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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 coronabarometer schakelde over van code oranje naar code geel. Dit betekent 
dat zowat alle maatregelen voor het organiseren van activiteiten en evenementen 
wegvallen. Hieronder vind je een voorlopig overzicht van de overblijvende regels 
en aandachtspunten voor KWB. Zodra er bijkomende info komt vanuit de overheid 
zorgen we voor een volledige update. 

 Mondmaskers zijn enkel nog verplicht zorginstellingen. Vanuit de overheid is er 
wel de aanbeveling om een mondmasker te dragen in binnenruimtes, bij 
uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk 
is.  Er zijn geen beperkingen meer rond het aantal deelnemers.  

 Ook het gebruik van het Covid Safe Ticket valt volledig weg. 
 Luchtkwaliteit: bij activiteiten en evenementen die binnen plaatsvinden is het 

gebruik van een CO2-meter aangeraden door de overheid, maar geen 
verplichting. Op heel wat locaties zijn intussen CO2-meters ter beschikking. Maak 
hier gebruik van tijdens je activiteiten en verlucht de gebruikte lokalen voor, 
tijdens en na de samenkomsten. 
 

Hartelijk dank……. 
Aan alle sponsors in KRAAK. 
Zonder jullie konden we het ledenblad niet uitgeven 
 

 

September  
  
Stilaan dooft de zomer  
het licht schijnt  
alsmaar zachter  
straks staan bomen  
tot hun eenvoud herleid  
vruchten  
zullen hun takken verlaten  
zich herinnerend  
dat zij eens  
bloesems waren.  
Mieke Geldhof 

 
September is ook de maand van programma’s opmaken. 
In de vorige KRAAK kon je kiezen uit een aantal uitdagende 
activiteiten.Zoals vermeld kon je uw voorkeur laten kennen  aan het 
bestuur of uw wijkmeester. 
Op de volgende wijkmeesters vergadering komt dit aan bod en 
maken wij het jaarprogramma. 

 

 
Onder leiding van een gids verkennen wij het kasteel 
van Laarne van onder tot boven, we duiken in het 
verleden en welke geheimen er nog  leven. 
Vertrek : 13.30u parking Kouter voetbalplein, of 
afspraak 13.45 u aan het kasteel.                                      
Deelname :5 euro leden; 7 euro niet leden. 



 
 VERSLAG BESTUURSVERGADERING  4 juli  2022 

 
1.Welkom  
 
2.Evaluatie voorbije activiteiten  
 
-Familielunch zondag 19 juni 
 
Had plaats  op zondag 19  juni om 11.30 in school Nerenweg. 
Er waren een vijftigtal deelnemers die genoten van een lekkere koude schotel van                         
’t Kapiteintje.   
Daarna om 15 u schoten  35 schutters  dat het een lieve lust was. Roger De Jaeger wist zich 
het best te onderscheiden. 
Een gezellige namiddag waar iedereen tevreden huiswaarts keerde. 
                                                                                                                                                                                                                                 
3. KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
-Maandag 19 september: geleid bezoek aan het kasteel van Laarne 
Meer info vind je in ‘KRAAK. 
Inschrijving vereist, dit kan bij de bestuursleden. 
-Programma 2022/2023 
Een afgevaardigde van het gewestelijk bestuur KWB gaf nadere uitleg over het 
programma 2022/2023 
Het bestuur gaat zich beraden over de aangeboden activiteiten. 
Meer info in ‘KRAAK’ van september. 
Ondertussen zijn  voorstellen van onze leden welkom 
 
4 .Varia 
 

-  KWB wandelingen: Hugo DL verzorgt de promotie 
-  Parochiefeesten: weekend van 10 juli. 
-  Boekje ‘Historische Nazomertochten’  is nog steeds te koop aan 8 € 
- Zoals elk jaar is er geen ‘KRAAK’ in augustus en geen ‘RAAK’ in juli en 

augustus. 
Verslag ADR 
 

Familiaal nieuws 

-Proficiat aan het echtpaar  Georgette Huylebroeck-René Van Mossevelde met hun briljanten 
bruiloft. Beiden nog vele jaren gewenst…                                                                                      
-Eveneens felicitaties aan het echtpaar Marie-Paul Messiaen en William De Reu met  hun 
gouden huwelijksjubileum. Veel geluk gewenst verder.                                                                   
–KWB betuigt zijn innige deelneming aan de familie Verhoeven bij het overlijden van hun 
moeder Lucie Van De Weghe. 
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K.W.B. Voetbal 

 
Geslaagde BBQ 
Op zondag 7 augustus konden we opnieuw aanknopen met onze jaarlijkse BBQ. 
Het werd een daverend succes en de 160 aanwezigen genoten van onze BBQ 
specialisten Thomas De Clercq en Matthias Roels.                                    
Het werd een heus familiefeest!!!                                                                                                                                                                                             
Dank aan alle helpers voor het harde werk. 
 
19/8/2022  KWB –Vedetten Kalken  2-2 
 
Karel De Keyser was nog eens in ‘t  land en versterkte ons team. 
En Alain fungeerde nog eens als scheidsrechter en hij heeft nog niets van zijn kunde en autoriteit 
verloren. De bezoekers starten sterk en KWB kan niet anders dan verdedigen.                                         
In de 7de minuut onoplettendheid van onze verdediging en de bezoekers leiden met 0-1.                
KWB valt nu wel aan maar zonder succes.We gaan rusten met een 0-1 achterstand. 
De tweede helft toont KWB een ander gezicht en gaat volop in de aanval. In de 57ste minuut scoort 
Tom Antjon een mooi en verdiend doelpunt. Enkelen minuten later kopt  onze gastspeler Karel in 
doel en het staat 2-1.KWB kan nog kansen versieren maar faalt in de afwerking.  De bezoekers 
stellen gelijk in de 61ste minuut en dat is ook de eindstand.     Het mag gezegd : een goede prestatie 
van KWB en een terechte eindstand. 
 
26/8     FC Mere – KWB Kalken: 5-4 
 
Ondanks dat de Veteranen Burst (het vroegere Borsbeke) officieel gestopt zijn, beginnen we onze 
eerste uitmatch in dezelfde omgeving, in Mere.  
Hier troffen we, op kunstgras, FC Mere aan. Een sterke ploeg met heel veel voetballers die 
duidelijk een verleden hebben op een hoger niveau. Vorig jaar gingen we dan ook kansloos 
onderuit met 6-2, al had die score veel hoger kunnen uitvallen. 
 
Ook dit jaar begonnen we duidelijk slapjes want na 2 minuten stonden we al 1-0 in het krijt. En 
niet veel later stond het al 2-0. Al hing er hier een buitenspel geurtje aan. De droge 3-0 volgde iets 
later, al lieten we echter de kopjes niet hangen. Met een sterke Mateusz en geweldige Jasper op het 
middenveld, konden we wel gevaarlijk zijn. Kristof Beirnaert was duidelijk wakker en sneller op 
de bal, 3-1 als gevolg. Niet veel later maakte ook hij de 3-2. Johan had er ook duidelijk zin in, toen 
hij zonder stress een hoge bal opving, nog even een extra tikje gaf en de bal in doel deponeerde. 
Het stond zowaar 3-3!  
 
We gingen de 2de helft in met wat wissels, en was het spelbeeld vrij evenwichtig. Mere was 
minder gevaarlijk, en Jasper hield het middenveld goed in bedwang. Op een counter kon Mere wel 
prikken met een knappe goal, al had de VAR hier wel wat werk gehad. We bleven er in geloven, 
en Kristof Dauwe maakte de 4-4. Onder het geloof en enthousiasme dat we wel konden winnen, 
viel er een verdedigend foutje dat genadeloos werd afgestraft door Mere.  
5-4, maar een knappe prestatie van de hele ploeg. Met deze inzet en goesting, kan dit wel een mooi 
seizoen worden. 
Man van de match: Jasper (Modric) Van Nieuland.                                                    3                                                               



                                 K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

 
Het is zover…                                                                                                                                      
Waar iedereen naar uitkeek komt eraan: het nieuwe kaartseizoen start in september. 
We hopen dat alle kaarters van vorig seizoen er terug bij zijn.(maar nieuwe kaarters zijn altijd 
welkom) 
KWB kaartdata op  zondagen :  
- 11/09/2022 , - 9/10/2022,-13/11/2022,-11/12/2022,- 8/01/2023                                                                   
- 12/02/2023, -12/03/2023- 2/04/2023, -14/05/2023 
Souper: zaterdag 3 juni2022 
Zoals vorig jaar hebben de kaartingen plaats in BS ‘De Zonnebloem’ om 09.00 u 
***************************************************************** 

Op stap met de K.W.B. 
 

De zomer is voorbij en nu staat de herfst voor de deur. Tijdens de maanden juli en 
augustus staan omzeggens geen wandelingen geprogrammeerd op de wandelkalender van 
de K.W.B. Wandelen in de hitte, het is ook niet echt een goed idee. Vanaf september kan 
je opnieuw elk weekend op stap en misschien moet je dat gewoon ook eens doen, want er 
is keuze genoeg. Hieronder volgt een overzicht van de organisaties: 

- Zondag 4 september heb je keuze tussen de Nazomerwandeling in Grobbendonk 
(provincie Antwerpen) en de Steengoede wandeling in Elen (Limburg). 

- Zaterdag 10 september is er de Wijngaardwandeling te Houwaart (Vlaams-
Brabant). 

- Zondag 11 september is er Prins- en Kasteeltocht in Lennik-Gaasbeek (Vlaams-
Brabant). 

- Zondag 18 september kan je naar de Netevalleiwandeling te Geel Oosterlo of naar 
de Berthoutwandeling te Hallaar, beide in de provincie Antwerpen. 

- Zondag 25 september is er Herfst in Bel te Geel Bel (Antwerpen). 

Voor meer details over deze organisaties, verwijs ik naar de website van onze afdeling: 
www.kwb-kalken.be. Daar vind je alle nodige info om je daguitstap voor te bereiden. Die 
info verschijnt telkens in de aanloop naar het weekend. Per deelname betaalt een lid van de 
K.W.B. en zijn/haar gezinsleden 1,5 euro. Dus, kom uit je luie zetel, trek je stapschoenen 
aan en neem deel aan een van deze organisaties! Het is goed voor de gezondheid en je 
komt telkens op mooie plekjes in Vlaanderen! 
 

Dit zijn de jarigen van september.Proficiat…. 
 

De Rycke J; De Wolf  S; Neus J;  Steendam M; Van Acker E; Van De Velde N; Van 
Der Veken M; De Graeve  S; Heirman P ;Rogiers K. 
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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  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€ 
 
Samenkomst parking gemeenteschool Kalken om 13.30u of rechtstreeks 
aan het kasteel om 13.45u 

 

.  
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