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Zal onze mobiliteit blijven bestaan zoals we ze kennen 
 

Op 17 oktober kwamen een twintigtal meer dan 
geïnteresseerden luisteren of onze mobiliteit zou 
blijven zoals we ze nu kenden. 
Oorspronkelijk dacht ik dat het zou gaan over 
elektrisch rijden en wat de gevolgen daarvan 
zouden zijn? Alras bleek dat het om meer ging. 
Een bevlogen spreker wou ons kennis laten maken  
metr de mobiliteit van de toekomst 

Hij leidde ons langs een aantal opties die er vandaag op onze auto’s  reeds te 
verkrijgen zijn zoals auditieve (aanpassen van snelheid) cruisecontrole, 
 rijstrook herkenning, automatisch parkeren, en nog zo een twintigtal toebehoren en 
dat de weg naar de zelfrijdende auto niet zo ver meer af is, trouwens er zijn al een 
aantal proefprojecten..  Maar ondanks alle technieken en speciale uitrustingen 
blijven we maar in de file staan, ongeacht de grondstof waarmee we rijden en 
hebben we nog altijd meer dan 300 doden per jaar,2500 zwaar gewonden, is het 
verkeer oorzaak van;:21% CO2, 40% stikstof;  18%  uitstoot fijn stof.  
Willen we onze mobiliteit leefbaar houden gaan we in de toekomst andere normen 
moeten aannemen:“De Combi mobiliteit”.  
Vb: verplaatsing van 2 km: te voet; -10 km de fiets;  
+10 km afhankelijk soort verplaatsing  ( werk, shoppen, reizen, ontspanning…. )             

 elektrische fiets 
 opneembaar vervoer 
  autodelen 
 eigen auto                                                                                          

Men is nu al bezig Hopping punten te voorzien. (gezamenlijke opstap- 
plaatsen tram, bus, trein, fiets, step…) Dit zal waarschijnlijk de enige  
manier zijn om in de toekomst het verkeer rendabel en milieuvriendelijker  
te maken., met deze gedachte werd deze boeiende  bijeenkomst afgesloten. 

KWB Kalken organiseert Donderdag 17 november om 19.30 in zaal 
Peperstraat “Betaalbare energie”: wat kan ik doen? Slim en duurzaam 
omgaan met energie Door de stijgende energieprijzen en de steeds meer 
voelbare klimaatverandering gaan velen van ons op zoek naar andere, 
alternatieve energiebronnen. Wat beweegt er allemaal op de energiemarkt 
en wat brengt de toekomst ons op het vlak van energie? Wat houdt de 
energietransitie in, en hoe gaan we hier best mee om? Je ontdekt het tijdens 
deze infoavond. Daarnaast kom je ook meer te weten over de werking van 
lokale burgerenergiecoöperaties en welke energieprojecten in je buurt de 
moeite waard zijn. Een niet te missen avond!!!!!! Zie verder in deze uitgave 
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KAN IK ERAAN DOEN 
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1.Welkom  
 
2.Evaluatie voorbije activiteiten 
 
-Maandag 19 september: geleid bezoek aan het kasteel van Laarne 
 
Zonnige kermisuitstap naar het kasteel van Laarne. We waren met 19 deelnemers. 
Het werd een boeiende tocht doorheen het kasteel geleid door een kundige en ervaren gids 
Voor sommigen onder ons was het een ware ontdekkingstocht.                                                          
Toch merkwaardig dat we zo weinig weten over de geschiedenis van het kasteel, mede in de 
hand gewerkt door het weren in het verleden van bezoekers.                                                               
Er waait nu een nieuwe wind in het beheer en beleid van het kasteel en dat komt ten goede 
aan de bezoekers. 
Helaas konden we na het bezoek geen drankje aanbieden want alle cafés waren dicht in 
Laarne. 
 
3. KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
-Autogebruik in de toekomst: maandag 17 oktober , Peperstraat  
Het beloofd een boeiende avond te worden waar we meer te weten komen over hoe we in de 
toekomst onze auto gaan gebruiken.  
Zaal klaarzetten om 18.45 u.                                                                                                                                 
- Betaalbare energie: donderdag 17 nov., Peperstraat. 
- Kerststal KWB: opstellen za. 10 december 09 u, afbraak za.7 jan.om 9 u 
- Soep op de stoep: datum nog te bepalen. 
 
Verslag ADR 
*************************************************************************** 

 

Dit zijn de jarigen van november.Proficiat…. 

Bambust  C;  Boon J; De Backer G; Dierick F; Fiers P;  Lis P;                 
Matthijs R;  Sey W. 

 

 Familiale berichten 

 Het echtpaar Christianne Crommelinck-Marcel Steendam vierden hun 
diamanten bruiloft: 60 jaren huwelijksgeluk. Proficiat vanwege KWB en we 
wensen hen nog vele mooie jaren in goede gezondheid. 



                                       K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

Eric kaartte opnieuw de volle buit…                                                                                            
de achtervolgers kijken maar beter uit… 

Tweede ronde van de competitie. Een aantal kaarters kwamen niet opdagen. Abel was van dienst op 
de boerenmarkt maar stuurde een vervangster, helaas  kreeg zij geen goede kaarten en sprokkelde 
slechts 11 punten.                                                                                                                                                                                  
Alle andere kaarters verzamelden meer dan 20 punten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Uitschieters vandaag waren Eric, Marcel en onze oudste deelnemer René  met elk 40 punten.                                                                                                                                                                             
De grootste sprong komt van Marcel met 8 plaatsen winst.                                                                                      
Peter Pieters daarentegen dondert  5 plaatsen naar beneden.                                                                                                                            
De rode lantaren krijgt Abel maar die zal wel vlug revanche nemen.                                                                   
Volgende ronde is op zondag 13 november 

Stand okt.2022 

1 Crapoen E. 80   14 Van Achter I. 58 
2 Bonnarens M. 73 +8   15 De Beule N. 56 
3 Rottiers L. 71   16 De Rycke a. 56 
4 Fiers A. 68   17 Pieters P. 55 -5 
4 Verschraegen H. 68   17 Verhoeven P. 53 
6 Steendam M. 65   19 Roels A. 50 
6 Van Eeckhout R. 65   20 Verstraete M. 47 
8 Roels H. 64   21 Naudts C. 46 
9 De Beule R. 63   22 Bracke A. 45 
10 Audenaarde M. 61   23 Cocquyt. 31(1) 
10 De Wilde P. 60   24 De Beule L. 24(1) 
12 Durinck M. 59   25 Ongena M. 19(1) 
12 Schepens Y. 59   26 Cackebeke L. 0 (2) 

 ( ) grootste stijger  ( )grootste daler  ( ) rode lantaren ( )gemiste kaartingen 

KWB Voetbal 

Sinterklaas komt naar KWB Kalken! 

Wil je er bij zijn?                                                           

Plaats: zaal  Pepertje, Peperstraat 5, Kalken                                                                       
Wanneer: zondag 4 december.                                                                                                           
Simpel ontbijt: om 9 u.                                                                                                                           
Sinterklaas ontvangt de kindjes vanaf 10 u met een geschenk.                                               
Prijs: 8 Euro per persoon (kinderen onder 3 jaar gratis)                                                       
Inschrijven noodzakelijk via  https://kwbsinterklaasfeest2022.rsvpify.com                                                                                                                                                      

https://kwbsinterklaasfeest2022.rsvpify.com/


                                                    K.W.B. Voetbal  

 

14/10  KWB – Safarkes  0 - 5 

Een aantal spelers geven forfait vandaag maar we geraken toch aan voldoende mensen mede dank 
zij Karel De Keyser wiens vrouw in Belgie verblijft  om te bevallen.                                                                              
Johan Magerman trekt de keepersplunje aan , helaas moest hij de bal vijf maal uit de netten halen. 
Het is altijd een moeilijke wedstrijd tegen de Safarkes. Nochtans speelt KWB goed mee en kan enkele 
keren het doel van de bezoekers belagen. We gaan rusten met een 0-0 stand. 

De tweede helft is pas begonnen wanneer Johan een fout begaat in de grote rechthoek: penalty.                 
De bezoekers komen zo op voorsprong .Ondanks sterk verweer moet KWB toch plooien voor de 
sterkere ploeg uit Wachtebeke. In een tijdspanne van 10 min. lopen de Safarkes uit tot 0-5.        
Pijnlijke nederlaag tegen een ploeg die een aantal competitiespelers in hun rangen hadden. 

28/10  KWB – Vet.Overmere  1 – 3 

Onze vaste keeper ligt nog steeds in de lappenmand zodat Johan terug de keepersplunje 
aantrekt. We verwelkomen vandaag Guus Van Heck (kleinzoon van Hugo Goeman) als 
aanvallende pion in onze ploeg. Zeker een aanwinst was voor ons team.                                            
Vandaag spelen we tegen de veteranen van Overmere: een sterke ploeg met veel kwaliteit. 
Toch is KWB bij de pinken want na 3 minuten schiet Kristof ons op voorsprong.                        
De bezoekers dringen aan en na 15 minuten staat de 1-1 op het scorebord. Onze keeper 
speelt een sterke wedstrijd en verhinderd verder onheil. We gaan rusten met een 1-1 stand. 

De tweede helft gaat Overmere resoluut in de aanval maar KWB bijt van zich af.               
Opnieuw speelt onze keeper zich in de kijker met enkele spectaculaire reddingen. KWB 
dringt aan maar de kansen zijn schaars. Met nog 5 minuten te gaan en na enkele 
hoekschoppen komt Overmere op voorsprong. En die vergroten ze nog in de laatste minuut. 
Eindstand 1-3 maar KWB speelde een verdienstelijke wedstrijd. 

 

KWB Mountainbike 
 

Zondag 16 oktober. Dikkelvenne, Meilegem, Beerlegem, Dikkele.  
En ja, in Baaigem ook nog eens de Dikvijverwegel. Wat is me dat daar allemaal aan die kanten met 
die obesitas? 

Ik sta er al, wanneer de pechvogel van de dag, Koen O., aankomt. Dat weten we dan nog niet 
natuurlijk, maar we lopen even vooruit in het verslag en in de tijd. 



Luc Krick is er niet, want gisteren is er hem een mossel misvallen op de mosselsouper. Welke mossel 
het juist was, maakt nog deel uit van een gerechtelijk onderzoek onder het toeziend oog van Meester 
van Backlé. 

Deel 1 van het Hussevelde komt nu ook toe: Ivan en Rudy DC. Die laatste combineert actieve 
deelname aan de Fortune-feesten op zaterdag met mountainbiken op zondag. Er zullen het hem niet 
veel 80-plussers nadoen, dat ik het zeg. En ik kan Marie-Jeanne ook zeer goed verstaan als ze zegt: 
Als ge de zaterdagavond een stuk in uw k ...* kunt zuipen, kunt ge zien dat ge de zondag uit uw 
nest zijt en op uw velo kruipt. Voor die ene keer per week dat ik een halve dag op mijn gemak ben. 
Groot gelijk, Marie-Jeanne. Zitten wij er dan wel mee elke zondag natuurlijk. 

Daar komt de jeugd aangestoven: Jeffrey en Gert. De laatste staat zodanig hevig dat de stoom uit zijn 
oren komt. De hele dag zal hij 20 meter voorop rijden, en dus ook een paar keer verkeerd. Jeffrey 
staat ook zodanig fel dat zijn achterwiel soms opwipt en uitslaat. Overschot hebben die gastjes. Wat is het 
toch leutig als ge jong zijt, mijmert Ivan. En dan nog talent er bovenop, denk ik bij mijzelf. 

In Meilegem, na het klimmetje naar de kerk, is er een scheur in het peloton en Axel en Koen komen 
er gelijk niet door. Daar is Koen, niet alleen een scheur in het peloton, maar ook in zijn nieuwe lange 
broek en in zijn schoon nieuw truike. Gans kapot. Gevallen en met zijn kl...** in de pinnekensdraad 
blijven hangen. En er zat nog snok op ook. Op de pinnekensdraad. Zo proberen de boeren de ezels uit 
hun weiden te houden, en ge ziet, het helpt.  Axel is echter nergens meer te bespeuren. En na 5 
minuten wachten en nog eens gaan piepen, trekken we dan maar verder. Axel was achter geraakt op 
de klim en daarna verloren gereden.                                                                                                                                    
Die generische middelen zijn toch niet hetzelfde als het echte spul, hé, Axel. En de 
oriëntatieproblemen als neveneffect zijn ook niet van de poes. We zien hem pas terug aan de 
passerelle in Wetteren, als we bijna terug thuis zijn dus. 

Danny had ondertussen al wat voorsprong gepakt. Een mijnheer laat ons weten dat onze maat al 
voorop rijdt. Maat, maat, zegt Jeffrey, we zullen wij zelf wel beslissen wie er onze maat is. Goed 
gezegd, Jeffrey maat. 

Jeffrey is een hele week op hoogestage geweest met Meester Jan, maar dan nog moet hij aan mijn 
zadel hangen op het eerste klimmeke. In welk klimaat moeten die jongeren opgroeien zeg, met zo 
een mentaliteit. Allez, ik moet zeggen, dat was maar één keer. De andere keren zoeven hij, Gert en 
Rudy R omhoog, achtervolgd door Rudy DC, wijl de verstandigere mensen onder ons voorzichtig 
omhoog kruipen om geen lumbago op te doen en surtout omdat we niet rapper kunnen. 

Rudy R slaat een ook voor hem nieuwe wegel in. Zo rijden we voor de eerste keer in ons leven door 
het Spiegeldriesbos, tussen Dikkele en Balegem. Daar zijn we Koen nogmaals kwijt. Na 5 minuten 
vergeefs wachten, rijden Rudy DC en Gert terug en nog 10 minuten later zijn ze er daar mee: fietsen 
lukt niet meer, want Koen is zijn derailleurwieleke kwijt (allez, Koen zijn fiets, hé!). Een gevolg van de 
eerdere valpartij? Een geluk dat we een superstielman mee hebben, maar het kost Rudy R toch meer 
dan een kwartier om het euvel met veel inventiviteit en vakmanschap op te lossen.  

Koen zit er mee in dat hij ons ambeteert door ons een half uur op te houden. Maar Koen, zeg ik, trek 
u dat niet aan. Iedereen raakt al eens een derailleurwieleke kwijt. En veel verschil gaat het niet 
maken, jongen, want wij vonden wij jou zo toch al een dikke ambetanterik. Nog niet zo erg als 
Stefan natuurlijk, bij wie dit zonet Im – het verkeerde keelgat – schoot. 

Van in Wetteren tot in Kalken pak ik de kop (met wat steun van Ivan) aan 33 tot 35 induur, zodat we 
deze rit van 65 km aan 24,5 gemiddeld kunnen afronden, ondanks al het oponthoud. Het is kwestie 



dat ik mijn alcoholquotum van deze week nog niet bereikt heb en dat door de miserie met Axel en 
Koen er wat haast moet gemaakt worden willen we dat alsnog rechtzetten tegen de noen. 

Bijna in Kalken, kruisen we een luid toeterende auto. Het is Stefan. Tot overmaat van ramp. Ook dat 
nog. Vandaag blijft ons echt niets bespaard. Van het verschieten van mij op kop te zien sleuren was 
het dat Stefan Im – de verkeerde vitesse – schoot. 

Mario 

*: K...raag. Of wat dacht ge misschien? 

**: Kl...eren. Of wat dacht ge misschien? 

PS. Koen, ik moest nog zeggen van Ivan dat we vanaf volgende week steeds pas om 9 uur 
vertrekken. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

November: tips voor een (zon)dagje uit 

Wie nog wil genieten van een herfstwandeling, kan terecht op een georganiseerde 
wandeling van de volgende K.W.B.-afdelingen: 

- Zondag 6 november heb je keuze uit drie bestemmingen: de Kapellekenswandeling 
te Minderhout (provincie Antwerpen), de Blarendabberswandeling te Bouwel-
Grobbendonk (provincie Antwerpen) en de Oliebollentocht te Lichtervelde (West-
Vlaanderen).  

- Vrijdag 11 november kan je naar Geel (provincie Antwerpen) voor de Holvense 
pensenwandeling, maar ook naar Kessel (provincie Antwerpen) voor Tussen Kleine en 
Grote Nete. 

- Zondag 13 november wordt de Zevendonkwandeling georganiseerd te Turnhout 
(provincie Antwerpen). 

- Zondag 20 november kan je naar Olen (provincie Antwerpen) voor de Achter-
Oewelewandeling.  

- Zondag 27 november kan je Langs velden en rivier stappen te Kessel (provincie 
Antwerpen).  

Het is opvallend hoe vaak K.W.B.-afdelingen uit de provincie Antwerpen wandelingen 
organiseren. Slechts af en toe zijn de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen aan de 
beurt. Onze eigen provincie komt bijna niet voor op de jaarkalender. Nochtans organiseert 
K.W.B.-Laarne elk jaar een eigen wandeltocht, maar die maakt geen deel uit van het Falos-
criterium en dat is hun eigen keuze.  

Meer informatie over deze wandelingen kan je vinden op de website van onze afdeling 
www.kwb-kalken.be. Als lid van de K.W.B. (en voor je gezinsleden) betaal je 1,5 euro (niet-
leden betalen 3 euro). Daarmee ben je ook verzekerd tijdens de tocht. Wat houdt je dus nog 
tegen om op zondag eens een ritje te maken naar één van de bovenstaande bestemmingen? 
Je zal er gastvrij ontvangen worden door bestuursleden uit andere afdelingen van de grote 
familie die K.W.B.-Vlaanderen toch is. Voor, tijdens en na de tocht kan je iets eten of drinken 
en steeds tegen een democratische prijs. Echt amusement met de K.W.B.-stempel dus!  

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


Op pad met de groene boskabouter… uit Kalken. 
Je vindt in de ‘Kraak’ de laatste tijd artikels die het wandelcriterium van Falos + 
(KWB) in het licht stellen. Hoe kom je te weten of zo’n wandeling de verplaatsing 
waard is? Wij (mijn echtgenote en ikzelf) testten het uit voor jullie op 11 september. 
Het was een mistige ochtend, toen we aanzetten om naar Sint-Martens-Lennik te 
rijden. Het beloofde een rustige, zonnige herfstdag te worden en dat kwam ook zo 
uit. We dienden ons aan in het stemmige parochiezaaltje en schreven in voor de 
wandeling. De verantwoordelijke voor de inschrijvingen kende Kalken en praatte nog 
een tijdje over onze streek. We gingen dan maar op pad en het eerste deel van de 
wandeling van 17 km leidde naar Gaasbeek. In het dorp van Gaasbeek riep iemand 

mijn naam: daar stond een groep motards uit Kalken, die op weg 
waren voor de rit van Oigo. Na een gezellige babbel zetten we 
onze weg verder, langs het kasteel van Gaasbeek, en belandden 
zo in het parkdomein Groenenberg. Daar stond een infobord 
over het Daan Vervaet wandelpad, met de vermelding dat hij in 
Kalken geboren was en daarna in de plaatselijke Brabantse 

politiek zijn weg maakte. Door zijn engagement voor het milieu kreeg hij de bijnaam 
‘groene boskabouter’. We verlieten het mooie domein en volgden de pijlen van de 
KWB-wandeling tot in de rand van Sint-Pieters-Leeuw. Brussel lag al niet meer zo 
ver af, maar ons pad leidde terug naar Lennik, via mooie kerkwegels, bospaadjes en 
af en toe een klein stukje verharde weg. Eén constante was er op deze tocht: overal 
hingen banners van Remco Evenepoel. Hij zou die avond de Vuelta definitief op zak 
steken en is afkomstig uit het naburige Schepdaal. Ook wij verlieten Lennik met een 
trofee: onze eerste stempel in de wandelkalender van Falos + … 

Op zondag 23 oktober namen we deel aan de wandeling te 
Rijmenam. De rit begon met een file… te Overmere: er was een 
aflossingswedstrijd van de Crosscup op Nieuwdonk en daar reed 
blijkbaar veel volk heen. Daarna verliep de tocht vlekkeloos via 
Dendermonde en Mechelen. In de parochiezaal op de Sint-
Maartensberg schreven we in voor de wandeling van 12 km. Die 
bestond uit 2 lussen en bracht ons langs boswegels, natuurgebied en 
mooie, lange dreven. De gemeentes rond de stad Mechelen staan 
bekend voor hun villawijken en dat was hier duidelijk te zien: we 
passeerden heel wat mooie villa’s. Net als in Lennik waren langs het 
parcours talloze oranje pijlen bevestigd die je in de juiste richting stuurden, maar hier 
werden de knooppunten van routes en de oversteekplaatsen ook vooraf 
aangekondigd. Na de mooie tocht kon je in de zaal nog iets eten en drinken en de 
zwarte en witte pensen waren toch wel een opvallende keuze op de kaart. Conclusie 
na onze tweede wandeling: het loont de moeite om op zondag eens naar buiten te 
trekken om deel te nemen aan dit wandelcriterium. Falos is het uithangbord van 
‘KWB in beweging’ en dit criterium is daar de uitloper van. Wanneer mogen ze jou 
daar eens ontmoeten?  
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