
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
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 

 
 
  

  
     

 

Beste vrienden,  
tijdens het afbreken van de kerstal konden we ook de wensbus openen, 
hierbij documenten die we in onze bus vonden. 

  

 

    

  

 

    

Onze wijkmeestersploeg voor 2023 
    Abel                 Aimé                André             Chris                Chris                Dirk 

    Hugo              Hugo               Nico                  Rudy                 Tom                Hubert 

 
 

HOOGLIED VAN DE LIEFDE 
 De liefde is geduldig  
en vol goedheid.  
De liefde kent geen afgunst,  
geen ijdel vertoon en  
geen zelfgenoegzaamheid.  
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,  
ze laat zich niet boos maken en rekent het 
kwaad niet aan,  
ze verheugt zich niet over het onrecht  
maar vindt vreugde in de waarheid.  
Alles verdraagt ze,  
alles gelooft ze,  
alles hoopt ze,  
in alles volhardt ze. 
De liefde zal nooit vergaan. 
 De eerste brief aan de Korintiërs  
  

 



 
 VERSLAG BESTUURSVERGADERING  13 jan.  2023 

 
1.Welkom  
 
Dankwoord aan alle bestuursleden die het vorige jaar bijdroegen aan de werking van KWB 
Kalken. Ondanks ons beperkt aanbod aan activiteiten  (door COVID) bleven onze leden trouw 
aan onze vereniging. Hiervoor nog eens hartelijk dank. 
2.Evaluatie voorbije activiteiten 
 
- Kerststal KWB: opstellen en afbraak verliepen vlot mede door het groot aantal helpers. 
Bedankt hiervoor 
 
-Soep op de stoep: zaterdag 10 december. 
Veel belangstelling en vlotte verkoop mede door de hulp van de vormelingen.We zaten rap 
door de voorraad heen. Opbrengst : 301 €.Het bedrag werd overgemaakt aan ‘Welzijnszorg’. 
We bekijken volgende uitgave wat we doen met de gemaakte onkosten. 
 
3. Komende activiteiten 
 
- Woensdag 25 januari: ontmoetingsavond met Tom Boudeweel  
De organisatie  wordt besproken.                                   . 
Inkom: leden KWB 3 €, niet-leden: 5  € 
-Paasontbijt zondag 9 april Peperstraat : nog in overleg.                                                                                       
Volgende vergadering meer hierover. 
- Familielunch + schieting: zondag 18 juni 
- KWB uitbraak: zondag 23 juli. Verder uitzoeken wat? Zal in het teken staan van 
Frankrijk. Aankomst laatste rit  Tour de France in  Parijs op groot scherm. Nico staat in voor 
de organisatie. We gaan via werkgroepen de organisatie bespreken. 
- Kermisuitstap maandag 18 september: bezoek tuinbouwschool Melle 
 
4.Varia 
- De tombola bracht een kleine 700 € op. En dit bedrag was meer dan welkom om onze 
financiën op orde te brengen 
 
Verslag ADR 
 

 
Dit zijn de jarigen van februari 

Cackebeke L.; De Schrijver A.; Paelinck H.; Peleman M;  Roelandt M; Rogiers R.; Van De 
Sompel A;  Van Ghendt G; Verstuyft H; 
De Cock A.;Schepens Y.;Callebaut N. 
In januari vergaten we de verjaardag van ons oudste lid René Van Eeckhout te 
vermelden. Excuses hiervoor . Nogmaals proficiat René en nog vele jaren gewenst  in 
goede gezondheid. De kaartclub rekent op u. 



                                       K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

Eric prijkt nog bovenaan… 

Maar de achtervolgers komen er aan. 

23 deelnemers  voor de eerste kaarting van 2023. Magda Audenaarde was er niet bij wegens ziekte. 
Zodoende waren er 3 ‘ blijven-liggers’ en die raakten verzeild in een bijkomende ronde. Er was wat 
verwarring rond de ‘blijvenliggers’ maar uiteindelijk kwam alles in orde. Een foutje waarvoor we ons 
excuseren.                                                                                                                                                                                                          
Als nieuwjaarsverrassing  werden gedurende de kaarting  versnaperingen uitgedeeld.                                                                              
Luc Cackebeke was de enige kaarter die 40 punten verzamelde .                                                  
Daarentegen zat het tegen bij René Van Eeckhout en Andre De Rycke en beiden scoorden  minder 
dan 20 punten.                                                                                                                                                                        
Bovenaan de klassering moet Eric op zijn tellen letten wat Marcel Bonnarens zit hem op de hielen.                                                                                                                                                           
Volgende kaarting heeft plaats op zondag 12 februari: gewone plaats en zelfde uur. 

Stand jan. 2022 

1 Crapoen E. 184   13 Van Achter I 139 
2 Bonnaerens M 181   15 Verschraegen H 138 
3 Rottiers L 173   16 Pieters P 132 
4 Fiers Angele 171   16 Roels A 132 
5 Schepens I 159   18 Van Eeckhout R 127 
6 Steendam M 158   19 De Rycke A 118 
7 De Beule Rita 154   20 Audenaarde M 107(1) 
7 Roels H 154    21 Ongena M 105(1) 
9 De Beule Nicole 149   21 Verstraete M 105 
9 De Wilde P 148   23 Cocquyt E. 91(2) 
11 Bracke A 142   24 Verhoeven F. 53(2) 
12 Naudts C 140   25 Cackebeke L. 40(4) 
13 Durinck M 139    

  

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

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     
 



 

                                                    K.W.B. Voetbal  

 

20/1  KWB – Mere    3 – 3 

Een koude, gure  avond maar daar trokken de spelers zich weinig  van aan. De 
tegenstander zette meteen onze verdediging aan het werk maar die lieten niet 
begaan. Toch komt Mere vroeg in de wedstrijd op voorsprong. KWB onder leiding 
van een sterke Jasper zorgde voor aanvallende impulsen .Bij een van deze acties 
wist Jasper met een secure lob de bezoekende doelman te verslaan. Nog voor de 
rust komt Mere op voorsprong via een penalty: 1-2. 

De tweede helft is pas begonnen wanneer Matthias De Landtsheer met een 
schuiver de stand in evenwicht brengt. Mere legt al zijn troeven op tafel en zet 
KWB onder druk. Dat resulteert in een derde treffer. KWB is op achtervolgen 
aangewezen en kent succes via alweer Matthias DL die na een persoonlijke actie 
de stand op 3– 3 brengt. En dat is ook de eindstand.                                                                     
Na de voorafgaande 3 overwinningen deze keer een verdiend gelijkspel voor onze 
KWB. Vergeten we ook niet te vermelden de verdienstelijke prestatie van 
gelegenheidsscheidsrechter Laurens.  

3/2  Vet Overmere – KWB  2 – 1 

Vandaag zien we Mattheuz, onze Poolse gastspeler, nog eens aan de aftrap. 
Sommige vaste waarden in ons team verkozen op de ‘latten’ te staan. De wedstrijd 
start met een offensief van de thuisploeg en na 5 minuten staat Overmere  1-0 
voor. De hele eerste helft deelt Overmere de lakens uit en drukt KWB op eigen 
helft  terug. We gaan rusten met een 1-0 achterstand.  

De  2de helft start met een paar vervangingen bij KWB. Dat heeft voor gevolg dat 
we een strijdvaardiger KWB zien. De gelijkmaker komt er na 5 minuten via Guus 
Van Heck die de verdediging oprolt en de Overmeerse keeper het nakijken geeft. 
Guus, de jongste aanwinst in onze ploeg, is snel en kan een aardig stukje 
dribbelen. Tijdens het verder verloop van de match is KWB de betere ploeg maar 
komt niet tot scoren.Tegen het einde van de match kan Overmere de winnende 
goal scoren. Onverdiende nederlaag van KWB 



 

KWB Mountainbike 
 

Zaterdag 31 december 2022, jaarlijkse eindejaarsrit. Van der Donckt doorgang, Gent. 

De twee oudjes van de aakes van de club (Johan en ondergemodderde, ondertussen samen goed 
voor 126 jaar levenservaring) komen samen toe en als eerste. Even ziet het ernaar uit dat we voor de 
laatste rit van het jaar met ons tweetjes gaan moeten rijen, maar dan komt Axel natuurlijk ook toe, 
die gaat niet rap een rit missen. Ook Stefan daagt op, jawel, degene die Im - zijn voetbalcarrière geen 
enkele paal tussen de ballen - schoot. 

Axel komt toe in korte broek, en daar komt ook Pieter toe, in korte broek én met korte mouwen. Hij 
is de enige die niet overkleed is, want het is 289 graden warm (Kelvin welteverstaan! Ofwel 16 
°Celsius, als ge dat beter verstaat), een nieuw warmterecord voor oudejaar, sinds het uitsterven van 
de dinosauriërs, 66 miljoen jaar geleden, toen de eerste metingen in Ukkel begonnen. Dat we dat in 
onze kort leventje allemaal mogen meemaken, fantastisch toch! Of niet!? 

Kenneth had gezegd van eens mee te rijden – was dat nu voor het plezier om met ons mee te rijden 
of omwille van de eindbestemming? Ik denk er het mijne over. En ja, inderdaad, hij houdt woord en 
zo zijn we toch nog met 6 man.  

Dapperen of idioten, het is gelijk hoe dat ge het bekijkt. Enkelen van ons hadden hun verstand op nul 
moeten zetten om te beslissen van te rijden, want overal ligt er slijk en er is regen voorspeld. Bij mij 
vraagt dat natuurlijk een bovenmenselijke inspanning om mijn verstand op nul te zetten, terwijl voor 
Stefan dat eigenlijk niet eens zóveel moeite vraagt. Onlangs nog had hij een diepere gedachte. De 
eerste in zijn leven, sinds zijn vormsel. Een geluk dat Mady thuis was. Ze kon nog net op tijd de MUG 
kon bellen. De re-animatie ging eerst moeizaam, maar dankzij mijn suggestie lukte het alsnog. Kap 
eens 3 Duvels in zijn baxter, zei ik, en zie, 5 minuten later was hij weer helemaal de oude. Johan leeft 
zich weer uit in het documenteren van de rit door middel van het nemen van groeps-selfies met zijn 
gsm. Nu versta ik eindelijk waarom Johan altijd vooraan op die foto’s staat, en waarom zijn bakkes 
altijd veel groter toont dan de bakkes van de rest, en dan mijn aangezicht. 

We vertrekken langs Laarne, de paardenmelkerij, kwestie van niets van vettigheid te missen. Daarna 
pijlrecht door Heusden via kleine kaarsrechte pestwegeltjes en zo duiken we de Gentbrugse Meersen 
in. Axel had dat afgeraden want hij had slijkerige toestanden voorspeld, maar dat valt eerst allemaal 
best mee. Tot we de bergjes doen, die gevolgd worden door een moeras. Eerst doet Stefan een 
Pidcocksken en gaat overkop in de afdaling*. Het wordt een slagveld en de laatste komt pas 2 
minuten later uit een zone van nog geen 100 meter. We veranderen onze naam: de Wentelteefjes. 
Ja, ik mag toch wel zeggen dat ik goed ben in de modder. Volgens kwatongen is dat wegens mijn 
afkomst en het opgroeien tussen de varkens aldaar, maar het is gewoon één van de weinige talenten 
waar ik over beschik. Ge wordt daarmee geboren of niet. Gun mij ook eens iets, ja!? Jaloersigaards!Ik 
beslis van het laatste stuk van de Gentbrugse Meersen over te slaan, want nu hebben we genoeg 
vettigheid gehad, maar Axel en Stefan beslissen om integendeel een nog smeriger stuk te pakken, 
soms kniediep in het water. Ploeterdeploeter, maar het is wel korter, en zo raken we eindelijk iGent. 
In de Van der Donckt doorgang, het jaarlijkse einddoel van de eindejaarsrit, is het nogal donker, want 



er is maar één winkel open. Even zijn we Kenneth kwijt, want hij was wat blijven hangen om de 
koopwaar in die ene winkel in meer detail te inspecteren, maar het waren nog geen solden.  

Pieter kent de weg terug langs de nieuwe fietsbrug in Gent en verder langs de Franse Vaart terug 
naar de brug in Gentbrugge. Als Pieter, Stefan of Kenneth eens doortrekken is het afzien voor de 
andere drie, maar we plooien niet.                                                                                                                                      
Vuil maar voldaan, maar zeker vuil, houden we het na een goeie 50 km voor bekeken en modderen 
Rita en zusters hun café De Halve Maan onder. 

Uw toegenegen ondergemodderde 

*We zouden ook kunnen zeggen dat Pidcock een Imschootje deed, want de valpartij in de afdaling 
werd door Stefan één dag voor die van Pidcock (nieuwjaarscross grote Prijs Sven Nys) uitgevoerd. 

                       

Links: Stefan, die Im -den decor- schoot. Een Pidcockske doen, noemt dat sinds 1 januari.                   
Rechts: Johan en vrienden (en ook ikzelf) op het kerkeplein. De kleine rechtsonder is Axelke. 
Kenneth was nog achter pistolees 

           

Links:Johan en vrienden op een bergje in de Gentbrugse Meersen. De kleine rechtsonder is 
Pieterke.                                                                                                                                                 
Rechts:Johan en vrienden voor de Van der Donckt doorgang. De kleine achter Axel is 
Kennetheke. 



Een winterse wandeling in februari?                                           
Het kan met het K.W.B. Wandelcriterium 

Ook in februari zijn er heel wat afdelingen die een wandeltocht organiseren. Je kan er 
terecht voor een verkenning van de mooie natuur in andere provincies. Waar kan je 
zoal naartoe? 

- Zondag 5 februari: In de provincie Antwerpen organiseert K.W.B.-Eindhout de 
Speeltuinwandeling. 

- Zondag 12 februari: Opnieuw gaat het richting Antwerpen met de Kruistocht 
van K.W.B.-Grootlo. 

- Zondag 19 februari: Nu heb je keuze tussen twee organisaties, beide in de 
provincie Antwerpen. Je kan terecht in Retie voor de Pannenkoekenwandeling 
en in Pijpelheide voor de Wafeltjeswandeling. Dat wordt beslist een moeilijke 
keuze: wordt het een pannenkoek of een wafel? 

- Zondag 26 februari: Opnieuw heb je keuze: ofwel rij je naar Herentals 
(provincie Antwerpen) voor de wandeling Tussen Roest en Aa, ofwel rij je 
Keerbergen (provincie Vlaams-Brabant) voor de wandeling Vossekot en 
omgeving.  

Heb je interesse voor een van deze organisaties? Ga dan naar de website van onze 
afdeling www.kwb-kalken.be: daar vind je meer informatie zoals een parkeerplaats 
dichtbij, een restaurant of eetcafé in de buurt, een speeltuin voor de kinderen, een 
kasteel of museum, een leuke toeristische tip in de buurt …                                               
Deelnemen kost 1,5 euro voor leden (niet-leden betalen 2 euro) en daardoor ben je 
verzekerd tijdens je tocht. Breng ook je wandelkalender mee, want elke deelname 
levert minstens één stempel op  (Twaalf stempels geven recht op een aandenken.  

Wat zijn de troeven van het Wandelcriterium van de K.W.B.? Je komt steeds op de 
mooiste plekken van een gemeente en het parcours wordt aangeduid door duidelijke 
pijlen met het Falos/K.W.B.-logo. Voor, tijdens en na de tocht is er steeds 
gelegenheid om iets te eten of te drinken. Je wordt vriendelijk onthaald en er is 
steeds parkeergelegenheid in de buurt. Kortom, deelnemen aan een organisatie van  

Het wandelcriterium is een garantie op een leuk dagje uit 

 

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