
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
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 

 

 

 

 

  
Eindelijk na 2 jaar verplichte rust nodig ik jullie graag, samen met uw familie en 
vrienden,leden van uw school of uw vereniging  uit voor de 65° Parochiefeesten. 
De Parochiefeesten zijn ten voordele van de parochiale werken.  
De opbrengst helpt ons bij  het onderhoud van de Parochiezalen  Het Pepertje, Breughel en 
café Parochiehuis. 
We zouden het fijn vinden indien we jullie mochten ontvangen. 
Een helpende hand is steeds welkom. 
KAASAVOND  vrijdag  8 juli 2022 19.00 uur zaal Breughel Kalkendorp 26 
RESTAURANT  zondag 10  juli 2022 vanaf 11.30 uur zaal Breughel 
     er wordt in 2 ploegen gewerkt van 11.30 uur tot 12.30 uur en van 12.30 uur tot 13.30 uur. 

Men vraagt per ploeg mensen om  
• borden en glazen af te ruimen 
• opnemen en bediening van drank. 
• ronddelen van frietjes 

Wil je ons helpen laat het ons  weten a.u.b. 
 Alle info in de begeleidende folder( prijs , menu enz.) 
 

 

 
  

Prijkt juli in hete gloed, dan zijn in het najaar de vruchten goed 
Guido 

 



 
 VERSLAG BESTUURSVERGADERING  7 juni  2022 

 
1.Welkom  
2.Evaluatie voorbije activiteiten  
                                                                                                                                                                                                                        
-Historische zomertocht:nabespreking 11 mei 
Een twintigtal geinteresseerden genoten van de  uiteenzetting van Andre Vande Sompel en 
Nico Van de Velde. De zomertocht werd nog eens uitvoerig besproken via beeld en 
commentaar. Tevens werd het boekje van de tocht voorgesteld en is nu te koop voor de prijs 
van 8€ bij de bestuursleden.                                                                                                               
We danken nogmaals Andre en Nico voor het vele werk dat hieraan voorafging. 
-Provinciale bijeenkomst KWB te Lokeren 
 Hugo De Landtsheer en Andre De Rycke  woonden de druk bijgewoonde vergadering bij.                                             
Tijdens de avond werd het KWB programma voor 2022/2023 voorgesteld.                                                             
Verschillende nieuwe activiteiten kwamen aan bod. Onze afdeling zal in juli dit uitvoerig 
bespreken.  
3. KOMENDE ACTIVITEITEN 
-Familielunch zondag 19 juni 
Op zondag 19  juni om 11.30 in school Nerenweg  familielunch met  schieting (boog zonder 
vizier) 
De organisatie wordt besproken: op zaterdagnamiddag 15 u verzamelen we voor het 
klaarzetten van de zaal en zondagmorgen spreken we af om 10.30 u. 
Inschrijven kan nog tot donderdag 16 juni. 
4 .Varia 

-  Kermisuitstap maandag 19 september: we bezoeken het Kasteel van Laarne onder 
begeleiding van een gids 

-  KWB wandelingen: Hugo DL maakt verder reclame via onze website. 
-  Boekje ‘Historische Nazomertochten’  is te koop aan 8 € 
- Abel Bracke nodigt iedereen uit naar de viering ’10 jaar Ezelbrugvrienden’       

die plaatsvinden tijdens weekend 5/6/7 augustus  
- Tombola: ophalen reclame voor drukken tombolakaarten 

Verslag ADR.         
********************************************************************* 
Dit zijn de jarige KWB leden  van juli en augustus….proficiat!!!! 
         
Juli 
Bracke  A.; Bruyneel F.; De Meyer G; De Mulder F; De Reu W; Janssen E; Roels ;      
Rogiers W; Vaneechoute M; Rogiers E ,Verhoeven Peter 
 Augustus 
 De Bruycker M;  Deleu K; Van Wassenhove D ;De Bock A;Van Rysselberghe C;                         
Baele Cedric, Volckerijck Bjorn,         
***********************************************************************
             
Familiaal nieuws 

KWB wenst Martine Poppe en Marc Van Eeckhoute van harte geluk met hun 
gouden huwelijksjubileum.        
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Wandelen met de K.W.B. tijdens de zomervakantie:                                    
waar en wanneer? 

Tijdens de zomermaand juli is het niet druk op het wandelfront, maar vanaf augustus 
kan je opnieuw bijna elke week ergens terecht. En het is helemaal niet duur: als lid 
betaal je 1,5 euro (voor niet-leden is het 2 euro). Telkens als je deelneemt aan een 
wandeling krijg je een stempel op je spaarkaart: zo kan je sparen voor een 
aandenken.  

Hieronder vind je een kort overzicht van de wandelingen van juli en augustus. 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 24 juli: Pjeirefretterwandeling in Vilvoorde, in de wijk Far West (denk 
aan het nummer van Kris De Bruyne). 

- Zondag 7 augustus: Mastenbos wandeling te Stabroek-Kapellen (Antwerpen). 
Dit is een provinciale wandeldag. 

- Maandag 15 augustus: Turfstekers wandeling te Wiekevorst (Antwerpen). 
- Zondag 21 augustus: Pootzakkentocht te Laakdal-Vorst (Antwerpen).  
- Zondag 28 augustus: De Geshaaling te Putte-Grasheide (Antwerpen).  

Het wandelcriterium van de K.W.B. helpt je om je dagelijkse acht- of tienduizend 
stappen te zetten en brengt je op plaatsen waar je nog nooit eerder was. Spreek af 
met enkele vrienden en doe de verplaatsing samen, wandel samen en verken dan 
nog de iets ruimere omgeving: het recept voor een geslaagd dagje uit!  

 
Terugblik familielunch  19 juni 

 
Voor deze activiteit daagden een 50 tal deelnemers op                                                                 
Traiteur   ’t Kapiteintje’  schotelde ons  lekkere beenham met groenten, een heerlijke saus 
en frietjes  voor.                                                                                                                                                                      
Daarna was er koffie met taart gebakken door de echtgenotes van  onze bestuursleden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Het tweede luik van de zondag was de vermaarde schieting op liggende wip die om 15 u 
van start ging onder de kundige leiding van E.De Vreese.                                                                                       
We mochten 37 schutters verwelkomen. De hoge opkomst voor de schieting danken we 
onder meer aan de Floerentoeters en K13.                                                                                                                                           
Buiten de 50 € geschonken door KWB  waren er verschillende waardevolle surprises 
verbonden aan degenen die raak schoten (met dank aan Eurospar Kalken (waardebonnen) 
Deze  activiteit bracht weer heel wat mensen samen die een gezellige namiddag 
doorbrachten.                                                                                                                                                 
Typisch KWB: mensen verbinden.                                                                                
Verslaggever :Willem Tel              3         

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KWB Kermisuitstap maandag 19 sept. 2022  om 14.00 u 

BEZOEK KASTEEL VAN LAARNE 

 

Het kasteel van Laarne is één van de mooiste en best bewaarde waterburchten van 
het land. Uitzonderlijke meubels, wandtapijten, schilderijen en de Europees 
vermaarde zilvercollectie van Claude D’Allemagne zorgen voor een onvergetelijk 
bezoek. 

Onder leiding van een gids verkennen we het kasteel van onder tot boven: de 
salons, de keuken, de ridderzaal, de gevangenissen… we duiken in het verleden 
van het kasteel en kom je ook alles te weten over de HEKSEN van Laarne.          
We laten ons terugvoeren naar één van de donkerste episodes uit onze 
geschiedenis.                                                                                                                                         
Wie waren deze vermeende HEKSEN?                                                                                
Hoe is het zo ver kunnen komen?                                                                                                    
Wat knaagt er aan het geweten van de pastoor?                                                                                   
En welk geheim draagt Josyne met zich mee?                                                                                                                                                                      

Inschrijven kan nu al  bij: 
 A. De Rycke: tel. 09 367 65 55 , E.mail: andrederycke@telenet.be                           
Hubert Roels  tel: 09 367 51 35,  E.mail:hubert_roels@hotmail.com 
 
Prijs deelname: 5 € leden KWB, niet-leden 7€ 
 

 

.  
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KWB Mountainbike 
 
 

Zondag 29 mei 2022. Mendonk en de Rudy Declercq bossen. 
Met 11 alweer. Er is er maar ene die zijn nieuw Modderfokker-truike niet aan heeft, en die verkiest te 
verschijnen in een truike met opschrift ‘BeMC’. Voor één keer zien we dat dan door de vingers, 
Thomas Bisschop. Want ja, als je de Belgian Mountainbike Challenge van rond de 300 km en 8000 
hoogtemeters in de bossen, op 4 dagen tijd, aankunt, dan moogt ge al eens stoefen met het truike 
dat je er aan overhield. Onder andere Jan Willems en Rudy Vergeylen deden het hem al voor. 
Jo Roels is eindelijk klaar om weer met de aakes mee te koersen. Hij zit wel de hele rit serieus af te 
zien (en wat dan nog!? Ik ook toch, elke week) en op het eind is het helemaal op. Terten en zwijgen, 
zeggen we dan, en het komt nog helemaal goe. 
Stefan - wiens naam me eerst even niet te – Im schoot*, rijdt met een windstopper, en met een trui 
met lange mouwen. Schrik van de kou en van de regen deze morgen, maar het blijft bij twee vlaagjes: 
een klein vlaagje en een heel klein vlaagje. 
Nog maar in de Drabstraat, en we moeten wat wachten, want Davy Poelman moet wisselen van fiets. 
Gelukkig is zijn woonst om de hoek en pakt hij rap één van zijn 7 andere fietsen. Axel Troch rijdt 
ondertussen al verder, en het duurt tot in Desteldonk vooraleer we hem weer oppikken. Die moet 
rap gereden hebben, zeg! 
Zelf rijdt de bende 75 km aan 26 per uur. Das rap, das eel rap, zeker gezien het vele oponthoud, 
vooral door Davy en door een hond (zie verder), en toch wat kronkelpassages door bossen. Vraag het 
maar aan mijn beentjes. 
Even verder moeten we stoppen, want Davy zijn banden staan te hard. Even wat lucht aflaten. 
Ons gemiddelde van 26 is niet te onderschatten omdat we zoals gezegd toch ook een hele tijd 
rondkronkelen in de Rudy Declercq bossen maar dan wel volgens de inzichten van Rudy Rogiers die 
heel wat improviseert en wat nieuwe wegelkes detecteert, met zijn aangeboren GPS. 
Ik vergat nog te vermelden dat we eerder in Destelbergen even hadden moeten halt houden. Want 
Davy zijn banden stonden te slap. Even wat lucht bijpompen. 
Schoon bossen, alleen spijtig dat daar de hele tijd zo een geur hangt van honden ... jawel. Maar dat 
ligt niet aan het bos, maar komt door een voorval dat voorviel en dat in de 22 jaar dat ik door de 
bossen en velden rij nog niet was voorgevallen. Was me daar de grote roerhanger zelve door een 
honden ... jawel gereden. Toch wel van het ambetantste dat ge kunt tegenkomen. Al die wandelaars 
met hun honden ook. Steeds meer. We stoppen midden in het bos, maar daar staat geen gras om het 
euvel te verwijderen, alleen bramen en dennebomen, beiden niet echt geschikt. In alle geval, mijn 
WC-papier dat ik al jaren bij me heb, komt dan toch eens goed van pas, al gat ik altijd een andere 
toepassing in gedachten gegat. Ook Johan, die weer eens vergeten was zijn incontinentiepamper aan 
te doen, kon ik daarmee goed helpen. 
Terwijl we toch stil staan, maar ik van de gelegenheid gebruik om een energie-reep te verorberen. 
Iemand goesting in een sok-klaa-koekske? zo vraag ik in mijn beste Kalkens. Maar kijk, ook raar, er 
zijn gelijk geen liefhebbers. 
En ja, we gingen gelijk hoe moeten stoppen hebben, want Davy had een snottebel en moest zijn neus 
eens snuiten.                                                                                                                                                                     
Elke keer als Thomas en Rudy R gas geven, moeten de meesten de rol lossen. Alleen Stefan en Pieter 
Vandevoorde kunnen soms eens mee. Maar ja, gelijk hoe, dan moeten ze verder toch weer wachten 
op de rest van de meute, hé. En op Davy, want er zat een vlieg op zijn neus, en hij moest efkes 
stoppen om ze weg te jagen.          5 



Luc Krick heeft gelijk veel praats vandaag. Vandaag is hij niet op zijn mondje gevallen. Ivan, die ons 
met zijn gekneusde ribben van 2 weken geleden opwacht in de Beize, zo te zien wel, of ziet die er 
gewoon zo uit? Ivan, zie mijn advies dat reeds van pas kwam toen Axel op zijn ribben viel, in een 
vorig verslag. Voor uw wezen kan ik geen raadgevingen verstrekken, want daar valt er verder weinig 
aan te doen, helaas voor u. Maar ook voor ons, hé, want wij moeten daar ook op blijven kijken. 
Thomas wint de sprint, denk ik, want zelf was ik aan het uitbollen, om mijn ouwe moteur op ralenti 
te laten komen. De sprint moest wel halverwege stilgelegd worden, want Davy had wat last van 
krampjes. 
Ivan en Rudy DC verjaren, en Rudy zit nu zelfs op Tram 6. De 60-plussers komen zo stillekesaan in de 
meerderheid. 
Nog een raadgeving voor in de Beize: roep de cafébaas altijd met zijn voornaam (Koen), maar gebruik 
nooit ofte nimmer het verkleinwoord! In het Westvlaams betekent dat immers iets anders**. 
Mario 
* Ja, ik weet het, mijn woordspelingen op ‘Imschoot’ geraken op. 
** Achterwerkje 

 
Decoratie Van Acker Eric,                                                                                                 
Kruisenstraat 42, Kalken, 9270 
                                                                                                                                               
Onze winkel sluit definitief op 4 juli.                                                                               
Eric en familie danken alle trouwe KWB klanten voor het jarenlang vertrouwen 
in hun lokale verfwinkel.                                                                                                      
We blijven wel nog een tijdje bereikbaar voor uit te voeren behang- en 
schilderwerken!                                                                                                                  
Gsm: 0494 99 85 25, Email: eric.vanacker@pandora.be 

Beste Eric en familie: nogmaals bedankt voor uw jarenlange steun aan KWB. 

                                                                          

                                  K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

Op zaterdag 11 juni sloten we het kaartseizoen af met een gezellig etentje.                                        
Na het eten was het tijd om de rapporten uit te delen. Alle bijzondere prijzen gingen naar 4 
dames met als primus/koningin Angele Fiers gevolgd door Durinck M. en De Beule Rita.             
De rode lantaren viel Nicole De Beule te beurt. Na het eetmaal volgde nog een 
kaartwedstrijd waar Eric Crapoen met de overwinning ging lopen. Zo komt er een einde aan 
een turbulent kaartseizoen waar COVID nooit ver weg was. Dank een iedereen voor de 
trouwe opkomst. En bijzonder veel dank aan de helpers Annie, Hugo en Nico. En we hopen 
in september opnieuw Dirk te mogen begroeten.                                                                                              
Het kaartseizoen 2022/2023 start op zondag 4 september en daarna elke 2de zondag van 
de maand. 
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                                                    K.W.B. Voetbal  

Het voetbalseizoen zit er op. 

Maar na enkele jaren van afwezigheid kunnen we u terug uitnodigen voor onze jaarlijkse 
BBQ ten voordele van KWB Kalken voetbal.                                                                                                                                            
Deze BBQ zal doorgaan op zondag 7 augustus 2022 vanaf 12u in zaal SCALA, Colmanstraat 
51,Kalken . 

Verdere uitgebreide info + inschrijven  via https://shop.stamhoofd.be/kwb-kalken-bbq/ 
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KWB JAARPROGRAi^,1^A 2A22/2023

Onze bestuursleden buigen zich over het KWB

joorprogromrno 2O22/2O23.We krijgen de kons uit
het ruime oonbod een gepost en oontrekkelijk
progrommo te kiezen.

AÀoor ook u ols KWB lid kunt de keuze bepolen.

Op de volgende pogino ziet u olle mogelíjkheden.

Loot ons weten wot je voorkeur droogt en meld

dit oon de bestuursleden.
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Anders grillen: op verrassende wiize aan de slag met de barbecue, met een

materialenkoffer en zestien biizondere gerechten.

Betaalbare energie: wat kan ik doen? Een infoavond rond de

energiemarkt, de toekomst van energie, burgerenergiecoöperaties en nog

veel meer.

Ciao ltalia, pizza time!: een leuke en lekkere activiteit voor de buurt,

waarin je aan de slag gaat met deeg en pizzaovens-

De echte Marollen: op stap metTochten van Hoop in de Marollen, een

volkswijk \Maar een diversiteit aan mensen samenleeft.

Sinteressant!: neem deel aan leuke workshops en vorminten tiidens onze

gratis inspiratiedag voor alle kwb-sinten en -pieten.

Griezeltocht 3.0: derde editie van de luistertocht, die ditmaal draait rond

nepnieuws. De deelnemers gaan in de tocht op zoek naar het échte verhaal-.

De kwb-top 100: online tool waarmee ie samen met de deelnemers een

muzieklijst kan maken voor ie (muzikale) activiteil

Veilig op de fiets: workshop over veilig riiden met de (elektrische) Íiets.

met echte verkeerssituaties, verkeersregels en tips.

De Doos van Pandora 2.0: moordzaak: los samen het nysterie op en

ontmasker de dader met de'Doos van Pandora' in Cluedo-stiil.

Divers koken: een kookles door iemand met een andere culturele
: achtergrond, visuele beperking of verleden van kansarmoede.

De groepskoffer: beleeí samen met je bestuursleden en losse

medewerkers een avond met leuke en groepsbindende gezelschapsspelen uit
I de hele wereld.

Het blokjesíestival: bouwplezier gegarandeerd met een pakket van I 50

: kilo LÉGO-blokies, basisplaten, bouwplannen, inkleding ..

, Autolgebruik) in de toekomst: een infoavond over riihulpsystemen, de

zelfrijdende auto en de toekomst van onze mobiliteit.

i De feelgoodshow: special voor kwb gecreéerde show waarinThomas

Smith topcomedy brengt, met hier en daar een sondpunt en diepgang'

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Riivaardig: workshop van kwb rijbewijs met praktische tips om veilig met O
de auto te pliiven) rltden in alle omstandigheden O

De gouden arm: dertien bekende en mindere bekende werpspelen voor O
iong en oud, als randanimatie oí activiteit op zich ; O

Het kwb-dartspakket: uitleenpakket met alles wat ie nodig hebt om als O
afdeling een dartstoernooi oí -initiatie te doen' O

Yormingsmoment Yoor begelelderr; Pra,(tische vormint voor alle

(groorlouders die hun (klein)kind willen leren autoriiden'

Van stapen li3 ie toch niet wekkerl Een boeiende infoavond over het

belang van een goede nachtrust en hoe beter te slapen'

Opfrisring wegcode: infoavond waarin ie kennis van de wegcode wordt

a{gestoft, en ie recente wiizigingen erin leerc kennen

Ívliln fitte Ílcts: workshop over hoe ie het onderhoud van en enkele

eenl'oudtge herstelfinsen aan ie fiets aelf karr doen

Hct rportcaíé:Wouter Blockx, Erik Larnbrecha of Karim Bachar vertelt

een verhaàl völ engàgement, pas§ie cn anekdotes.

Doo$ van Pandora: los de raadsels, vràÉen en opCrachmn binnen de tiid

, op om de code te kraken en de doo§ te opën€n.
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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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