bord.                                                                                                    
Verliezers zijn ook Nicole De Beule en Andre De Rycke en die  tuimelen een paar plaatsen 
naar beneden.                                                                                                                                                           
De  rode lantaren komt in het bezit van Yvan Schepens (en die is niet zinnens  hem te 
houden) 

Volgende kaarting : zondag 10 april. 

Stand na 6  kaartingen 

1 Crapoen  E. 195  14 Van Eeckhout R. 158 
2 De Wilde  P. 192  15 Schepens Y. 155 
3 Rottiers  L. 191  16 De Beule Luc 137 (1) 
4 Bracke  A. 187  +4  (1)  17 Sey W. 136 (1) 
5 Durinck  M. 184  +4  18 Pieters P. 132  (1) 
6 De Beule Rita 181    19 Cocquyt E. 121  (2) 
6 Fiers  A. 181  20 Verschraegen H. 108  (1) 
8 Roels  A. 179 +4  21 Verstraete M. 100  (1) 
9 De Beule  Nicole 175  -4  22 Steendam M. 93    (3) 
9 De Rycke A. 175  -4  23 Cackebeke L. 85    (3) 
9 Van Achter  I. 175  24 Ongena M. 78    (3) 
12 Bonnaerens M. 169  25 Verhoeven P. 60    (4) 
13 Naudts  C. 165     
 

Grootste stijgers: Bracke A., Durinck M. en Roels A.                                                                       
Kangoeroes: De Beule N. en De Rycke A.                                                                                                            
Rode Lantaarn: Schepens Y.                                                                                                                                       
( )  = gemiste kaartingen 
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                                                    K.W.B. Voetbal  

 

6/3  KWB –GIB  1-3 

Zondagochtend wedstrijd tegen GIB, een ploeg uit St Denijs Westrem. Het zal een match worden om 
vlug te vergeten. Nochtans begon KWB goed aan de wedstrijd want in de 12de minuut wordt een 
open kans van KWB niet benut. Daarentegen komen enkele minuten later de bezoekers op 
voorsprong. Het spel gaat nu op en neer en Kristof Dauwe brengt in de 22ste minuut de stand in 
evenwicht. We gaan rusten met een 1-1 stand.                                                                                                                       
In de tweede helft strooit KWB kwistig verkeerde passes rond en het samenspel mist precisie. In de 
49ste minuut speelt Matthias Roels ongelukkig de bal in de voeten van de tegenstrever en die maakt 
er 1-2 van. KWB doet nog er  nog alles aan om terug te komen maar het lukt langs geen kanten. GIB 
kan nog eens scoren en zo verliest KWB  met 1-3.                                                                                                                     
KWB was nergens vandaag en kende een off-day. 

25/3  Vedetten Kalken – KWB   0 – 3 

De thuisploeg kan rekenen op ervaren oud-voetballers .                                                                             
Karel De Keyser, werkzaam in Italie, is eventjes in Kalken en komt onze ploeg versterken. Ook onze 
Pool Matteusz is van de partij. Het wedstrijdbegin is er één van wisselende kansen met iets meer 
fysieke dominantie van de thuisploeg, maar die leidt niet tot scoren. Onze verdediging is bij de 
pinken en vormt een goed sluitstuk. Net voor het einde van de eerste helft straft KWB een slordig 
uitverdedigen van de thuisploeg af en verzilvert Mateusz  de geboden kans met een mooie lob.                                                                                                                   
We gaan rusten met een 0-1 voorsprong.                                                                                                                               
In de tweede helft neemt KWB de overhand en de thuisploeg is door zijn beste krachten heen. In de 
45ste minuut een duidelijke fout in de rechthoek en Mateusz zet de strafschop om: 0-2. De Vedetten 
lopen achter de feiten aan en moeten het meesterschap van KWB ondergaan. Dit leidt in de 53ste 
minuut tot een mooi doelpunt van Dimitri  Roels.                                                                                             
Eindstand 0-3  en een oververdiende zege van een sterk KWB. 

KWB Mountainbike 
 

Zondag 27 maart 2022. De toertocht van de Unkerzakbikers. 

Vandaag spreken we af aan de Schorpioen voor de ‘OIGO’ wegrit van de Unkerzakbikers, een 
jaarlijkse mooie traditie. Mooi parkoers, heuvelachtig, 75 km, goed uitgepijld en met een uitstekende 
bevoorrading boven aan de Balein in St. Lievens Houtem. Het gaat over Uitbergen, Wichelen, 
Wanzele, Impe, Vlekkem, Bambrugge, Aaigem, Woubrechtegem, St. Antelinks, Steenhuize-Wijnhuize, 
rond St. Lievens-Esse, en zo over Herzele, Ressegem, Borsbeke, de Balein, Letterhoutem, Bavegem, 
Oosterzele, Gijzenzele, Gontrode, Melle, Laarne, terug naar de eindbestemming: de Schorpioen. Het 
betreft 400 hoogtemeters in totaal.                                                                                                                                
Stefan, die al meer dan eens Im – zijn eigen voet – schoot, had het gewatsapt*: zaterdag en zondag 
is het weer de jaarlijkse rit van de Unkerzakbikers. Wie er niet staat echter is Stefan. De jongen 
heeft griep. Dat manneke heeft toch dikwijls pech, hé.                                                                                                               
Ook kapitein Rudy is er de komende weken niet bij, want hij voert VIPs (Very Impotent People) rond 
tijdens de weken van de Belgische voorjaarsklassiekers. 
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Het is nog geen Pasen, maar ziedaar, de wonderbaarlijke wederopstanding van het jaar: Jo Roels in 
eigen persoon. De hele rit uitrijden zit er nog niet in, maar hij start toch al dapper mee. En onze 
nieuwe tenue zit hem goed. Boeverke had ook al beloofd van weder op te staan, maar die wacht 
voorzeker tot het echt Pasen is. 

We proberen een groepsfoto te maken, maar telkens we in positie staan, komt er nog juist één meer 
toe op den hof van de Woesten. Guy Roels en Patje Roels zijn helemaal te laat, maar de volgende 
modderfokkers en moddermiekes staan er uiteindelijk wel op, van links naar rechts: Nadine, Jeffrey, 
Annemie, Rudy DC, Sabine, Ivan, Thomas, Johan VH, Mario, Pieter, Axel, Jo, Danny, Johan P, Luc, Jan, 
Els, en Rudy V. En ja, van Els moest ik vanachter staan, omdat ik mijn ouwe koersbroek aan had. Snif! 

Een tip voor Johan, onze fototrekker: kunt ge eens foto’s trekken met wat meer pixels op? Als ik zo 
bijvoorbeeld inzoem op Ivan zijn wezen, dan trekt dat smikkel gewoon op niks. Dat ligt volgens mij 
aan de lage kwaliteit van de foto’s: te weinig pixels per éénheid van oppervlakte. Ik moet er nu wel 
bij zeggen: Het eigenaardige is dat ik dat zo veel minder voorheb als ik op iemand anders zijn wezen 
inzoem. Heeft dat dan toch niets met de pixel-kwaliteit te maken, misschiens? Maar met wat dan 
wel?? 

Luc en Jeffrey staan er met hun koersfiets, die hebben het zich gemakkelijk gemaakt. Luc had het 
parkoers gisteren al eens gedaan, kwestie van twee keer te sponsoren. U moet weten: een 
mountainbike geeft een derde meer weerstand dan een koersfiets. Ik was dus ook beter met mijn 
koersvelo gekomen, maar nee hé, nog altijd niet willen onderdoen voor de rest, en dan heel de 
bende ophouden. De koersfietsers doen wel efkes kop, maar dan nog krijgt Jeffrey gene warm en hij 
trekt er alleen van door. Als het wat heuvelachtiger wordt, is het afzien voor Axel en mij, en zijn we 
heel dikwijls op achtervolgen aangewezen als de klim voorbij is. Gelukkig kunnen we dan ons gewicht 
in de schaal werpen tijdens de afdaling. Danny laat zich soms wat uitzakken, waarvoor dank. Hier en 
daar een duwke van Pat, Rudy of Johan tijdens de klimmekes is ook altijd welkom. Met excuses als er 
nog mensen zijn die mij een duwke gegeven hebben, maar ik heb ook geen ogen op mijn gat, hé, 
gasten. Gelukkig maar. Ik zou dan wel beter zien – naar achteren toe, maar het zou toch geen zicht 
zijn. En, om effect te hebben, zou ik ook nog zonder koersbroek moeten rondrijden – waardoor het 
heeltegans geen zicht zou zijn. En daarbij, mijn achterwerk-ogen zouden ondertussen, na al die jaren, 
toch al lang uitgeduwd zijn. 

Aan de goedgetrainde getalenteerde jongskes: als je dan boven bent, zou het veel gevraagd zijn om 
bijvoorbeeld eens 20 seconden ietske te temporiseren? Zou dat misschien kunnen? Meer vragen wij 
niet. Nu mogen we iedere keer de ziel uit ons lijf terten om enkele kilometers verder weer te kunnen 
aansluiten... waarna we er weer meteen afliggen op de volgende klim die onmiddellijk volgt. Gelukkig 
is er ook nog eens een piesstop, zodat wij die net komen aansluiten – en sterker zijn qua prostaat, 
wat voorsprong kunnen pakken. De goeie kunnen dan een achtervolgingske rijden en zich eens laten 
gaan. Maar dat was blijkbaar bij één iemand in het verkeerde keelgat geschoten. Dat kan gebeuren. 

Ik dus weer afgezien gelijk de beesten, maar dan denk ik: niet plooien, jongen, Opgeven Is Geen 
Optie, het is voor het goeie doel. Gelijk hoe, mannekes in de fleur van jullie leven: Denk ook eens – 
heel efkes maar – aan de minderbedeelden die nog naar omhoog aan het kruipen zijn, als jullie zelf 
zo vlotjes naar omhoog gereden zijn. Het is bijkans Pasen voor iedereen, toch! 

We nemen de hele tijd een stuk of 8 ‘Vrienden van den Oudenbos’ op hun koersvelo’s op sleeptouw 
en op het eind krijgen we ook nog een delegatie van de Unkerbakzikers zelve te stekken, zodat er 
een bende van een tiental modderfokkers met in het wiel een 15-tal wielerterroristen rondrijdt. 

            5 



 Het ging dus goed vooruit: we reden we de 75 km aan ... 28.5 per uur, op van die dikke banden, hé 
(behalve Luc en Jeffrey, hé!). En het had gerust aan 30 per uur gekund, had het aan sommigen 
gelegen.                                                                                                                                                                      
Mario 

*Het werkwoord watsappen is zwak en wordt als volgt vervoegd: ik watsap, ik watsapte, ik heb 
gewatsapt, ik zou wat minder moeten watsappen, maar ik watsap zo graag. Watsap je het me dan 
eens? 

 

 

Decoratie Van Acker Eric 
Kruisenstraat 42, Kalken, 9270, België  Tel.   09 367 54 52                           
eric.vanacker@pandora.be 

Als trouwe adverteerder in KRAAK willen we ‘Decoratie Van Acker Eric ‘ nog eens speciaal 
bedanken voor zijn jarenlange steun aan KWB .                                                                                         
De familie houdt uitverkoop en stopt de winkelverkoop .                                                                                                                                                    
- 40% korting op alles van Aquanova                                                                                                                                                
- 50% op alle Levis verven nog in voorraad                                                                                                                                          
- 40% op Sikkens nog in voorraad                                                                                                                                                           
- 50% op alles van decoratie, textiel                                                                           -                                                                      
- 20% op onderhoudsproducten en verfbenodigdheden.                                                                                                                  
We kunnen nog altijd wat niet meer op voorraad is bestellen voor jullie en daarop blijft de KWB korting 
geldig!!                                                                                                                                                                                                           
Eric blijft nog bereikbaar voor uit te voeren behang- en schilderwerken !!                                                                       
Gsm Eric 0494 99 85 25          6 



Wandelcriterium van de K.W.B. : iets voor jou?  
Heb jij ook de voorbije twee jaar door de coronapandemie het wandelen in de natuur ontdekt, of deed 
jij dat al vaker voordien? Heb je het gevoel dat je nu wel elk pad en elke wegel in je eigen gemeente 
kent en ben je op zoek naar nieuwe paden en wegen? Dan kan het wandelcriterium van de K.W.B. 
iets voor jou zijn. Het is al het 7de jaar dat dit wandelcriterium bestaat en ook in 2022 is er een ruim 
aanbod aan georganiseerde wandelingen in heel Vlaanderen, meestal op zondag. Soms zijn er op 
zondag twee of drie verschillende organisaties, in verschillende provincies. Deelnemers die lid zijn van 
de K.W.B. betalen 1,5 euro bij de inschrijving (lidkaart voorleggen!). Bij elke wandeling krijg je een 
stempel op je stempelkaart (steekt in de Wandelkalender 2022, die je gratis ontvangen hebt). Indien je 
12 stempels op je kaart hebt, dan krijg je een aandenken. 

De wandelingen van januari en februari werden bijna allemaal afgelast, maar stilaan herneemt het 
gewone leven zijn gang en gaan de organisaties door. Het overzicht in de ‘Kraak’ start steeds rond de 
helft van de maand, zodat je in elke nieuwe ‘Kraak’ een agenda vindt die onmiddellijk bruikbaar is. 
Vooraleer je op weg gaat, is het aan te raden nog eens te checken op www.falos.be  wandelen of 
de wandeling effectief doorgaat. Dat zal de komende maanden normaal geen probleem zijn, maar je 
weet maar nooit. 

Voor elke wandeling vind je hier de noodzakelijke gegevens. De gemeten afstand is steeds vanaf 
Kalkendorp naar het startpunt, maar kan variëren naargelang de reisroute die je verkiest. In de ‘Kraak’ 
van de komende maanden mag je af en toe een verslag verwachten van een wandeling uit dit aanbod. 
Misschien kan dit een afdelingsactiviteit van K.W.B.-Kalken worden, maar voorlopig wordt er hiervoor 
nog niets georganiseerd.  

Meer informatie over elke wandeltocht kan je vinden op de website van K.W.B.-Kalken: 
www.kwb-kalken.be                                                                                                                                                     
Of contacteer Hugo De Landtsheer tel.09 367 56 44   Email: fa314571@skynet.be                                                                                                        
Op de website vind je ook praktische informatie (parkeerplaats, horeca, andere 
voorzieningen…).    

Hier alvast een overzicht van de eerstkomende wandelingen                                   

Zondag 10 april 

Boerenwandeling te Meerhout-Gestel (Antwerpen). Contact 0477/ 99 25 63 

Situering Meerhout-Gestel ligt ten zuiden van Mol, op ca 110 km van Kalken. 
Starten vanaf… 8:00 u. tot 15:00 u.  
Afstand Tussen 5 en 20 km 
Startpunt Parochiezaal, Turkenhof 1 Meerhout-Gestel 
Weetjes  In Meerhout vind je vandaag nog 2 windmolens en 1 watermolen. Het 

Natuurpark Grote Nete heeft hier een eigen bezoekerscentrum.  
Lees meer op www.kwb-kalken.be  

 

Maandag 18 april 

Paaswandeling te Olen (Antwerpen). Contact 0496/ 68 66 94 

Situering Olen ligt even voorbij Herentals, op ca 90 km van Kalken. 
Starten vanaf… 8:00 u. tot 15:00 u. 
Afstand Tussen 6 en 21 km 
Startpunt Zaal ‘De Vrede’, Lichtaartseweg Sint-Jozef-Olen 
Weetjes  Het wandelnetwerk Kempense Heuvelrug loopt over dit grondgebied. Olen is 

ook verbonden met de figuur van Keizer Karel.  
Lees meer op www.kwb-kalken.be   
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KWB KALKEN nodigt uit  

Woensdag 20 april om 19.30 u zaal Peperstraat 3, Kalken. 

Gespreksavond rond 

De Kalkense meersen: eeuwenoud en springlevend 
Spreker: Peter Claus, conservator natuurreservaat Kalkense Meersen (Natuurpunt) 

Peter Claus neemt ons mee in het verhaal van de Kalkense meersen.                                                                       
Hij kijkt met ons terug naar de Kalkense meersen van het verleden  en geeft ons een 
blik in de toekomst van ons grootste natuurgebied.                                                                                                          
De afgelopen jaren is de aanblik van de Kalkense meersen immers fel veranderd. Maar 
het werk is nog niet af.                                                                                                                                                             

Inkom: gratis 

 

KWB Kalken nodigt uit…. 

Woensdag 11 mei 2022, zaal Pepertje, Peperstraat 3, Kalken om 19.30 u 

Uiteenzetting rond Historische Nazomerfietstocht KWB-Kalken 

Wie vorige herfst onze fietstocht met historische gegevens rond Kalken meegemaakt heeft, en wie 
niet zo goed overweg kon met de moderne uitwerking ervan, je weet wel met die QR-codes en de 
google-app voor de bewegwijzering, heeft misschien wel zin in een avondje historisch Kalken. 

Het is de bedoeling dat we aan de hand van een powerpresentatie met foto’s en andere 
documentatie die fietstocht overdoen, maar dan wel vanop onze stoel in het zaaltje in de 
Peperstraat.                                                                                                                                                                          
Nico Van De Velde en André Van De Sompel zorgen voor een geanimeerde uiteenzetting rond de 
tien Kalkense historische aandachtspunten 

Er is uiteraard ruimte voor interactie. We brengen informatie rond die tien thema’s, maar we leren 
graag bij. Geschiedkundige informatie en eigentijdse belevingsmomenten kunnen elkaar best 
aanvullen.                                                                                                                                                                                               
Waarover gebabbeld zal worden? We beginnen alvast met volgende onderwerpen: het dorpsplein in 
Kalkendorp, garage Crabeel in de Koffiestraat, de villa van Gustaaf Piens in de Koffiestraat, de 
Drapstraat en de Scheestraat, het schooltje van Gabriël Van den Abbeele op de wijk Hussevelde, 
estaminet In Den Bouw en Wijngoed Fortune in de Zomerstraat, wijk Eesvelde: garage Pikhaus en de 
rapenslag, de stelplaats van De Lijn, de Blauwe Steen op het Vaartplein, de molensite en kapel langs 



de huidige Nerenweg, enz.                                                                                                                                                   
Wie een blijvend aandenken aan deze nazomerfietstocht van KWB-Kalken wil, kan thuis de erbij 
horende publicatie nalezen. Het boekje wordt te koop aan geboden op de avond van de 
bijeenkomst. In KRAAK van mei meer info hierover. 

 

 

 









werfbordjes.indd   1 12/06/09   10:09

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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