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Hap & Trap zaterdag 15 september 

Kaarten 1/2/3 21 september 

5 & 19 oktober 

Breugel avond 20 oktober 

Brandpreventie 27 oktober 

‘T Ertbrandje: ledenblad KWB Putte-Ertbrand   45
ste

 jaargang nr.8 –september 2018 

Het 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 

mailto:svdw@telenet.be
http://www.kwb-putte-ertbrand.be/
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Komende activiteiten 
 

 

Zaterdag   15 september   Hap & Trap 

Vrijdag   21 september   Kaarten 1 

Vrijdag   05 oktober    Kaarten 2 

Vrijdag  19 oktober    kaarten 3 

Zaterdag   20 oktober    Breugelavond 

Zaterdag   27 oktober     Brandpreventie 

 

En natuurlijk elke zaterdagmorgen Wandelen, vertrek aan Ravenhof 9.00 uur. 

 

Kwb Info 
 

 

 
 

 

 

PARK- en BOSLOOP : een sportief herfstevent voor iedereen 
 
Zaterdag 27 oktober 2018 is het zover. De 61ste editie van de park- en bosloop zal opnieuw 
plaatsvinden in het prachtige natuurdomein ‘De Beeltjens’ te Westerlo. 
Inschrijven voor de loopnummers en langeafstandswandeling kan via deze link, helemaal 
onderaan. 
Dit jaar worden niet alleen lopers maar ook wandelaars, kinderen en gezinnen uitgedaagd om 
samen te bewegen. Naast de klassieke loopnummers en vrije loop is er ook een aantrekkelijk 
aanbod voor de niet-loper. 
De wandelaar zal zijn of haar 10.000 stappen ruimschoots kunnen zetten tijdens een prachtige 
langeafstandswandeling doorheen de natuur van abdij naar abdij. Kinderen kunnen voor, tijdens 
of na de loopnummers zich helemaal uitleven in een kinder-beweeg-dorp. Je kan er proeven van 
allerlei bekende en minder bekende vormen van bewegen en spelen. Recreatieve wandelaars, 
gezinnen en andere sportievelingen kunnen die dag ook speuren naar een geocach: een 
geanimeerde wandelzoektocht doorheen het park ‘De Beeltjens’. Uiteraard zijn ook G-sporters 
van harte welkom op dit sportieve herfstevent! 
Naast de sportieve activiteiten is er ook aandacht voor duurzaamheid en ecologie. In 
samenwerking met kwb, VAUDE en Wereldsolidariteit wordt de ‘cleane klerencampagne’ die dag 
opnieuw in de kijker gezet. 
Meer info over de loopnummers en langeafstandswandeling kan je vinden onder Joggen, Park- 
en Bosloop. 

https://www.loopkalender.be/nl/wedstrijd/park-en-bosloop
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Zaterdag 15 September 2018 

 
Na de geslaagde eerste keer Happen en Trappen van vorig jaar gaan we dit weer 

opnieuw doen. En natuurlijk met op het einde de overheerlijke “MOSSELEN” 

Je start bij Café Carpe Diem, Ertbrandstraat 262, tussen 12u en 13u 

waar eerst een aperitiefje, (drankje) zal worden aangeboden. De fietsroute staat 

op route.nl onder nummer 950903 Hap en trap KWB 

Bij Carpe Diem krijg je indien gewenst de fietsroute op papier en de bonnetjes 

voor de versnaperingen onderweg. Nu kan je op je eigen tempo verder fietsen. 

Vervolgens rij je naar De Blauwe Pauw in Ossendrecht 

Een tochtje van 7km. 

Hier zal er een amuzehapje worden aangeboden en voor de kindjes die het niet 

zouden lusten wordt er uiteraard iets anders voorzien. 

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

speeltuin zitten. 

Hier worden we tussen 13u en 14u verwacht omdat we de zaal maar 1 uur ter 

onze beschikking hebben maar op het terras kan je natuurlijk wel langer blijven. 

Van hieruit rij je 3km door Ossendrecht naar het heemkundig museum “Den 

Aanwas”. Hier worden we vanaf 14u30 verwacht. 

Van hieruit maken we een ritje van 3km naar de plattelandswinkel “Het Geleg”. 

Hier zorgen de eigenaars weer voor een superlekker slaatje als voorgerecht en 

voor de kindjes ook iets lekkers. 

Na deze tussenstop rij je naar het Gildenhuis. 

Nog een stukje van 7km. Hier krijg je het hoofdgerecht, overheerlijke 

MOSSELEN. 

Er wordt door de koks gevraagd om zeker tussen 17u en 18u aan te komen. 

Voor wie er geen mosselen lust, geen probleem breng iets lekkers mee en we 

warmen het indien gewenst voor je op zodat we er een gezellige boel van 

kunnen maken. 

Voor de kindjes zal er uiteraard een springkasteel voorzien worden. Er kan 

gekozen worden uit verschillende formules: 
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-Het volledige pakketje: 

Volwassenen: 25€ 

Kinderen -12 jaar: 15€ 

-Enkel de fietstocht zonder de mosselen: 

Volwassenen: 13€ 

Kinderen -12 jaar: 7€ 

-Enkel de mosselen: 12€ 

Inschrijven kan tot 6 september bij: 

 

Daniel Cornelissens, Zes-oktoberlaan 35, Putte Ned. 

daniel.cornelissens@kpnmail.nl 

0487/33.22.93 

  

Francois Groenewege, Albert louisastraat 14, 2950 Kapellen 

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………………………………………………………. 

 

Met wie aan tafel: …………………………………………. 

-Het volledige pakketje: 

……volwassenen x 25€ 

……kinderen -12 jaar x 15€ 

 

-Enkel de fietstocht zonder de mosselen: 

……volwassenen x 13€ 

……kinderen -12 jaar x 7€ 

 

-Enkel de mosselen: 12€ …… 

 

 

mailto:daniel.cornelissens@kpnmail.nl
mailto:fgroenewege@gmail.com
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Breugelmaaltijd 
 

 

 

Zaterdag 20 oktober vanaf 
19 uur 

in het Gildenhuis 
Dit jaar willen we jullie eens vergasten op 
een traditioneel Vlaamse Breugelmaaltijd.  
Meer info in het Ertbrandje van oktober maar 
hou alvast deze datum vrij. 
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Het nieuwe kaartseizoen gaat beginnen 

Het nieuwe kaartseizoen begint op 21 september. Hierin gaan we op zoek naar 

een opvolger voor Jef Simons die het seizoen 2017/2018 als kampioen afsloot. 

Wie al eens graag een kaartje legt is altijd welkom op onze kaartavonden.  

We spelen het spel ‘Bieden’. De eerste speler moet minstens voor 7 bieden. De 

rest mag hoger bieden of passen.  Miserie mag niet gespeeld worden. 

Er worden telkens drie rondes van 16 spelletjes gespeeld, met elke ronde een 

andere teamgenoot. De teams worden door loting samengesteld. 

De kaartavonden gaan door in het KWB-lokaal en starten om 20:00u. 

De volgende dagen wordt er gekaart: 

 Vrijdag 21 september 

 Vrijdag 05 oktober 

 Vrijdag 19 oktober 

 Vrijdag 09 november 

 Vrijdag 23 november 

 Vrijdag 07 december 

 Vrijdag 21 december 

 Vrijdag 18 januari 

 Vrijdag 01 februari 

 Vrijdag 15 februari 

 Vrijdag 01 maart 

 Vrijdag 15 maart 

De beste 6 scores tellen mee voor de einduitslag. Om opgenomen te worden in 

de einduitslag moet men dus minstens zesmaal hebben deelgenomen. Dit wil 

niet zeggen als je niet aan 6 deelnames geraakt dat je niet mag komen kaarten. Je 

bent altijd welkom, al kom je maar één keer. Een dagprijs kan je altijd winnen. 

De laatste speeldag, op 15 maart, is traditioneel voor de prijsuitreiking en telt 

niet mee voor het klassement.  

  

Misschien al tot 21 september 
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BBQ - Visroken - Lazy Sunday 
 

Op 7 juli begonnen we dit jaar 

aan ons zomerterras. Onze BBQ 

met 60 deelnemers was 

pikobello, heel lekker en mals 

vlees van de Pauwels, mooi weer 

en een gezellige avond, meer 

moet dat niet zijn. 

 

 

 

 

Het visroken op 4 augustus 

ging door met opnieuw mooi 

weer. Met 53 inschrijvingen 

was dit ook wederom een 

mooi succes.  

 

 

 

 

 

En dan onze Lazy Sunday op 19 

augustus met 28 inschrijvingen, 

en nog heel veel mensen die een 

wafeltje kwamen eten zonder in 

te schrijven, was dit toch ook wel OK. 

Daar het ook nu mooi weer was hebben we er op de koer een leuke boel van gemaakt. 

 

Bedankt aan alle helpers, zonder jullie gaat het niet door en hebben we niet zulke leuke en 

gezellige samenkomsten bij onze KWB. 
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Foto's van vroeger en nu 

 

De conciërgewoning, naast het kasteel Ravenhof in Putte-Stabroek, gaat tegen de 
vlakte. In de plaats komt een overdekte fietsenstalling voor een dertigtal fietsen en 
een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Het project kadert in de plannen van de 
gemeente om het kasteel Ravenhof, en omliggend parkgebied, toeristisch 
aantrekkelijker te maken.      bron: HLN november 2016 
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Het historische kasteel Ravenhof is sinds 1973 beschermd als monument. In 1978 
werd het aangekocht door de gemeente Stabroek. Vandaag is het de thuishaven van 
talrijke plaatselijke socioculturele verenigingen die er hun werking hebben en 
regelmatig tentoonstellingen organiseren. Het gerestaureerde koetshuis, aan de 
inkom van het kasteel, doet dienst als café-restaurant. 
Naast het kasteel stond al jaren de vervallen vroegere conciërgewoning. De 
constructie van de veel later gebouwde, en leegstaande, conciërgewoning doet een 
afbreuk aan de grandeur van het historische kasteel en de oprijlaan tot het kasteel. 
De vroegere conciërgewoning behoort niet tot het geklasseerd gedeelte van het 
Ravenhof en de gemeente zocht al lang naar een oplossing, of bestemming, voor 
deze woning. 
 
 
 
Ondertussen 
hangt de  
aanvraag voor de 
fietsstalling aan. 
 
aanvraag van  
6/08/2018 
 

 

 

 

Bezoek onze vernieuwde website, alle foto's van het ertbrandje in kleur. 

http://kwb-putte-ertbrand.be/ 



Brand preventie 
 

 

 

Op zaterdag 27 oktober in het gildehuis, we starten om 14:00 uur stipt. 
 

Eerst wordt er door professionelen een preventieles gegeven aan de volledige groep, dat als 

het ware als inleiding gebruikt wordt. Deze preventieles zal ongeveer een klein uurtje 

duren. Vervolgens komen de workshops aanbod. 

 

-Fire safety truck met de evacuatieoefening 

-Leren blussen met een blusdeken 

-Tentoonstelling van patiënten met littekens en wij hopen hierbij ook een getuigenis te 

kunnen brengen. 

 

Tevens zullen wij ook een hoekje voorzien waar kinderen kunnen kleuren, lezen en een 

puzzel kunnen maken rond rookmelders. Wij proberen ook om de workshops kindvriendelijk 

te maken zodat ook de kinderen hier iets aan hebben. 

 

Einde is voorzien rond 16:30 uur, Voor leden kost dit 2 euro per persoon, met een maximum 

van 5 euro per gezin. Voor niet leden 3 euro pp met een max. van 8 euro per gezin 

 

Inschrijven bij Ludo Bocken, Eggenlaan 28,  2950 Putte Kapellen 

Tel : 03 665 06 35   email: ludo.bocken@telenet.be 

 

Inschrijving Brandpreventie 

 

Naam:__________________________________schrijft in voor Brandpreventie 

 

Aantal volwassenen ________________________ aantal kinderen__________________ 

 

Totaal te betalen________________________________ 
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NAAM: _______________________________________________________

    Oplossingen voor   18 OKT  2018     e.k. bij

LOUIS HUYBRECHTS - SWAEGEMAEKERS, JAN MATSTRAAT, 5

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

VEEL  PLEZIER !!!!

Communicatiemiddel

Goudgehaltetest (omgek) Baktoestel; Dierengeluid

Plaats in de provincie Antwerpen; Slimmerd; Gedenksteen

Deel v/e kachel; Kilometer Tijdelijk overgenomen (omgek);

Neon; Plaats in Japan; Met een groot verschil; 

Informatietechnologie Autokenteken van Tunesië;  

Godsdienstige levensbeschouwing; Autobeurs in Frankfurt

Buitengewoon Onderwijs Anagram van 'TEKENBORD'

Kaliumfluoride; Europees land Schoolvak

Referee (Eng); Maanstand; Indien Traag zoogdier; Onderdeel v/e school

Klein kind; Koning uit de Vedische tijd Digitaalleermiddel; Vervoermiddel;

Deel v/d dag; Vordering; Kloosterlinge Mangaan

Deense Tourwinnaar; Loopstok; Bepaalde insecten; Toneel

beweging; Plaatsje in New-Zealand Eerwaarde vader; Japanse maat; Bestaat

Schoolvak Verdwenen Antwerps dorp; 

Metalen gebruiksvoorwerpje Metaal bewerkings bedrijf

Nederland; Leider v/e Chassidische Paardenkracht (Engelse afk)

Opgave kruiswoordraadsel nr 479 - SEPT. 2018

Onderwijsinstellingen; Deel v/d dag Schoolvak

Grootmoeder; Spitsbogen Frisdrank; Vogel



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

1 E E U R O P E E S P A

2 K A M P I O E N S C H A P

3 E R A S R Z W E D E N

4 R E I S I N F O N E L E

5 E L Y C E A V A L U

6 N V R O T M A R I A

7 L U I J U N K I E E

8 W A T E R E N B O R G T

9 A M O R A E S E L A S

10 L I P P O R T U G A L

11 E N I G E G E R I N G E

12 S G E N A E S L D N

BORGT niet BORKI  en dus ook GALG en ETS niet K ALG en EI S

     NAAM Tot Boek      NAAM Tot Boek

APERS Willy 105 PAUWELS Lucien 2

BEYERS Gert 137 PAUWELS Marino      84

CARREIN Michel 48 RAES Vital 153 X

CLEIREN Leon 124 SOMERS Willy 82

CORNELISSENS Hugo 12 SYMENS Frans 45

DE HOUWER KAREL 37 SYMENS Sven 127

DE PREST Firmin 148 VAN HOOYDONCK Marc 84

GEERAERT André 34 VAN LAER Wim 84

GOVERS Ludo 63 VAN LOOK Marc 11

GROENEWEGE François 45 VAN OOSTERHOUT Pieter 29

HUYBRECHTS Bart 94 VAN TILBORG Louis 145

HUYGE Clement 90 VAN UFFELEN Patrick 77

JANSEN Benny 30 VERMEULEN Leo 23

KOCKX Eddy 149 Wed. DE BRUYN Marcel 54

KONINGS Herman 32 Wed. HOENDERVANGERS 128

MOONS Johan 18 Wed. MEES Louis 47

MOONS Paul 59 Wed. VAN TILBORGH L. 59

OPLOSSING: KRUISWOORDRAADSEL nr. 477  -  JUNI  2018




