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Komende activiteiten 
 
Vrijdag   4 oktober  Kaarten 2 
Vrijdag   18 oktober  Kaarten 3 
Zaterdag   26 oktober  Petanque & 
        Kaas en wijnavond 
 
 
 
Zaterdag   16 november  BINGO tvv  
 
 
 
 
 
 
 En natuurlijk elke zaterdagmorgen Wandelen, vertrek aan het 
Ravenhof 9.00 uur. 
 
   

KWB & Familie nieuws 
 
 
Ons lid Alex Wuyts, heeft in het ziekenhuis gelegen. 
 
 
 
 
 
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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Petanque – Kaas- en wijnavond 
 

In de namiddag petanque, daarna een lekkere kaas- en wijnavond. 
 Daar gaan we voor. 

 
Wanneer, op zaterdag 26 oktober. 

Waar in ons vertrouwd gildehuis, hopelijk regent het niet. 
We willen starten met 
de petanque om 15.00 

uur, inschrijven is 
noodzakelijk, we 

spelen individueel en 
we zoeken Mister of 

Misses petanque 
KWB Putte 2019. 

De tegenstander wordt getrokken en de winnaars komen daarna tegen elkaar uit 
tot we een finale en een winnaar hebben. Inschrijven tot 19 oktober bij Eddy 

Kockx zie gegevens hieronder, deelname aan het petanque spel is gratis. 
 
Daarna een gezellige Kaas en Wijnavond, met nadien een woordje uitleg hoe de 

kastoestand is en wat ons de toekomst 
brengt. 
Zoals gewoonlijk inschrijven per tafel, 
geef de namen van uw tafelgenoten 
goed door. 
Inschrijven tot 19 oktober, na deze 
datum kunnen we geen inschrijvingen 
meer noteren. Degene die enkel 
komen eten worden verwacht tegen 
18:00 uur.  

Wie geen kaas lust kan een vleesschotel bestellen, geef dit duidelijk door. 
 
De prijs voor de kaasschotel of vleesschotel is 15 euro per persoon, brood 
inbegrepen. 
 
Je kan reeds via overschrijving het eten betalen, Rekening nr BE46 9731 8326 
2336 op naam van KWB Putte-Ertbrand 
 

Inschrijven bij, Eddy Kockx tel 03 664 02 20 of 
email  eddy.kockx@telenet.be  of 
Plantinlaan 62 Putte Stabroek. 
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KWB Putte-Ertbrand organiseert 

Een Bingo voor jong en oud!  
Ten voordele dit jaar voor  

vzw Albe, Kapellen 
 

Zaterdag namiddag 16 
november 2019  
in het Gildenhuis te Putte. 
Zaal open om 13.00 uur  
Start Bingo om 14.00 

Inschrijven vanaf 13.00 uur 
Einde voorzien rond 17.00 uur 
Één inschrijvings prijs 10€ voor 2 ronden (ieder krijgt 2 
formulieren per ronde) en warme drank en stuk vlaai. 
Mooie Prijzen te winnen.  
Mocht U op voorhand willen inschrijven dit kan bij,  Stan 
van de Wouwer,  svdw@telenet.be of 0489 42 87 49  
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Bezoek aan Antwerpen Centraal 
 

Zaterdag 14 september stond een bezoek aan Antwerpen Centraal op de agenda. 
Zoals voorzien verzamelden we met 18 in de centrale inkomhal op het voorziene 
uur 09:30u. 
Onze gids, heette ons van harte welkom. 
Eerst kregen we uitleg over het gebouw hoe verschillende bouwstijlen verweven 
werden in dit toch wel héél mooie gebouw. Ook lichtte de gids toe wat de rol is 
van Infrabel ten dienste van de NMBS. 
Nadat we het gelijkvloers hadden verlaten, gingen we al iets hoger op en kregen 
we toegang tot het Koninklijk balkon. Van daar hadden we een totaal overzicht 
over de 6 spoorlijnen en de fraaie overkapping. De volgende etappe leidde ons 
tot boven op overkapping van het Station. Enkele personen verkozen om dit 
even aan zich voor bij te laten gaan. Dus wij met 14 naar boven. Maar de 
vergezichten die we daar konden aanschouwen waren zeker de moeite waard. 
Daarbij nog héél wat uitleg van onze gids en een schitterende najaarszon er 
gratis en voor niets bij. 
We staken door naar de andere kant van de overkapping om vervolgens opnieuw 
af te dalen naar lagere oorden.  
Via de vele trappen belandden we op het niveau van de ondertunneling naar 
Berchem. 
Een periode die hier zeker aan bod kwam, was de grote uitbreiding met de 
noord-zuidverbinding. Deze werken startten in mei 1998 en werden afgerond in 
2006. 
Anekdote: onze Luc heeft hier ook aan mee gewerkt. Meer info tussen pot en 
pint bij de Luc! 
Vooraleer onze tocht naar Berchem aan te vatten, kregen we nog uitleg hoe een 
treinbegeleider het nodige doet zodat de trein kan vertrekken, al dan niet op tijd. 
Onze gids gaf vervolgens door dat we een spoor zouden oversteken aan de 
verantwoordelijken van het seinhuis. Met gele hesjes aan konden we zo verder 
wandelen richting Berchem. 
Daar brachten we een bezoek aan het seinhuis en kregen we nog kort uitleg hoe 
van daar de treinen worden gestuurd en alles wordt geregeld. 
Ondertussen duidde de klok reeds 14:15u aan!  
Vanuit Berchem konden we met de trein terug naar Antwerpen Centraal. 
Gezien het gevorderde uur gingen de meesten onmiddellijk naar huis. 
Enkelen verkozen om in Le Royal café nog iets te drinken en te eten. 
Een rondleiding die ons héél wat heeft geleerd over Antwerpen Centraal en het 
treinverkeer. 
 
Bedankt aan de gids en alle deelnemers. 
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Kaarten 2019/2020 speeldag 1 

Op de eerste speeldag mochten we in ons 
clublokaal al meteen 18 spelers verwelkomen. Wel twee spelers te 
weinig om 5 tafels vol te krijgen. Na wat rondbellen werden Ludo 
Nuytemans en Johan Meersman bereid gevonden om de 5de tafel te 
vervolledigen. Grote afwezige was onze kampioen van vorig seizoen, Jef 
Simons. 

In de eerste ronde haalde niemand meer dan 80 punten. Ook de tweede 
ronde bracht niet veel verbetering. Maar in de derde ronde waren daar 
dan Bob en Jo die de eerste honderd break van dit seizoen scoorden. Zij 
haalden 115 punten. Stan en Lea scoorden ook nog een honderd-break. 

Voor Bob was dit meteen voldoende om de eerste speeldag als winnaar 
af te sluiten. Proficiat Bob 

Volgende afspraak op 4 oktober. 

Kaarten: 20 september 2019 

Plts. NAAM R1 R2 Sub totaal R3 Totaal 

1 JACQMAIN BOB 73 71 144 115 259 

2 VAN DE WOUWER STAN 75 71 146 103 249 

3 GYSEN JO 62 67 129 115 244 

4 JANSSENS LISETTE 76 73 149 88 237 

5 MOUS ROGER 76 74 150 79 229 

6 JENNES PATRICIA 74 67 141 88 229 

7 MEERSMANS MARC 59 85 144 79 223 

8 AUGUSTEYNS LEA 62 56 118 103 221 

9 SYMENS FRANS 67 73 140 57 197 

10 JENNES LUC 62 59 121 76 197 

11 DANIELS INGE 62 74 136 57 193 

12 KOCKX EDDY 75 67 142 50 192 

13 VAN BOSCH RITA 62 48 110 76 186 

14 NUYTEMANS LUDO 73 56 129 52 181 

15 GEERAERT DRE 71 59 130 50 180 

16 MEERSMANS JOHAN 74 77 151 24 175 

17 VAN AELST LIEVE 71 48 119 52 171 

18 LENAERTS FRANCOIS 62 85 147 24 171 

19 KOOLEN MARK 59 77 136 32 168 

20 MOLENDIJCKX MAGGIE 67 67 134 32 166 
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Lidgelden 2020 
 
 
Het is vroeg, maar om het onze wijkmeesters en de 
penningmeester gemakkelijker te maken mag het lidgeld 
voor 2020 nu reeds gestort worden op onze KWB rekening. 
Verschillende mensen zijn veel afwezig, sommigen hebben 

geen cash geld meer in huis en anderen schrijven liever over. Voor al deze mensen hier de 
gegevens van KWB. 
 

Reknr.:  IBAN: BE46 9731 8326 2336      BIC: ARSPBE22 
op naam van KWB Putte Ertbrand. 
 
Het lidgeld bedraagt  30 euro, 
Gelieve als mededeling te vermelden:  naam en voornaam. 
         Lidgeld 2020 
 
Gelieve te storten voor 31/10/2019, zodoende kan onze penningmeester op tijd doorgeven aan 
de wijkverantwoordelijke wie reeds betaald heeft. 
 
Alvast bedankt. 
 

gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

Organiseert op zondag 3 november 

De solidariteitsmaaltijd in het gildenhuis, 
Partizanenstraat 1 in Putte Kapellen. 

Ten voordele van 11.11.11 

& 

Organiseert op vrijdag 22 november 

GROS – Quiz 

Ten voordele van 11.11.11 

Zaal BIZ, Marktplein, Kapellen 

Meer info en inschrijven via secretariaat@kapellen.be of 
03 660 66 02 
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Sinterklaas 
 
Beste kinderen en ouders, 
 
Net als vorig jaar wil de Sint dit jaar alle kindjes van de KWB (die geboren zijn in 

2009 en volgende jaren) nog eens persoonlijk thuis gaan bezoeken. Hij heeft de 
avond van zijn verjaardag, vrijdagavond 6 december, vrijgehouden. Daarna gaat Hij 

terug naar Spanje. 

En natuurlijk brengt Hij uit Spanje mooie geschenken mee voor alle brave kindjes (en 
in Putte zijn er geen andere). Om alles echter in goede banen te leiden heeft Hij aan 

de KWB gevraagd om dit zo goed mogelijk te organiseren. Daartoe vinden jullie hier 

een inschrijvingsformulier. Vul het volledig in en bezorg het aan je wijkmeester of aan 
Eddy Kockx , Plantinlaan 62, 2940 Stabroek, 03/6640220, of stuur een mailtje naar 

eddy.kockx@telenet.be en ik stuur je een inschrijvingsformulier dat je dan ingevuld 

terugstuurt  

voor 15 november. 

 

Je mag uiteraard met ander KWB-ers afspreken om samen de Sint te ontvangen. 

Hou er wel rekening mee dat 15 november de uiterste inschrijvingsdatum is. Na die 
datum kunnen we echt geen inschrijvingen meer toelaten.  
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Vallende	Ster											Igo	van	Hoof	–	Stille	 			
	

In	dit	liedjesprogramma	neemt	zanger,	acteur	en	verteller		
	u	mee	in	de	fascinerende	wereld	van	de	muzikale	ontroering.	

						Hij	studeerde	in	1982		aan	de	Antwerpse	Kleinkunstacademie	“	Studio	Herman	
Teirlinck”	

	Met	zijn	piano	als	vriend,	brengt	hij	een	aantal	eigen	nummers	ten	gehore.	
	Liedjes	over	afscheid	nemen,	maar	ook	over	liefde,	vriendschap,	

				en	de	schoonheid	van	een	lang	vervlogen	herinnering.	
										Met	een	vleug	van	weemoed	zal	zelfs	een	oud	strijdlied	weerklinken.	

	
																																																																																																							“Blij	als	een	kind	met	een	knipoog	
uit	de	hemel”	
																																																																																																																														
																																																																																																																																		VALLENDE	STER	

	
ZATERDAG	26	OKTOBER	2019			20.00	UUR	

CC	‘UT	KERKSKE’		KAPELSESTRAAT	182			2950		KAPELLEN	
INKOM	12	EURO							DEUREN		19.15	UUR	

INFO	IGOVANHOOF@TELENET.BE	
RESERVATIE	VIA	DEZE	LINK	
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Wandeling voor de Warmste 
week  

Op zaterdag 28 september kon men wandelen voor het goede doel. Voor de prijs van 5€  
had je keuze uit 3 wandelingen door het Moretusbos, 5km, 12km of 21km, met vertrek 
tussen 8u en 16u. Wij kozen voor de langste afstand van 21km, hier kregen we zeker het 
meeste waar voor ons geld. 

We pakten thuis alles wat we nodig dachten te hebben, een 
rugzak met drinken en eten, plakkers (voor eventuele bleinen) 
en WC-papier (ge weet maar nooit). We checkten voor alle 
zekerheid het weerbericht en besloten om ook maar een 
regenjas mee te nemen. Warm aankleden was niet nodig want 
de temperatuur was goed. Nog een paar stevige 
wandelschoenen aan de voeten en op naar het Gildenhuis 
waar het vertrek gepland was.  
Daar aangekomen betaalden we ons inschrijvingsgeld en 
kregen we onze wandelroute. Men zei ons ook dat er 

onderweg twee controlepunten waren en dat we de gele pijlen van KWB Falos, de 
sportieve afdeling van KWB, moesten volgen. Om 9:30u vertrokken we dan voor onze 
21km. 
We waren de Partizanenstraat nog niet uit of de eerste regendruppels vielen uit de lucht. 
De regenjassen werden bovengehaald en in de regen ging het richting Moretusbos waar 
we hoopten wat beschutting te vinden. We waren echter al goed nat voor we nog maar in 
de buurt van het Moretusbos waren maar we lieten ons echter niet ontmoedigen en 
stapten flink verder. De pijlen waren duidelijk aangebracht zodat we de uitgestippelde 
route zonder moeite konden volgen. Via de ‘Weg naar de hooiweide’ (wat een naam), 
kwamen we aan het bos. Ondertussen was het opgehouden met regenen en kwam het 
zonnetje af en toe al eens piepen zodat we redelijk vlug opgedroogd waren.  
Zo ging het verder, voorbij de splitsing van de 12km en 21km naar de Putse Baan, 
Keyserhoeve, de Botermarkt en de Spaanse Molenstraat waar we op een bank iets 
gegeten hebben omdat de eerste honger de kop op stak. Toen het wat begon te regenen 
zijn we na een tiental minuten opgestaan en werden de regenjassen weer 
bovengehaald. Gelukkig was het deze keer niet de moeite om ze aan te trekken want het 
zonnetje kwam er al vlug weer door. 
We volgden verder de pijlen die ons tot op het jaagpad naast het kanaaldok brachten. 
Daar stond een fikse wind op kop. Hier begon het ineens te dagen dat we eigenlijk al 
over de helft waren en nog geen controlepunt waren tegengekomen. Zo goed en zo 
kwaad als het ging met de stevige wind, onze wandelroute bovengehaald en eens 
gekeken. Bleek dat we het controlepunt al gepasseerd waren, op de Botermarkt, iets 
voor het punt waar we een boterham hadden gegeten. 
Dat ging ons niet meer overkomen. Eerst eens zien waar dat tweede controlepunt dan 
wel kon zijn. Dit was voorzien in de Ponderosa, nog 6km te gaan van waar we stonden. 
Ondertussen vielen er weer enkele druppels zodat we ons papier terug op zak staken en 
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stonden. Ondertussen vielen er weer enkele druppels zodat we ons papier terug 
op zak staken en het laatste stuk van het jaagpad afwandelden. Nu bleef het ook 
weer niet lang regenen en de regenjassen konden snel weer uit.  
We vervolgden onze tocht en keken ondertussen uit naar een bank om onze 
laatste boterhammen op te eten. Omdat we maar geen bank tegenkwamen, en 
onzen beer toch wel erg begon te grollen, hebben we ons op een aangereden 
vangrail neergezet in de Oudebroeksestraat. Die van daar boven zagen ons echter 
niet graag zitten want ook nu weer begon het te regenen. We aten onze 
boterhammen op en vertrokken. Dit is wat ze wilden want nog geen honderd 
meter of het was weeral over. En zie onder de A12 door, achter de hoek, een 
bank. Niet getreurd dachten we, de Ponderosa is nu niet ver meer, we stappen 
gewoon door. 
In de Ponderosa stonden er een paar enthousiastelingen achter de toog die ons 
van de nodige koffie voorzagen. Daar kwamen we ook de wandelaar tegen die 
voor ons vertrokken was voor de 21km. Na een gezellige babbel, de nodige 
koffie en onze contolestempel, vertrokken we voor het laatste stuk.  
Buiten gekomen uit de Ponderosa kwamen de paarden in de wei ons blijgezind 
tegemoet gelopen. Dit konden we niet negeren. Vooraleer onze weg verder te 
zetten hebben we ze dan ook flink gestreeld en geaaid. Vervolgens ging het terug 
door het Moretusbos, het Oud Broek, de Elfurendreef, de Steenjesdreef, 
Plantinlaan en Steenlandlaan om tegen 14:30u in het Gildenhuis aan te komen. 
Daar was het een gezellige bedoening, met drank en hotdogs, zodat we ons er nog 
even bij gezet hebben en het nodige genuttigd hebben, allemaal voor het goede 
doel. 
Al bij al een geslaagde dag. Zelfs het weer viel uiteindelijk wel mee. Spijtig van 
de lage opkomst. Nog een welgemeende dank voor alle medewerkers die er toch 
iets moois van hebben gemaakt.  
 
Vanwege Twee Wandelaars 

 
 



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

1 B U U R T S P O O R W E G

2 E S C O R T K L A A G T

3 E U H E R N S T I G E

4 N R V I A N E E L S

5 P L A N T L A A N P

6 G E I N E E S T I B O

7 V R E Z E N D T E N O R

8 E R E N L E E G T E

9 S N E L T O E T S E E N

10 P N F N G T A N R

11 O P A E D E L E N H E

12 O R A N E R I N D A R

13 K O R T E R D R O M E

ALLE  vakjes invullen!!!

     NAAM Tot Boek      NAAM Tot Boek

APERS Willy MOONS Paul

BEYERS Gert PAUWELS Marino      

CARREIN Michel RAES Vital

CLEIREN Leon SOMERS Willy

CORNELISSENS Hugo SYMENS Frans

DE HOUWER KAREL SYMENS Sven

DE PREST Firmin VAN HOOYDONCK Marc

GEERAERT André VAN LAER Wim

GOVERS Ludo VAN LOOK Marc

GROENEWEGE François VAN TILBORG Louis

HUYBRECHTS Bart VAN UFFELEN Patrick

HUYGE Clement VERMEULEN Leo

JANSEN Benny Wed. DE BRUYN Marcel

KOCKX Eddy Wed. HOENDERVANGERS

KONINGS Herman Wed. MEES Louis

MOONS Johan Wed. VAN TILBORGH L.

GOVERS Ludwig

KOOLEN Guy

OPLOSSING: KRUISWOORDRAADSEL nr. 489 - JULI/AUG. 2019



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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

Horizontaal Verticaal

1. 1.

2.

3. 2.

4.

5. 3.

6.

4.

7. 5.

8.

9. 6.

7.

1O.
11. 8.

12. 9.
13.

14. 10.

11.

12.

LOUIS HUYBRECHTS - SWAEGEMAEKERS, JAN MATSTRAAT 5

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

VEEL  PLEZIER !!!!

NAAM: _______________________________________________________

Kunstenaar; Lang stuk hout Vorm van 'BESTELLEN'

Ierse rivier; Pakte; Pan American Airways
Dwarsmast; Frans lidwoord; 

Staan langs de kant bij de Sluitingsprijs

Glas in 1 teug leeg drinken; Motorraces;

N-acetylaspartaat
Krampachtig ademen; Van Ekeren

Gast Moerassig; Vrouwelijk zoogdier;

Getijde; Omlaag; Hoevedier Twee in Romeinse cijfers

Opgave kruiswoordraadsel nr 491 - OKTOBER 2019

Ergens anders; Volwassene

Toestand; Nationaal kampioenschap

Landbouwwerktuig

Sprookjesfiguur; Zonnegod;

Kermisattractie Horen niet thuis op school; 

Visgerei; Gebundeld licht; Bewoners uit Estland; Concubine

Aanwijzend vnw.; Selenium; Frans kindje Germaanse God; Lidwoord;
Naaldboom; Germaanse God Mannelijk zoogdier

Veiligheidsdienst v/d DDR; Kermisattractie; Wonde

Ondernemingsraad Bewoner uit Iran; Eastern European

Bijna verticaal; Droogoven Students Association
Buitenaards wezen; Door de knieën gaan Meest Aangewezen Element; Vis

    Oplossingen voor   18 NOV  2019     e.k. bij

Wederkerig vnw.; Wilde haver;

Russische rivier

Nieuw Testament; Eerroof; Enigszins zuur

Landbouwgronden




