
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
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 

 

 

 

Guido 

Betaalbare energie 
wat kan ik eraan 
doen 

 

op zaterdag 10 december organiseerden  wij “Soep op de 
stoep” samen met de vormelingen boden wij heerlijke soep aan. . 
 De soep werd gemaakt door de KWB kookploeg  
“Kook Wa Beter”. Zo konden wij dank zij onze 
kookploeg, de vormelingen en enkele KWBers  301,00 euro 
overschrijven naar  “Welzijnszorg” Dank u allemaal  

 
Op kerstavond gaat de oorlog in Oekraïne haar elfde maand in. De witte lintjes 
symboliseren voor ons kwetsbare onschuld, het bijna-onvermogen om woorden te 
vinden voor zoveel geweld, en onze diepste wens om vrede. Eerder dit jaar startte 
een vrouw uit de buurt van Brugge met het initiatief om witte lintjes aan haar fiets 
en die van streekgenoten te hangen als teken van vrede. Pax Christi Vlaanderen 
breidt dit uit naar witte lintjes in de kerstboom. Een stille maar krachtige 
vredeswens. Ook wij doen mee aan deze actie . 
P.S. Post jullie dromen,wensen  in de bus aan de kerststal. 

 

 

    

 
KWB Kalken nodigt uit! 

Woensdag 25 januari 2023 om 20 u in kantine HO Kalken 
Op de praatstoel met Tom Boudeweel Tom, Kalkenaar, is een bevlogen en 

gewaardeerde ‘Radio één-stem’ en sportverslaggever VRT.  
Hij wordt op de rooster gelegd door Kalkenaar Marc Peleman, voormalig 

correspondent Radio 2 

  

 

          Op vrijdag 13 januari 2023, 19.30u.worden 
alle   wijkmeesters  verwacht  in ‘t pepertje 

 :   peperstraat 3, voor de eerste vergadering 
                                                 van 2023 met receptie  

 

Bij De geboorte van een nieuw jaar wensen we u allen 
van harte een goede gezondheid, werk waar je deugd 
aan beleeft, fijne ontmoetingen en samenleven met 
mensen bij wie je, je gedragen weet en die je leven 
kleuren en het leven waard maken, elke dag 
opnieuw. 
 

 



 
 VERSLAG BESTUURSVERGADERING  7 dec.   2022 

 
1.Welkom  
. 
2.Evaluatie voorbije activiteiten 
 
- Betaalbare energie: donderdag 17 nov., Peperstraat. 
 
Een boeiende spreker over een nog boeiender actueel onderwerp: betaalbare energie.             
Hoe zien we  de toekomst tegemoet nu dat fossiele brandstoffen alsmaar duurder worden. 
De spreker overliep alle mogelijke opties: van zonnepanelen tot warmtepompen.                              
Ook werden de verschillende leveranciers van energie onder de loupe genomen. 
Een uiterst leerrijke avond waar helaas  te weinig geinteresseerden  opdaagden. 
 
 
3. Komende activiteiten 
 
- Kerststal KWB: opstellen za. 10 december 09 u, afbraak za.7 jan.om 9 u 
 
-Soep op de stoep: zaterdag 10 december.De kookclub van KWB maakt de soep klaar. 
Afspraak om 17 u aan de kerk.De opbrengst gaat naar ‘Welzijnszorg’ 
 
- Woensdag 25 januari: ontmoetingsavond met Tom Boudeweel                                         
Tim is sportverslaggever bij de openbare omroep VRT.                                                       
Plaats: kantine HO Kalken, aanvang 19.30 
KWB lid Marc Peleman is de interviewer. 
Inkom: leden KWB 3 €, niet-leden: 5  € 
 
4.Varia 
 
- De  KWB lidkaarten  2023 worden afgerekend.  
- Afrekening tombola kaarten: er werden 650 loten verdeeld onder de bestuursleden 
- Etienne Imschoot geeft zijn ontslag als bestuurslid: een welgemeende dank aan Etienne 
voor zijn jarenlange inzet in KWB Kalken.  
 
Verslag ADR 
 

 

Dit zijn de jarigen van januari.Proficiat 

D'Hondt W; De Landtsheer H.; De Landtsheer M.; De Lausnay F.;                       
De Mulder D.;De Rycke A.; Goeman H.; Lenoir P.;  Steendam M.;                      
Verhoeven K., Ongena Monique 



            
            

                                       K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

 Eric nog steeds bovenaan….… 

Maar de achtervolgers komen er aan…. 

Vandaag zijn we  met 22 deelnemers voor de laatste kaarting van 2022.                                                                         
Het is december en dan weten we dat Luc Rottiers voor een verrassing zorgt: voor elke deelnemer 
een chocolade sint en daarbij twee mooie grote sinterklazen voor de tombola. Bedankt Luc!!!!        
Het werd een kaarting zonder grote verschillen onderling. Eric blijft zijn koppositie   behouden maar 
de achtervolgers zitten hem op de hielen.                                                                                                                       
Luc De Beule besliste om ergens anders zijn geluk te beproeven, maar misschien zien we hem 
volgend seizoen terug.                                                                                                                                                       
De voortzetting van de kaarting in de school Nerenweg wordt bekeken in verband met de hoge 
verwarmingskosten. Een alternatief is het zaaltje in de Peperstraat .Meer hierover volgende kaarting 
die plaats heeft op zondag 8 januari.                                                                        

Stand nov.2022 

1 Crapoen E. 151   14 Verschraegen H. 110 
2 Fiers.Angele 144   15 Bracke Abel 108 
3 Bonnarens M. 143   16 Audenaarde M. 107(-3) 
4 Rottiers Luc 139   16 Pieters Peter 107 
5 Steendam M 127   16 Roels Aime 107 
6 Schepens I. 125   16 Van Achter I. 107 
7 De Wilde P. 120   20 De Rycke A. 100 
7 De Beule Nicole 119    21 Verstraete M. 85 
9 De Beule Rita 117   22 Ongena M. 69(1) 
9 Roels Hubert 117   23 Cocquyt E. 62(2) 
11 Naudts  C. 113   24 Verhoeven F. 53(2) 
12 Durinck M. 112(+4)   25 Cackebeke L. 0(4) 
13 Van Eeckhout R. 111    

  

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

 

Familiaal nieuws 

Op 23 december 2022 overleed ons trouw KWB lid Luc Vandenberghe.                                                                                            
Wij betuigen hierbij onze innige deelneming en wensen de familie veel 
sterkte toe. 



Zet het nieuwe jaar goed in met een wandeling op 
zondag: het K.W.B.-wandelcriterium 2023 

Alle leden van onze afdeling ontvingen in november de kalender van het 
wandelcriterium, maar toch gaan we die ook elke maand even toelichten in ons 
afdelingsblad. Deelnemen kost 1,5 euro (niet-leden betalen 2 euro) en daardoor ben 
je verzekerd tijdens je tocht. Elke deelname levert minstens één stempel op in je 
wandelkalender (op provinciale wandeldagen zijn dat 2 stempels). Twaalf stempels 
geven recht op een aandenken.  

Wat maakt een deelname aan zo’n wandeling nu speciaal? Je moet soms wel een 
eind rijden, maar je komt steeds terecht op mooie plekken die de plaatselijke afdeling 
voor je uitzocht. Het parcours volg je via duidelijke pijlen met het Falos/K.W.B.-logo 
en er is steeds omkadering voorzien (onthaal, eten en drinken in een plaatselijke zaal, 
een verfrissing halfweg, voldoende toiletten, parkeermogelijkheid). Er hangt overal 
een gemoedelijke sfeer, zo typisch voor organisaties van de K.W.B., en iedereen is er 
welkom. Hieronder volgt een overzicht van de wandelingen die in januari op de 
kalender staan: 

- Zondag 8 januari: de afdeling van Booischot (provincie Antwerpen) organiseert 
de Drykoningenwandeling. 

- Zondag 15 januari: het gaat opnieuw richting provincie Antwerpen voor de 
Rosselaarswandeling 4 te Balen-Rotselaar en de Herenbossenwandeling te 
Hulshout.   

- Zondag 22 januari: in de provincie Antwerpen kan je terecht te Balen Centrum 
voor de Keiheuvelwandeling en te Sint-Job-in-‘t-Goor voor de 
Bosuilenwandeling. Je kan ook naar de provincie Limburg voor de 
Winterwandeling te Diepenbeek.  

- Zondag 29 januari: in de provincie Antwerpen zijn er de Heide-Bos wandeling 
te Veerle en de Grenspark wandeling te Stabroek. In de provincie Limburg kan 
je terecht voor de Klotsenbossentocht te Lommel Barrier.  

Wil je van je wandeling een echt dagje uit maken? Je vindt meer informatie over deze 
wandelingen op de website van onze afdeling www.kwb-kalken.be: een parkeerplaats 
dichtbij, een restaurant of eetcafé in de buurt, een speeltuin voor de kinderen, een 
kasteel of museum, een leuke stad dichtbij, een hotel of B&B, …  

Onze Kalkense Meersen zijn alom bekend en ze vormen een heel mooi wandelgebied. 
Door het wandelcriterium verken je wandelpaden in andere provincies en je ademt 
eens andere lucht in. Echt de moeite waard      4 

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


Laat alles wat ademt in vrede bestaan…….. 

 

Vrede is ver, verder dan ooit, 
zo dicht bij huis rusten de wapens nooit.   
Wat heeft de angst met ons gedaan? 
Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 
 
Macht speelt met macht een dodelijk spel, 
bang voor elkaar dreigen ze met de hel. 
Leer nu of nooit samen te gaan, 
laat alles wat ademt in vrede bestaan, 
alles wat ademt in vrede bestaan. 
 
Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan, 
laat alles wat ademt in vrede bestaan, 
alles wat ademt in vrede bestaan.         

Een lied van de Nederlandse zanger  Rob De Nijs met een voor vandaag toepasselijke tekst
  

KWB eindejaars tombola 2022 

Van harte dank aan iedereen die ons steunde.Prijzen af te halen tot 28 februari 
2023 bij  A.De Rycke, Pennemansbaan 44, 9270 Kalken .                                                                  
Bij afhaling graag eerst telefoneren aub                                                                     
tel  09 367 65 55 of 0473 80 3114 

1014 1045 1083 1125 1143 1174 
1193 1210 1245 1291 1351 1386 
1390 1405 1418 1421 1467 1500 
1516 1521 1570 1600 1658 1683 
1694 1697     
 

                                
            5 



           Kalken 
 

 

TOM BOUDEWEEL 
OP DE PRAATSTOEL 

 

Woensdag 25 januari 2023 om 20 u                                              
Kantine HO Kalken, Kouterstraat 4A,9270 Kalken 

Tom, een bevlogen en gewaardeerde            
‘Radio 1 stem’ en sportverslaggever VRT                             

wordt op de rooster gelegd door Marc Peleman,                                                 
voormalig correspondent Radio 2. 

Inkom: 3 € leden KWB, 5 € niet - leden 
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