
   't ERTBRANDJE  
Juli & augustus 2019 

 
 

Zomerterras BBQ 13 juli 
We verwachten jullie vanaf 17.00 

uur, om 17.30 uur aperitiefhapje om rond 18.00 uur te starten met eten. 
 
 
 

Zomerterras Visroken 3 augustus 

 

Zomerterras 11 augustus 

Lazy Sunday 

 

Hap en trap zaterdag 31 augustus 

 

‘T Ertbrandje: ledenblad KWB Putte-Ertbrand   46ste jaargang nr.07 – Juli en augustus 2019 

‘t Ertbrandje verschijnt maandelijks, behalve in augustus en is gratis voor leden en -weduwen. 

Redactieadres: Stan van de Wouwer, Leopold Scheiperslaan 63, Kapellen. Tel. 036651485, svdw@telenet.be 
Webstek KWB: http://www.kwb-putte-ertbrand.be 
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Komende activiteiten 
 
Zaterdag    13 juli    Zomerterras BBQ 
Zaterdag     3 augustus   Zomerterras Visroken 
Zondag   11 augustus   Zomerterras Lazy Sunday 
Zaterdag   31 augustus   Hap en Trap  
En natuurlijk elke zaterdagmorgen Wandelen, vertrek aan het Ravenhof 9.00 
uur. 
 
   

KWB & Familie nieuws 
 
Eddy Ooms met Gerda Boudewijns en Jos Smets met Maria Roelans vierde hun gouden 
jubileum. Proficiat aan beide echtparen. 
 
Alex Wuyts heeft in het ziekenhuis gelegen en heeft een operatie ondergaan, momenteel is hij 
herstellend. Hij is ook verhuist naar rusthuis Villa Ter Molen in Stabroek. 
 
In het RVT De Mick te Brasschaat overleed op 20 juni Vera Landa. Zij was de weduwe van 
Piet Nelen en werd geboren te Bergen op Zoom op 9 juli 1940.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Leden, Hebt U iets mede te delen een Huwelijk, een Geboorte of 
een Overlijden en U heeft graag dat dit vermeld wordt in het Ertbrandje 
laat het ons dan weten. Dit kan via een email, tel. Of via Uw 
wijkmeester. 
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Zomerterras 
 

Zaterdag 13 juli BBQ deuren 17:00u     hapje 17:30      
eten 18:00 

Zaterdag 3 aug. 17 u gerookte vis met springkasteel! 
Zondag 11 aug. 14 u Lazy Sunday met springkasteel! 
 
Kom je naar het visroken met kinderen geen probleem, breng hun eten mee 
en we maken er samen een gezellige boel van.  
 
Net als de vorige zomerterras jaren trachten we de prijzen à la KWB Putte te houden.  De prijs 
voor de gerookte vis hangt van onze vissers hun onkosten af, maar wij hopen het op 9 € te 
kunnen houden.         Niet KWB leden betalen meer.   
 
Inschrijven voor het visroken bij Francois Groenewege, Albert Louisastraat 14 tel 03 
665 00 87 of email fgroenewege@gmail.com  Met de vermelding van het aantal 
personen, en met wie je aan tafel wil zitten. Betalen ter plaatse op het zomerterras. 
Inschrijven ten laatste op maandag 29 juli!! 
 
Inschrijven voor Lazy Sunday bij Francois Groenewege, Albert Louisastraat 14 tel 03 
665 00 87 of email fgroenewege@gmail.com 

 
 

• 3 augustus  om 17h00 : 
o Vis roken, zoals vorig jaar hebben we wederom 

enkele specialisten vastgelegd die er voor 
zullen zorgen dat het water uit onze mond zal 
lopen.  
Je kan ook op voorhand vis bestellen om mee 
naar huis te nemen. Geef dit door bij de 
inschrijving. 
Makreel 3.5€, Forel 3€, en Zalmforel 7€ 
Geef dit tijdig door, ten laatste op maandag 29 juli 
 
 
 

• 11 augustus om 14h00 : 
 

 Lazy Sunday zoals vorig jaar 
zullen de bakkers die bij Ludo 
gebakken hebben  voor ons 
bakken. Er zal natuurlijk ook ijs 
met of zonder aardbeien en/of 
slagroom zijn. 
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                                                   Zaterdag 31 augustus 2019          

                                

 

Voor de 3de keer gaan we weer happen en trappen. 

Dit maal gaan we de Belgische kant uit. 

Je start tussen 12u en 13u aan ons eigen lokaal achter het gildenhuis waar er eerst 

een DRANKJE zal worden aangeboden. 

Hier krijg je de fietsroute zodat je op je eigen tempo kan fietsen. 

Vervolgens rij je naar perron noord bij het militair vliegveld van Brasschaat.  

Een tochtje van ongeveer 10km. 

Hier zal er een pannekoek of een soep naar eigen keuze worden aangeboden . 

Je kan hier natuurlijk ook gezellig een terrasje doen terwijl de kinderen in de 

speeltuin zitten. 

Na een tochtje van ongeveer 5km worden we verwacht bij zorg- en buurtboerderij 
Meander voor een tasje thee of koffie met gebak . 

Hier worden we vanaf 15u verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                             

Na hier tussen de kippen, konijnen, paarden, hangbuikzwijntjes en nog vele andere 

dieren te hebben gelopen rijden we terug naar het Gildenhuis goed voor ongeveer 

nog eens een 10km. 

Hier wordt je tussen 17u30 en 18u verwacht voor overheerlijk stoofvlees met 
frietjes op grootmoeders wijze met dessert en voor de kinderen die geen stoofvlees 

lusten worden er curryworsten voorzien. 

Er kan gekozen worden uit verschillende formules: 

-Het volledige pakketje:  

volwassenen: 25€  / kinderen -12 jaar: 15€ 



-Enkel de fietstocht:  

volwassenen: 13€  

Kinderen -12 jaar: 7€ 

-Enkel het stoofvlees met frietjes: 15€ 

Inschrijven kan tot 24 augustus bij 

-Daniel Cornelissens 

Zes-oktoberlaan 35 

Putte Ned. 

daniel.cornelissens@kpnmail.nl 

0487/33.22.93 

-François Groenewege 

Albert louisastraat 14 

fgroenewege@gmail.com 

03 665.00.87 

Of via overschrijving met vermelding van naam en het aantal deelnemers op 

rek.nr. BE46 9731 8326 2336 KWB Putte-Ertbrand. 

Graag wel ons het strookje te bezorgen of een mailtje te sturen  

 

Inschrijven Hap en Trap 

Naam………………………………………………………. 

-Het volledige pakketje:  

……volwassenen x 25€                                                 

……kinderen -12 jaar x 15€ 

-Enkel de fietstocht:  

……volwassenen x 13€  

……kinderen -12 jaar x 7€ 

-Enkel het stoofvlees met frietjes: 15€ …….  
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Bezoek aan station Antwerpen – Centraal 
 
 

 
 
 

Wanneer: zaterdag 14 september  
Tijdstip: 09:15u samenkomst in de centrale inkomhal. Iedereen zorgt er op tijd te zijn! 
Deelnameprijs: €5 voor KWB leden, €7 voor niet KWB leden 
 
Deelname doorgeven aan Ludo Bocken = ludo.bocken@telenet.be  of 0473 825 813. 
Het bedrag dient te worden gestort op de rekening van KWB Putte Ertbrand =  
BE46 9731 8326 2336 met daarbij uw naam en het aantal deelnemers.  
Zo is uw deelname pas definitief. 
 
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen.  
Kinderen onder begeleiding van volwassen persoon kunnen ook mee.  
We dragen best stevige schoenen en voor de dames is een (lange) broek wenselijk. 
Voor de wandeling door de tunnel is een fluo vestje noodzakelijk (gezien worden). 
 
We krijgen een rondleiding:  
- in het station 
- op de koepel 
- door de tunnel naar Antwerpen-Berchem 
- op het seinhuis (als er nog tijd over schiet) 
 
De volledige rondleiding kan, naargelang de interesse, 4 uren in beslag nemen. 
 
 
Een héél boeiende uitstap, zeker de moeite waard. 
 
 
 
Tot in de koekenstad. 
Ludo Bocken 
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Ook voor u: de Fietsersbond 
De Fietsersbond heeft een afdeling in de gemeente Kapellen 

De fiets wint al jaren aan populariteit in onze gemeente.  
Of de fiets nu jouw dagelijkse vervoermiddel is; of je liever op zondag kilometers 
weg maalt, de Fietsersbond is er voor jou. We zijn opgestart begin 2019. 

We leggen ons toe op 
• Een beter en veiliger fietsbeleid voor de Kapellen 
• adviseren van de Gemeente over kwaliteit en onderhoud van 

fietsvoorzieningen 
• Advies bij infrastructuurwerken die voor fietsers belangrijk zijn 
•  

Onze afdeling is een plek waar alle fietsers terecht kunnen met hun vragen en 
opmerkingen. Zo zorgen we er samen voor dat fietsen de logische, veilige en 
duurzame keuze wordt voor korte en minder korte verplaatsingen in Kapellen. 
 
Onze contactpersonen 
Aarzel niet om ons aan te spreken met al je vragen, ontboezemingen en 
bedenkingen rondfietsen in Kapellen. We hebben contactpersonen in elk van de 
deelgemeentes: centrum: Hugo Franck (franck.hugo@telenet.be).  Putte: Walter 
Claessens, en Hoogboom Eddy Janssen. 
 
Meer weten/lid worden: www.fietsersbond.be/kapellen 
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Infoavond over computercriminaliteit 
 
 
 
De infoavond over computercriminaliteit lokte weinig volk. Nochtans ging het 
over hedendaagse computer criminelen die erin slagen om geld af te troggelen 
van ons. Ze proberen dit op alle manieren: telefonisch, via e-mail uit naam van de 
bank, uit naam van de koning omdat je een belastingaangifte niet zou hebben 
ingevuld, ... soms trappen we wel eens in de val en zijn we vaak veel geld kwijt... 
We kregen enkele tips en tricks mee, die we even voor de niet aanwezigen 
opsommen: 
 
 Tips: 

 

   Sociale media:  

o   Post geen identiteitsgegevens op Facebook, Twitter, … zoals je 
identiteitskaart, gevonden bankkaarten, … 

o   Post geen intieme foto’s van je zelf (eens op internet, altijd op 
internet!) 

o   Vetes uitvechten of ruziemaken doe je niet online (e-reputatie). 

o   Wees niet té argwanend, maar wees voorzichtig. 

 

Cybercrime: 

o   Cadeaus op internet bestaan niet! Is het te mooi om waar te zijn, 
dan is het ook zo! 
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o   Als het om een officiële instelling zou moeten gaan (uw bank, 
PayPal, DHL, …), controleer dan steeds het e-mailadres van de 
afzender door op “beantwoorden” te klikken. Gebruik eventueel 
zoekmachines om te verifiëren of het om een officieel e-mailadres 
gaat. 

o   Klik niet op “uitschrijven” als je plots e-mails krijgt van 
onbekende bedrijven en beantwoordt ze nooit. 

o   Gebruik online zoekmachines om kopers / verkopers te zoeken, 
websites van officiële instanties te vinden, … 

o   Gebruik voor elke website een ander (lang) wachtwoord 
(tweestapsverificatie!). 

o   Geef NOOIT M1 OF M2 codes in op andere sites dan uw bank, 
tenzij u een online betaling uitvoert op gekende webwinkels. 

o   Gebruik geen illegale software, het zorgt er alleen voor dat je 
virussen installeert. Hou daarom Windows en je virusscanner up-to-
date. 

o   Ben je toch opgelicht? Neem je bankafschriften, schermafdrukken 
en foto’s mee als bewijs naar de politie. Indien je een e-mail wil tonen 
aan de politie, neem dan ook je gebruikersnaam en paswoord mee! 

 
https://www.belgium.be/nl/justitie/veiligheid/criminaliteit/computercriminaliteit 
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23 juni Forel Vissen, verslag 
 

 
 
We zijn rondt 7,30 uur samen gekomen in achtmaal waar rondt 8,00 uur de 
poort openging en we binnen reden en een plaats zochten om te vissen. 
Er was zeer veel volk en van de KWB was er 7 man. 
Al vlug kreeg Luc een beet het was een baars dus terugzetten ook Rik kreeg 
beet en de eerste forel werd gevangen toen ving Annie en Guido er ook één en 
ja hoor Jef kreeg ook beet maar het was een meerval ook Oyi pakte een forel 
en de Swa ook en ook Luc ving zijn eerste forel. 
Het weer was zeer goed stralende zon zelfs wat te warm. 
 

Maar het vissen ging verder en het werd wat stiller op 
de vijver hier en daar nog een vis . 
En Jef ving zijn tweede meerval Annie ving haar tweede 
Guido ook Luc pakte zijn tweede. 
Toen werd het zeer warm 29 gr ook werd het tegen 
12.00 uur maar om 5 voor twaalf ving Luc zijn derde 
forel. 
Toen reden we naar huis want er moest vis gekuist 
worden. 
Het was zeer plezant en zeker voor herhaling vatbaar. 

 
Oyi ving er twee, Annie ving er twee, Swa had er één,  
Jef had er 0, Guido ving er twee. 
Rik ving er één, en Luc ving er drie.  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 S F A M I L I E D A G A

2 L E I D E N E T A L E U R

3 A B E E L E R U P T I E S

4 P O T L O O D I P O N E

5 E N S E R O S E O S N

6 R I E N E C O R S I C A

7 I E T S A N O D E S H A

8 G T T E D E R E P O O L

9 E T A G E E S K I M O

10 S N U F T T S E O E L S

11 O I E M I N A R E T E

12 F A N T A S M E I N R I T

13 A R E T E E T O N I D U

14 S I N E C U R E G R E E P

ZNS en  EBONIETER en niet ZL S en EBOL IETER

ARETE en ARI  en niet AL ETE en AJ I

TIMER en niet D IMER

     NAAM Tot Boek      NAAM Tot Boek

APERS Willy 143 MOONS Paul 87

BEYERS Gert 137 PAUWELS Marino      34

CARREIN Michel 137 RAES Vital 22

CLEIREN Leon 23 SOMERS Willy 138

CORNELISSENS Hugo 12 SYMENS Frans 143

DE HOUWER KAREL 37 SYMENS Sven 75

DE PREST Firmin 98 VAN HOOYDONCK Marc 33

GEERAERT André 118 VAN LAER Wim 31

GOVERS Ludo 156 X VAN LOOK Marc 21

GROENEWEGE François 139 VAN TILBORG Louis 145

HUYBRECHTS Bart 94 VAN UFFELEN Patrick 131

HUYGE Clement 31 VERMEULEN Leo 112

JANSEN Benny 128 Wed. DE BRUYN Marcel 153 X

KOCKX Eddy 59 Wed. HOENDERVANGERS 128

KONINGS Herman 127 Wed. MEES Louis 127

MOONS Johan 18 Wed. VAN TILBORGH L. 108

GOVERS Ludwig 40

KOOLEN Guy 10

OPLOSSING: KRUISWOORDRAADSEL nr.487  -  MEI  2019
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LOUIS HUYBRECHTS - SWAEGEMAEKERS, JAN MATSTRAAT, 5

of e-mail: louis.huybrechts@telenet.be

VEEL  PLEZIER !!!!

NAAM: _______________________________________________________

    Oplossingen voor   18 SEPT  2019     e.k. bij

Neurofibromatosis; Nanogram; Openlucht Theater; Bewijsstukken
Anagram van een Franse rivier Italiaanse TV; Water in Friesland; 

Grootvader; Van adel; Uitroep Vrouwennaam
Stad in Algerije; In het genoemde; Honingbij Stad in Nederland; Muzieknoot

Nog kleiner; Stad in Italië Zoogdier; Voedsel
Gran Turismo; Rails; Roem

Bang afwachtend; Zangstem Nomen Nescio; Mansnaam; 

Roemen; Holle ruimte Stad in Hongarije
Combinatie van toetsen; Lidwoord Onder de armen; Luitenant; Abonnee

Gewas; Straat met bomen

Grol; Droogoven;

 Individuele Beroepsopleiding

Nieuw Testament
Spoorvoertuig; Loot

Wegen; Niet boven

Nummer; Plaats in Oost-Vlaanderen; Boom

Opgave kruiswoordraadsel nr 489 - JULI 2019

Begeleiding; Jammert
Uitroep van onwetendheid; Erge

Lokale  treinverbinding Lichaamsdeel; Gianni Versace; Geest

Toe-eigenen; Voor

Indiaanse uitroep; Knipmes

Ruimtelijke Ordening; Automatisch;




