PAASVIERING IN KALKEN maandag na Pasen
Anders dan anders maar toch héél mooi.!
In een mooi versierde kerk kwamen ze langzaam
binnengedruppeld : als eerste de koorleden
daarna de vele leden van OKRA, SAMANA, FEMMA
KWB en ook wat parochianen om samen een mooie
verzorgde viering te beleven.
Een hartelijk dank je wel aan allen die van deze
viering een feest maakten.

Woensdag 20 april kwamen we met een dertigtal geïnteresseerden naar
het Pepertje om te luisteren naar Peter Claus die ons mee nam in de tijd
over de Kalkense meersen, we kregen een stukje aardrijkskunde en
geschiedenis van de meersen: hoe alles ontstaan is, hoe het nu is en wat
de toekomst zal brengen. Een boeiende uiteenzetting.

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

Voor de bedevaart naar Oostakker
Met de bus
Voor wie opstapt aan Kalkenkerk, is dat om 14.30 u. De bus wacht niet, dus
wees AUB op tijd! De bus vertrekt in Oostakker rond 18.30u. huiswaarts.
Voor de busrit vragen we een bijdrage van € 8/p.p. Wie met de bus
meerijdt kan ook een wafel met koffie à volonté reserveren in ‘Hotel de
Lourdes’ na de eucharistie. Voor bus, koffie en wafel samen betaalt u € 15.
Inschrijven bij Chris Mottar 09/3678038 of via Jo Winckels 0473 73 28 04.
Inschrijven tot 11 mei.
Te voet
Aansluiten om 9.50u , Peperstraat Wetteren rechtover Gamma.
Inschrijven bij Guido Baeten 093 68 17 66
Met de fiets
Individueel of gezamenlijk : vertrek 14 u. Peperstraat Wetteren rechtover
Gamma.
15.30 u. gebedstocht langs de 7 smarten van Maria.
Marcus die de bonen plant,
16.00 u. Eucharistieviering in de basiliek.

houdt van regen op het land

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 4 april 2022
1.Welkom
2.Evaluatie voorbije activiteiten
Fietsherstelling:

Interessante avond waar Rudy Rogiers ons heel wat wijzer maakte over het fietsonderhoud en andere
fiets-wetenswaardigheden. We telden een 15 tal deelnemers en dat had wat meer mogen zijn.

3. KOMENDE ACTIVITEITEN
-PAASVIERING

We vieren Pasen met een eucharistieviering op 2de paasdag samen met OKRA,FEMMA en SAMANA.
Ondertussen is het koor onder leiding van Walter Dhondt aan het repeteren.
Volgend jaar opteren we – onder voorbehoud-voor een Paasviering op Paaszondag in de
Peperstraat eventueel met een bezinning en daarna ontbijt. We nemen voorlopig een optie op het
Pepertje op zondag 9 april 2023.
Ondertussen bekijkt Guido andere mogelijkheden.

-Kalkense Meersen: toekomstvisie

Op woensdag 20 april om 19.30 in zaal Pepertje
Peter Claes ,conservator KM, geeft een boeiende uiteenzetting over het wel en wee in de Kalkense
meersen en omgeving.
Zaal klaarzetten om 18.45u.Hubert zorgt voor de dranken

-Historische zomertocht:nabespreking

Op woensdag 11 mei om 19.30 u in zaal Pepertje.
Andre VDS en Nico naderen de voltooiing van het boekje. Zij gaan ook beiden de nabespreking
leiden. ADR zorgt voor affiches en bekendmaking in de pers.Volgende vergadering meer hierover.

-Familielunch zondag 19 juni

Op zondag 19 juni om 11.30 in school Nerenweg familielunch.Daarna schieting (boog zonder vizier°
ADR gaat bij ’t Kapiteintje informeren ivm menu.

4 .Varia

-Het thema boekenbeurs komt nog eens ter sprake. Guido doet nog een laatste ultieme poging. Indien
geen kandidaten dienen we zaal Breugel af te zeggen.
Verslag ADR
**********************************************************************************
Familiaal nieuws…
- KWB deelt in de rouw bij het overlijden van ons trouw KWB lid Eric Janssens.
We wensen de familie alle sterkte toe .
- Proficiat aan Kristof en Ine Dauwe-De Landtsheer bij de geboorte van hun
eerste spruit ’ELLA’ . En…ons bestuurslid Hugo De Landtsheer heeft er een kleinkind bij.
***********************************************************************************************************

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

Braeckman M., Fack D.,Francois J., Poppe M., Rogiers K.,
Van Eeckhout P.,Rogiers I.,
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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.

.

3

K.W.B. Voetbal

18/03 KWB Kalken - OSK Melle 1-4
Na de heenwedstrijd, waar het 8-1 werd, wisten we al dat dit een ploeg van een
ander niveau was. Er spelen spelers bij met recente ervaring in eerste en tweede
provinciale. In de eerste helft werd dat snel duidelijk op het veld en bij de rust
stond er al een 0-4 op het bord. Op zich viel die score nog mee, want de
tegenstander miste nog een pak kansen. In de tweede helft stond Kalken sterker
in de organisatie en nam Melle gas terug. Johan Magerman kon de eerredder nog
tegen de touwen werken.
Doelpunten: Johan Magerman
Man van de Match: Johan Magerman
8/4

KWB – NG City

4-1

De beste tactiek is meteen een penaltyfout maken. Dan beginnen drie spelers te
ruziën over wie hem mag nemen en zijn die allemaal naar huis.
Easy 4-1 overwinning tegen acht man dan.
29/4 KWB –Veteranen Burst 1 – 0
Wedstrijd tegen de veteranen van FC Burst. Een makkelijke hap denk je maar
dat valt dik tegen. Die veteranen hebben een pak ervaring en dat komt tot uiting
in hun spel en veldbezetting. KWB toont veldoverwicht maar de kansen zijn
miniem. In de 11de minuut vrijschop op links genomen door Beirnaert .Hij
schildert de bal op het hoofd van Johan en die brengt KWB op 1-0. De bezoekers
komen sporadisch dichtbij het doel van KWB maar onze keeper staat pal. We
gaan rusten met een 1-0 voorsprong.
De tweede helft telt KWB drie vervangingen maar dat leidt niet direct tot beter
voetbal. Integendeel zijn het de bezoekers die ons terugdringen, maar onze
verdediging speelt een sterke wedstrijd.
De bezoekende keeper dropt bij iedere uittrap de bal dichtbij de grote rechthoek
en hij komt zelfs meerdere malen op onze helft spelen.Het mag niet baten voor
de bezoekers en KWB houdt stand en wint met 1-0.
Conclusie : we zijn beter gewend van KWB.
*******************************************************************************

PROFICIAT

- Hartelijke gelukwensen aan het bestuur ,spelers en vrijwilligers van HO Kalken met het
behalen van de titel in 1ste provinciale voetbal.
- Evenveel felicitaties aan kampioen KVV Laarne-Kalken in 3de provinciale A .

K.W.B. kaartclub door Troef Negen
Paul stoot Eric van de troon…
maar ook anderen zien hun kans schoon!!!
Zevende kaarting van het seizoen.Ondertussen zijn we gewend aan het nieuwe aanvangsuur.
Er gebeurde heel wat : zo kaartten alle deelnemers meer dan 22 punten bij elkaar.
Uiteindelijk werd Rènè het slachtoffer van al dat geweld en pronkt met de rode lantaarn,
maar ja: je kaart altijd met een maat en dan gaat het soms eens verkeerd ( nietwaar Nico,
vervanger van Lutgard De Beule).
Triomfator van de dag werd Abel Bracke: hij klimt naar de tweede plaats en dat met één
gemiste kaarting. Daarentegen krijgt Andre De Rycke klappen en verliest 7 plaatsen.
Een blik op de klassering laat zien dat er 4 vrouwen in de top tien staan en dat is een
vermelding waar.
Met nog twee kaartingen voor de boeg gaan we naar een spannende ontknoping.

Volgende kaarting is op zondag 8 mei.
Stand na 7 kaartingen

1
2
3
4
5
5
7
8
9
9
11
12
13

De Wilde Paul
Bracke A.
Crapoen E.
Fiers A.
Durinck M.
Rottiers L
Roels A
De Beule R.
Bonnarens M
Van Achter I.
De Beule N
De Rycke A
Naudts C.

225
223 +6 (1)
223
221
217
217
214
210
204
204
203
202 -7
196

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Schepens Y
Van Eeckhout R
Pieters P
Sey W.
Cocquyt E.
De Beule L.
Verschraegen H.
Steendam M
Ongena M
Verstraete M
Cackebeke L
Verhoeven P.

189
181
163 (1)
157 (1)
153 (1)
137 (2)
136 (1)
121 (3)
108 (3)
100 (2)
85 (4)
60 (5)

Grootste stijger: Bracke A., Kangoeroe: De Rycke A.
Rode Lantaarn: Van Eeckhout R.
( ) = gemiste kaartingen
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KWB Mountainbike
Zondag 3 april 2022. Waasmunster en Donkmeer.
Vrieskou en lichtjes kouwe noordwesterwind, maar al veel warmer als gisteren. Mooi weer
voor de Ronde van Vlaanderen. Staan paraat: Kenneth, Koen, Jeffrey, Ivan, Rudy DC, Mario,
Johan VH, Axel, Pat. We gaan ons wat amuseren in de bossen van Waasmunster om dan
tegen 11 uur aan het Donkmeer te staan om de renners van de Ronde te zien passeren.
Het eerste uur heb ik weer eens last van slapende armen en nu ook nog van slappe benen.
Niets van macht. Het gaat echt voor geen meter. En ik vraag me af: Wat doe ik hier!? Wat
vond ik hier vroeger zo plezant aan? Wat is de zin van mijn bestaan? Ik ben hier niet graag!
Maar dan kom ik er meer en meer door en eer we in Waasmunster zijn ben ik weer in form:
ze moeten tenminste niet wachten op mij.
Waar ik ook weer veel last van heb, is van ‘pesten op de hobby’. Het komt door Jeffrey. Dan
eens aan mijn zadel gaan hangen zodat ik nóg trager vooruitga. Dan weer in de weg rijden.
Of een paar keer tegen mijn achterwiel rijden. Gewoon: geen ouwe mensen met rust kunnen
laten, dat is het. Ik moet zeggen, ik heb dat soms ook een beetje. Sorry, Ivan en Danny. Op
school moest Jeffrey mij ook altijd pesten. Ik zei dat dan soms tegen de meester: ‘Meester,
meester, Jeffrey, die pest mij altij-ijd’. Maar dat was niet veel avans, want Jeffrey was het
lievelingskindje van de meester. Dat was ook niet moeilijk. Elke keer het er op leek dat de
meester ging vergeten huiswerk te geven, was het Jeffrey die zijn wijsvingertje in de lucht
stak en dan knippen met zijn middenvingertje tegen zijn duim, om de aandacht te trekken:
‘Meester, meester, wij hebben nog geen huiswerk gekre-egen vandaa-aag!’. A zo één is dat.
Een echte gatlekker!
Jeffrey heeft ook allerlei snufjes aan zijn velo. Zo bijvoorbeeld heeft hij een zadel dat
verstelbaar is van hoogte. Hoe, zult ge zeggen, ik heb dat toch ook, zo een zadel. Ja, maar bij
hem: binst dat hij rijdt, hé! Op de laagste stand is het alsof Jeffrey een gast is van 2 meter die
op een kinderfietske rondrijdt. Maar waarvoor dient die laagste stand dan, Jeffrey? zo
vragen wij. Ha, dat is voor als ik met Axel wil babbelen, antwoordt onze snotneus.
Rudy Klerk neemt de leiding naar en in de Waasmunsterse bossen. Meestal gaat dat goed,
maar een paar keer doen we dezelfde wegel. Dat is allemaal zo erg niet, hé, uiteindelijk
komen we toch altijd in de Beize uit, dus wat doet het ertoe. Alhoewel, Rudy, zo 7 keer
dezelfde wegel op 1 rit, dat is er toch wat over, man. De meer noordelijke bossen liggen de
Rudy beter qua parkoerskennis.
Op weg naar het Donkmeer, ter hoogte van Heikant, pakt Kenneth nog eens over, maar het
is eerder een demarrage, aan de snelheid waarmee. Er valt subiet een gat van 10 meter dat
we dan mogen proberen dicht rijden. In plaats van uit de wind gezet te worden, moeten we
de ziel uit ons lijf rijden, ook nadat het gat is dichtgereden. Als ge met uw macht geen blijf
weet, hé.
6

Jeffrey probeert er de moed in te houden. Als we aan ‘t Amerikaantje in Zele passeren,
begint hij van ‘Tam, tam, tam, tamteramtetam, tamerikaantje, tamerikaantje’. Euh, was dat
een poging tot zingen?
Van Zele naar het Donkmeer rijdt ons bendeke ongeregeld tussen de rijen supporters die al
klaar staan voor de echte koereurs. Een aparte ervaring. Ge rijdt subiet 5 ter uur rapper. We
posteren ons aan het Donkmeer. Nancy, Annemie en Jo zijn daar ook. En kijk, wie passeert er
ook nog, voor de renners uit in een VIP-buske? Jawel, onze wegkapitein zit aan het stuur!
Rudy Rogiers rijdt rond met andere VIPs. Zo rap eens zwaaien kan er nog net van af, ja, maar
eens efkes stoppen om deftig goeiendag te zeggen, ho nee, zunne, dat is teveel gevraagd.
Allemaal dezelfde, eens ze onder elkaar zijn, die Very Impotent People. En? Zag ik daar niet
het orloosjke van Bartje Versluys blinken aan Rudy zijn pols?
Ik moet zeggen, dat is wel rap gepasseerd, zo een peloton aan 45 per uur. De enige die ik
meende herkend te hebben was Museeuw, in zijn Mapei-truitje. Maar volgens Kenneth doet
die al 20 jaar niet meer mee. Allez, hoe kan dat dan?
Ik vertrek vroeger richting beizewaarts, maar wordt in de Boombosstraat nog voorbij
gezoefd door Jeffrey, met Kenneth in het wiel. In de Beize zijn reeds aanwezig: Rudy V., Guy,
Johan P., Els en Sabine. En later spotten wij ook nog Danny en Luc, die apart binnenkomen,
zodat rond 12 uur de Beize vol zit met 19 Modderfokkers (als ik goed geteld heb) .
Mario

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

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
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Zondag 19 juni vanaf 11.30 u
Plaats: GO Basisschool De Zonnebloem,
Nerenweg

Beenham met warme groentjes
en provençaalse saus
Om 15 u: schieting liggende wip (boog zonder
vizier)
Deelnameprijs:
Volwassenen : 19 €
Kinderen 6 -12 jaar : 9 €, beneden 6 jaar: gratis
Inschrijven tot 15 juni bij:
Abel Bracke 09 367 91 05;
Roels Hubert tel 09 367 51 35,
Andre De Rycke tel 09 367 65 55 of
andrederycke@telenet.be
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u kan bij ons terecht voor
het leveren en plaatsen van:
s c he l de stra at 10
2 8 80 We e rt - bornem
m

0473 60 02 11

t

03 283 97 83

e

in f o@ b ra ckepa rketv l o e r e n . b e

www.b rac kepa rketv loer e n . b e

• massieve parket- en plankenvloer
• meerlagen parket
• laminaat
• houten vloerroosters
• schuren, renoveren en herstellen van alle houten vloeren

