
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Info in deze Kraak 

 
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 

 

 

 

    
 

 

De lente is in het land: het seizoen van 
positivisme, nieuw ontluikend leven. Het 
seizoen dat kwb laat dromen over hoe we 
met nieuwe activiteiten nog meer mensen 
met elkaar verbinden. Het nieuwe 
programma-aanbod voor lokale kwb-
activiteiten wordt weldra voorgesteld. We 
kunnen dus weer plannen maken. 

Positief nieuws maken (KWB nationaal) 
 
 
 

 

Juni  
 
's Avonds  
als licht en schemerduister zich in het lied  
van fonkelende sterren verschuilen  
bomen als een milde vlammenzee zich  
openbaren  
wind windstil gaan liggen is  
in de verte de horizon  
de aarde kust  
en de zon er schijnbaar in verdwijnt  
de laatste hoorbare klanken  
van uitgezongen vogelsymfonieën uittrillen 
 
dan 
 
groet mijn hart de zachte deken  
van de nacht  
glijden dagdromen  
in de klaarte van het nachtelijk blauw  
en op verre reizen  
is de eeuwige dageraad  

     
  

 

Juni met veel donder,  
brengt de oogst ten onder. 

 



 
VERSLAG BESTUURSVERGADERING   3 mei  2022 

 
1.Welkom  
 
2.Evaluatie voorbije activiteiten                                                                                                                                                                                                                                      
 
-PAASVIERING 
Het werd een mooie en ingetogen viering ondersteund door een prachtig koor onder leiding van Walter 
Dhondt. 
Volgend jaar opteren we – onder voorbehoud - voor een eucharistie viering op Paaszondag in  
Kalken kerk (Guido zoekt hiervoor een beschikbare priester (E.H.Verstraeten  ?).                                         
Na de viering trekken we naar de Peperstraat voor een smakelijk ontbijt. 
We leggen zaal  Pepertje vast op zondag 9 april 2023. 
-Kalkense Meersen: toekomstvisie 
Woensdag 20 april mochten we een 35 tal aanwezigen begroeten voor een uiteenzetting over verleden, 
heden en toekomst van de Kalkense Meersen en omgeving 
Peter Claes ,conservator KM, gaf  een uitgebreide en  boeiende  uiteenzetting over het wel en wee in 
de Kalkense meersen en omgeving. Een zeer geslaagde activiteit die erg gewaardeerd werd door de 
aanwezigen. 
3. KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
-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. 
Zaal  klaarzetten om 18.30 u 
-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. 
Bespreking organisatie volgende vergadering. 
4 .Varia 

- Kook Wa Beter, de kookclub van onze KWB wordt gevraagd de mogelijkheid te 
onderzoeken om eens voor de bestuursleden te koken. Rudy informeert.7 

- TOMBOLA: geen boekenbeurs dit jaar (zoals vorig jaar trouwens).Dat betekent een 
financiële opdoffer voor onze kas. We besluiten om toch een tombola te houden met trekking 
begin december. 

- Wandelcriterium KWB nationaal: Hugo De Landtsheer maakt promotie voor de 
wandelcriteria van KWB. In de toekomst zal in KRAAK en op onze website                               
www.kwb-kalken.be een  wandeling in de kijker gezet worden.   
                                                                                                                                            

Verslag ADR 

Dit zijn de jarigen van juni.Proficiat… 

Bonnarens M.; Bracke  P.; Cackebeke T.; De Corte J; Jespers P.; Magerman J.; Stevens R.; 
Vandenberghe L.; Verlez T.; Antjon T.; De Clercq T.; De Ruyver W.;  Rottiers L.;Van De 
Straeten K. 
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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 ,andrederycke@telenet.be 

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

Het zijn de laatste weken.Nu alles aan 60 %  korting .                                        
Eric blijft nog bereikbaar voor uit te voeren behang- en schilderwerken !!                                                                       
Gsm Eric 0494 99 85 25         3           



                                 K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

 

Angéle Fiers is de nieuwe kampioen 

Durinck M. en De Beule vervolledigen het podium 

Het verdikt is gevallen: drie vrouwelijke kaarters staan op het podium met 
Angéle als primus.Het werd een spannende laatste ronde want Angéle stond 
aan de leiding met slechts enkele punten voorsprong op de achtervolgers. 
Maar ze hield stand en sprokkelde 36 punten .Het grootste slachtoffer was 
ongetwijfeld Paul De Wilde die van de tweede  naar de 8ste plaats tuimelde.Niet 
getreurd Paul , uw vrouw kaapt de zilveren medaille weg. Abel Bracke - met  1 
gemiste kaarting- werd mooi 4de . Kangoeroe van de maand werd Luc Rottiers. 
En nu het droevige nieuws: Nicole De Beule pronkt met  de rode lantaarn. 

Daarmee is het kaartseizoen 2021/2022 ten einde.                                                              
We starten opnieuw …….september.                                                                                              
Graag nog een woord van dank aan de helpers Annie, Dirk, Hugo ,Nico en alle 
gelegenheidshelpers . 

Op zaterdag 11 juni vieren we de kampioen met een lekkere koude schotel. 

Eindstand KWB kaartseizoen 2021/2022 

1 Fiers Angele 291  14 Van Eeckhout R. 252 
2 Durinck  M. 284  15 De Beule Nicole 248 
3 De Beule Rita 280  16 Pieters  P 225 
4 Bracke Abel 279  17 Cocquyt E. 192 
5 Crapoen Eric 277  18 Sey W. 180 
6 Roel Aimé 267    19 Verschraegen H. 179 
7 Bonnarens M 266  20 De Beule Luc 164 
8 De Wilde Paul 264  21 Steendam M. 162 
9 Rottiers Luc 261  22 Verstraete M. 158 
9 Schepens Yvan 261  23 Ongena Monique 123 
11 Naudts Chris 259  24 Cackebeke L  121 
12 De Rycke A 257  25 Verhoeven P.   60   
13 Van Achter I. 254     
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                                                    K.W.B. Voetbal  

 

22/04 KWB Kalken - KWB Wondelgem 0-1 

Tegen KWB Wondelgem had Kalken het in de eerste helft moeilijk om aan uitgespeelde 
kansen te komen. De bezoekers kregen een paar gevaarlijke hoekschoppen en op één van hen 
werkte Tom Antjon de bal ongelukkig in het eigen doel.                                                                    
Na de rust kreeg Kalken enkele uitstekende kansen dankzij een hard werkende Kristof 
Beirnaert. Het kanon van zowel Sander De Graeve als Tom Antjon stond niet voldoende goed 
afgesteld.                                                                                                                                        
Uiteindelijk bleef het bij een teleurstellende 0-1 in een wedstrijd die we altijd hadden moeten 
kunnen winnen. Man van de Match: Johan Magerman 

6/05  KWB – Teach Boys  2-3 

Een wedstrijd om gauw te vergeten!!!                                                                                           
Nochtans kent KWB een vliegende start want in minuut 4 kan Kristof Beirnaert de score openen. De 
bezoekers -met geoefende spelers – stellen in de 8ste minuut al gelijk door het mistasten van onze 
keeper.                                                                                                                                                                                       
Dicht bij het einde van de eerste helft krijgt KWB een,overigens terechte, strafschop.Kristof Beirnaert 
benut die en we gaan rusten met een 2-1 voorsprong.                                                                                                                            
De tweede helft enkele vervangingen in ons team maar dat blijkt geen succes te zijn.                                                  
De bezoekers zijn heer en meester en KWB slaagt er niet in de bakens te verzetten.                                              
In de 55ste minuut stellen de bezoekers gelijk na verdedigende blunders. De afgang voor KWB volgt 
wanneer Teach Boys een penallty versieren in de 66ste minuut . Eindstand : 2-3.                                                                                                                               
Ontgoochelende  partij van KWB.       5 



27/5   SPHINX - KWB   5-3 

Voor de laatste wedstrijd van het seizoen  trekken  we naar de Blaarmeersen Gent waar we het 
opnemen tegen eens sterke tegenstander : ‘SPHINX’.                                                                             
De thuisploeg is samengesteld uit ervaren spelers en kunnen  beroep doen op competitie 
voetballers. KWB speelt goed mee en komt zelfs op voorsprong in de 12de minuut via een 
listig balletje van Kristof Beirnaert.Vijf minuten later zet Kristof een penalty om en we leiden 
met 0-2.Voorlopig houdt onze verdediging stand maar de druk wordt te groot en nog voor de 
rust kan de thuisploeg tweemaal scoren.                                                                                                   
De tweede helft schakelt de thuisploeg een versnelling hoger en al na 4 minuten staat het 4-2. 
Via een alerte Kristof komen we terug tot 4-3. KWB kan zelfs een open kans niet verzilveren 
anders wezen de bordjes 4-4.Tegen het einde van de wedstrijd scoort de thuisploeg nogmaals  
en legt de eindstand vast op 5-3.                                                                        
Lovenswaardige wedstrijd  van KWB  waar Thomas De Clercq de prijs krijgt van de 
strijdlustigste speler.                                                                                                                      
Einde van een seizoen waar KWB met wisselend succes de kalender afwerkte.                        
Afspraak op 5 augustus in zaal Scala voor een smakelijke BBQ. 

*******************************************************
Nu te koop! 

Van de ‘Historische  nazomertocht 2021’ werden  door onze KWB leden Andre Van  De 
Sompel en Nico Van de Velde een mooi boekje gemaakt 
Het werkje telt 52 pagina’s en geeft verdere uitleg + foto’s van vroegere (verdwenen –nog 
bestaande) locaties in Kalken. 
De tekst is vlot leesbaar en vertelt verhalen over de bezochte plaatsen. 
Echt een ‘must’ voor wie van Kalken is of was. 
Prijs van het boekje: 8 €. 
Verkrijgbaar bij: 
-Andre Van de Sompel, Kruisenstraat 70, Kalken.Tel.0477 39 5806, 
andre.vandesompel@proximus.be 
-Andre De Rycke, Pennemansbaan 44,Kalken. Tel. 0473 83114  ,andrederycke@telenet.be 
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KWB Mountainbike 
 

Zondag 17 april 2022. Paaasen ,Moerbeke en SIDMAR bossen.                                                                                                                                                                              
Pedaaaank foor die bloe-oeme.  
Schitterend Paasweer. En wijl we verzamelen op het kerkeplein geven de Paasklokken van jetje.      
Van de mooiste momenten in een mens zijn leven. Staan we daar nog eens met 15 man ook. Koen, 
Johan,  Stefan, ikke, Davy, Rudy DC, Luc, Dirk, Thomas, Jeffrey, Axel, Ivan, Danny, Jan, en jawel hoor, 
Olivier Vandevijver, één van onze sponsors, van Vandevijver Tuinbouwmachines*.  
Een paar paasopstandingen: Stefan, Davy en Dirk. Bij Dirk was het dak van zijn tuinhuis weggewaaid, 
zodat hij weer binnen moest slapen. Dat kon niet blijven duren, zodat hij dus eerst en vooral zijn 
tuinhuis weer in orde moest brengen, vooraleer hij met zijn vriendjes mocht gaan fietsen. Davy 
hadden we sinds nieuwjaar niet meer gezien en dat was er dus aan te zien dat we hem niet meer 
gezien hadden: op het einde was het vat af. Koen Oosterlinck staat er zwaar overkleed bij, met zijn 
pardessus en plastron. Op zijn paasbest.  
Aangezien ik gisteren vernomen had van sponsor Olivier Vandevijver, Tuinbouwmachines*, dat hij 
eindelijk eens ging meerijden, had ik gevraagd dat Rudy Clerk-met-de-klein-wielekes de 
ritverantwoordelijke ging zijn, bij afwezigheid van Rudy Rogiers, die nog eens verkoos rond te rijden 
met VIPs over de kasseien van Roubaix. En vooral ook omdat we zo een brokkelrit gelijk verleden 
week, onder mijn leiding!, nooit meer willen meemaken! 
Wat was me dat zeg (? ) verleden week. Minstens 80% offroad, veel nieuwe wegelkes, singel 
trakskes, bruggetjes, kleine landschapselementen, mooi fris weer, geen te strak tempo, kortom, alles 
er op en er aan, aan de kanten van Westrem, Bavegem en Gijzenzele. Ja, hier en daar was er een 
landbouwbedrijfsleider die nog niet goed weg kon met zijn nieuwe monstertracteur en de wegel had 
meegeploegd, en ja, het had nog eens geregend de week ervoor zodat het hier en daar eens wat 
drassig lag en ja, ook de mollen hadden zich niet onbetuigd gelaten om hoogtemeters toe te voegen 
aan de wegels. Maar nee hoor, dat nooit meer! Dan kwam Axel nog ongelukkig ten val ook. 
Gekneusde ribben. Pas vandaag kon hij weer asemen en staat dus aan de start. Axel, als 
ervaringsdeskundige heb ik voor jou volgend advies wat betreft gekneusde ribben: niet niezen, niet 
hoesten, niet lachen, niet hikken en best niet eten en niet drinken, zodat ge u niet kunt verslikken. En 
dan is er nog iets dat ge best niet doet, maar dat ga ik hier niet uitleggen. En ik ga er geen 
tekeninkske bij maken ook niet. En a ja, het is dan nog te hopen dat ge dan juist geen last hebt van 
obstipatie! Haha, dat wens je echt niemand toe. Het was dus een ritje dat aan de ribben was blijven 
plakken, bij de ene al wat meer dan bij de andere. 
Terug naar de rit van deze week: Klerkske liet weten dat hij nog in de Schorpioen zat, maar dat het in 
orde ging komen. Moet was ook blij. Maar wat moet Moet hier bij komen doen? zo vragen de 
mensen, die regelmatig eens de Schorpioen frequenteren, zich af. Awel, Moet was blij dat ze eens 
een uurtje vroeger in haar bedje bij de Woesten kon kruipen, aangezien Rudy nu op zaterdagnacht 
om 2 uur ipv om 3 uur huiswaarts keerde. 
En dan zijn we weg, richting Moerbeke en Sidmarbossen (of Kloosterbos), beter gekend als de Rudy 
De Clercq bossen. Kom Axel, zo zeggen wij, we zijn Ribbe Debie. 
Op Heiende brug gaat het gelijk voor geen meter. Maar het is toch geen waar, hé. Het is weer die 
dekselse Jeffrey – van wie het grootste deel van zijn familie vaste klant is bij – Debrouwer, die aan 
mijn zadel hangt. Maar dan laat hij los en geeft nog een klein duwke bij – ter compensatie van zijn 
kwaadaardigheid – en ik schiet vooruit. Boven op de brug kom ik als eerste toe. Het eerste wapenfeit 
van de dag is, euh, een wapenfeit. 
Opa, zo vragen mijn kleinkinderen binnen luttele jaren, vertel nog eens van uw strafste stoot in uw 
(verder totaal onbelangrijk) leven. Wel, kinnekes, vertel ik dan, ik herinner het me nog als de dag van 
gisteren. Het was Pasen 2022. Ik was nog jong, pas 62. Het was schitterend weer en we waren met 15 



man bezig aan de lange beklimming van Heiende brug. Maar het ging gelijk voor geen meter. Zweten, 
afzien. Tot ik ontdekte dat Jeffrey, jullie weten wel - die snoodaard waar ik al zoveel over verteld heb, 
weer eens van mij aan het profiteren was door aan mijn zadel te gaan hangen. Ik schoot daar in een 
westvlaamse koleire en ontwikkelde zóveel wattage dat Jeffrey niet anders kon dan lossen en pardoes 
terug viel naar de voet van de beklimming. Zelf schoot ik weg gelijk een raket, en niemand, maar dan 
ook niemand, zelfs Rudy Rogiers niet, en zelfs die zijn broer niet!, kon me nog inhalen. Het heeft zelfs 
in een verslag op het internet gestaan! Gelijk de Hollanders zeggen: Wat heb ik ze daar allemaal eens 
een poepje laten ruiken, zeg!** 
Ik vertel er mijn kindjes natuurlijk niet bij dat Rudy Rogiers niet eens mee deed. En zo te zien is zijn 
broer Ivan gelijk toch eens op zijn mondje gevallen. Vijf keer na mekaar, en dan nog efkes blijven 
doorbotsen. 
Rudy Klerk leidt ons gezwind laverend door de bossen en de bomen. Er doet zich weer een valpartij 
voor die het vermelden waard is. Het was weer eens Stefan die Im – den decor – Schoot. 
Voor sponsor Olivier, die wedstrijden rijdt, is een ritje als dit klein bier, maar als het vertraagt om op 
de ene of de andere te wachten, roep ik dan altijd: ‘Wachten, mannen! Olivjee is weer niet mee!’ 
Hahaha. Wat ben ik soms toch grappig! Haha. En het rijmt nog schoon ook. Ja, de jongeren onder 
ons, Olivier, Jeffrey, Thomas, (Davy een beteke) leggen er soms eens de pees op. Ze halen natuurlijk 
nooit het niveau van bvb. Luc, Rudy DC, Ivan, Johan, Danny, mezelf natuurlijk, of pakt nu Rudy 
Rogiers, toen we nog zo pril jong waren als zij, maar ach, ze doen zij hun best en meer kunnen wij 
niet vragen. 
Na een vlotte vlakke rit van 70 km aan 24.8 induur over stoffige wegels, nog gewonnen door Luc, na 
een helse achtervolging, besluit ik, op het terras van de Beize, eens een dubbele inleg in de pot te 
leggen. Het is Pasen voor iedereen en het zonneke schijnt, er is mijn historische overwinning op 
Heiende brug, en na al die jaren voel ik me eindelijk een beetje geïntegreerd, wat niet makkelijk is 
geweest, als westvlaming in Kalken. Maar zie, Stefan is blijkbaar op Tram 5 gesprongen en trakteert. 
Proficiat, Stefan, al zijn het vooral uw pa en ma die daar verdienste aan hebben, zeker in uw geval. 
Wat die mensen allemaal niet hebben meegemaakt, zeg. Ook onze sponsor trakteert bovendien. Dat 
andere sponsors, vooral zij die het spul verkopen, dáár eens een voorbeeld aan nemen, zou ik 
zeggen. Dat moet daarom niet elke week zijn. Om de over andere week is ook al goed. 
Dus ja, dan geeft het niet op dat die mensen trakteren als ik dubbel ingelegd heb, hé. Ik neem dus de 
helft van mijn inleg terug, uit principe. Dan heb ik nog altijd meer ingelegd dan dat ik zelf ga 
consumeren. Mannekes, mannekes! Dat had ik niet moeten doen. Dat had ge moeten horen. Als ge 
westvlaming zijt, is dat echt het laatste dat ge hier moet doen. Heb ik het daar mogen horen zeg, van 
gierige westvlaming hier en gierige westvlaming daar. En ik die zo-even nog dacht dat ik geïntegreerd 
was. Dat mag ik op mijn buik schrijven, waar er trouwens steeds meer en meer plaats is. 
Gelukkig sluiten we de rit af met een massale groepsfoto, met twee sponsors in uitrusting 
erbovenop. Twee sponsors, inderdaad, want ook Rudy Vergeylen, van badkamers en keukens RV*, is 
erbij, naast sponsor Olivier Vandevijver, Tuinbouwmachines*. 
Uw aller toegenegen verslaggever, Mario,  
Met speciale dank aan sponsor Olivier Vandevijver, Tuinbouwmachines* (dat zijn dan vier 
vermeldingen in het verslag, Olivjee, als ik goed kan tellen). 
 
*Olivier, per vermelding in het verslag van een firma reken ik normaal 20 euro, maar voor een 
sponsor is het maar 19 euro. Niet nodig over te schrijven. Ik breng dat dan zelf wel in mindering bij 
mijn volgende onderhoud of herstelling. Graag gedaan! 
Rudy, van badkamers en keukens RV*, bij jou kan ik dat niet in mindering brengen, dus misschien dan 
toch ...? Ondertussen heb je hiermee ook al twee vermeldingen. 
**Heu, gasten, sorry, dat laatste was echt niet mijn bedoeling, maar op mijn leeftijd hebt ge dat niet 
altijd onder controle, zeker niet bij zo een inspanning. Het was me ontsnapt voor ik het wist. En 



trouwens, ik dacht toch dat Jeffrey direct achter mij reed, dus ja, dat was mooi meegenomen. Het is 
ook de belangrijkste reden waarom het aangeraden is om niet achter Danny te rijden. En zeker niet 
als hij bonen gegeten heeft. 
 

 

 
 

 



Op wandel met de K.W.B. : waar kan je in juni en juli gaan 
stappen? 

Ook deze maand kan je in 3 verschillende provincies gaan meestappen met de 
K.W.B.-afdelingen ter plaatse. Even in herinnering brengen dat je als lid 1,5 euro 
betaalt (niet-leden betalen 2 euro) en dat je op elke wandeling een stempel krijgt om 
te sparen voor een aandenken.  

Hieronder vind je een kort overzicht van de wandelingen van juni. Meer informatie 
over elke wandeling kan je vinden op www.kwb-kalken.be ,de website van onze 
afdeling. Je vindt die daar onder de rubriek ‘Nieuws’.  

- Zondag 5 juni: Pinksterwandeling in de Libertuswijk van Mechelen (aan de 
Nekkerspoel) 

- Maandag 6 juni: Pinksterwandeling in het Limburgse Koersel. 
- Zondag 19 juni : Peer en Marie wandeling te Pulle in de provincie Antwerpen.  
- Zondag 26 juni: Paradijswandeling te Zoerle-Parwijs, ook in de provincie 

Antwerpen.  
- Zondag 26 juni: Roo in wandelschoenen in Gontrode, in onze eigen provincie.  
- Zondag 24 juli: Pjeirefretterwandeling in Vilvoorde, in de wijk Far West (denk 

aan het nummer van Kris De Bruyne). 

Enkel tijdens de maand juli staat de wandelactiviteit op een laag pitje, maar vanaf 
augustus wordt er weer heel wat georganiseerd.  

Weet je op een luie zondag niet goed wat te doen? Stap dan eens in je auto, neem je 
wandelschoenen mee en ga mee stappen met de plaatselijke K.W.B.-afdelingen. 
Een verkenning van de ruimere omgeving maakt er de perfecte daguitstap van.  

Misschien kan je afspreken met familie, buren, andere K.W.B.-leden om samen de 
verplaatsing te maken. Wees in elk geval overtuigd van één zaak: elke afdeling die ik 
contacteerde, verzekerde dat hun tocht de verplaatsing waard is. Aan ons dus om 
het te gaan ontdekken… 

 

http://www.kwb-kalken.be/
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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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