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                                     Het KWB bestuur van Putte centrum 160803 

REDACTIE: Paul Goossens 

 
Het KWB bestuur wenst ieder van u en 

uw familie een gelukkig en zalig 
paasfeest 



VROLIJK PASEN 
 

alles komt in bloei 
de eerste lammetjes huppelen 

door de wei 
kuikentjes verlaten het ei 

ze verlangen naar genegenheid 
het word Pasen 

Jezus is verrezen 
Vrolijk Pasen iedereen 

de paasklokken klinken weer 
voor elks wat lekkers 

voor elks wat zoet 
kinderen dragen hun mandjes mee 

hun dag kan niet meer stuk 
paaseieren rapen doen ze graag 

een fijne Pasen gewenst 
 
 

 

DE KRUISGANG 
 

Hij was het licht en de belofte, 
maar werd door iedereen bespot; 

wie heeft Zijn doornenkroon gevlochten, 
O Golgotha, waarom dit lot? 
Als een geslepen diamant 

waren Zijn daden en gedachten, 
maar 't kwaad verblindde ons verstand; 

waarop wij hem terstond verachtten. 
Wij brachten Hem naar bittre oorden 

van al Zijn waardigheid beroofd 
en 't Hemels Licht dat in Hem gloorde 
werd aan het kruis door ons gedoofd, 
Zijn Woord konden wij niet ontwijden; 

hoewel Zijn lichaam werd geslacht 
werd door Zijn kruisgang en Zijn lijden 

de Blijde Boodschap thuisgebracht. 
 



LOUIS CEULEMANS. 

 Einde vorig jaar bood Louis Ceulemans zijn ontslag aan als 
wijkmeester bij onze KWB- vereniging. Reden genoeg voor ons om 
hem voor te stellen. 
Louis Ceulemans zag het levenslicht op 14 januari 1935 in Hallaar. 
Wat weinigen zullen weten is dat Louis deel uitmaakte van een 
tweeling. Zijn tweelingbroer overleed echter na amper 3 dagen. 
Na enkele jaren “Nonnekensschool” ging Louis naar de 
Gemeenteschool in Hallaar. Later volgde hij les aan de Heilig 
Hartschool en het Atheneum, beiden in Heist-op-den-Berg. 
Zoals de meesten van onze oudere lezers volgde daarna een jaartje 
“Troep”. Zijn opleiding genoot hij in Brasschaat. Daarna werd hij 
ingedeeld in Siegen. 

Professioneel 
werkte Louis 
eerst bij het 
Wegenfonds 
(Wetstraat) 
als toezichter 
voor het 
Albertkanaal. 
Rond 1964 
deed hij mee 
aan het 
examen als 
tekenaar en 
werd hij 

tewerkgesteld in Berchem. In 1984 kreeg hij een belangrijke 
promotie en vervolgde hij zijn loopbaan bij de Antwerpse 
Zeediensten (gevestigd in de buurt van het huidige  MAS). 
Sinds 1995 geniet Louis van een welverdiend pensioen. 
Louis volgde tekenschool in Heist zelf (bouwkundig tekenen) en ook 
in Antwerpen (publiciteit en schilderen). Tekenen en schilderen was 
zijn hobby. Zeg maar zijn passie. Van in zijn jeugd. 
Voor supporters van KV Mechelen zal dit misschien een beetje pijn 
doen, maar Louis was (en is nog) een fervente fan van SK Lierse. 
In Putte vond Louis de vrouw van zijn leven. Want in 1961 huwde hij 
met Anny Roofthooft. In 1963 werd hun dochter Christine geboren. 
Eerst woonde het jonge koppel in Hallaar. Daarna een korte periode 
in de Mechelbaan. Maar een groot deel van hun leven woonden ze 



in de Cardijnlaan. Sinds 2015 zijn ze gehuisvest in een knus en 
gezellig appartement in de Molenlei. 
Zoals reeds aangehaald zat schilderen en tekenen van in zijn jeugd 
in het bloed. Ooit deed hij mee aan een nationale wedstrijd voor het 
ontwerpen van een logo. Hij behaalde een mooie tweede plaats. 
Twee keer won hij de Cultuurprijs van de gemeente Putte. Jaren 
lang exposeerde hij met schitterend werk op de jaarlijkse 
boekenbeurs van onze KWB. 
Louis had een uitgebreid oeuvre. Naast ongeveer 800 
pentekeningen maakte hij 256 schilderijen en 313 aquarellen en 
pastelwerken. 
Bij hun verhuis in 2015 naar de Molenlei moesten er keuzes 
gemaakt worden: welke kunstwerken mochten mee en welke 
moesten achtergelaten worden. Die keuze maken viel hem best wel 
zwaar. 
In 1961 werd hij lid van onze KWB. Nota bene: op diezelfde 
vergadering werd ook Louis Huybrechts in het verslag vermeld als 
nieuw lid. Ook Louis Huybrechts is sinds vorig jaar geen lid meer 
van ons bestuur. In die periode (1961) was Jos Eskens onze 
voorzitter. 
In 1977 werd hij “wijkmeester” (toch een mooie naam, hé). En sinds 
1982 ontwerpt hij het voorblad van ons driemaandelijks boekje 
ECHO. 
Hij heeft vele mooie herinneringen aan onze vereniging. Vooral 
denkt hij terug aan de vele wandelweekends, die hij organiseerde 
samen met Jan Spits, Louis Huybrechts, Hubert Nagel en Eddy 
Coeckelbergh. Eerst moest alles verkend worden en tot in de 
puntjes voorbereid worden. Daarna volgde het weekend zelf. Dat 
waren steeds schitterende momenten. Maar uiteraard mijmert hij 
terug bij vele andere activiteiten: onze tentoonstellingen, onze 
kaartspelen, de lichtjeswandelingen. Om er nog maar enkele te 
noemen. 
Einde van vorig jaar nam Louis dan de weloverwogen beslissing om 
een stap terug te zetten. Natuurlijk blijft hij lid van onze KWB. Hij 
wenst onze huidige ploeg het allerbeste toe. En dat wensen wij 
jullie, Louis en Anny, ook toe: geniet van elke dag zoals hij zich 
aandient. Carpe Diem. 
En stiekem hopen we dat ge het voorblad van onze ECHO zult 
willen blijven maken. Zo blijft er enige binding met onze mooie 
vereniging die KWB Putte heet. 

 



KAARTSPEL 2022-2023 
 
Ons jaarlijks kaartcriterium is weeral achter de rug. In onze editie 
van december 2022 meldde ik dat Bert Smets aan de leiding stond. 

Hij had toen een voorsprong van meer dan 30 punten. Wat 
uitzonderlijk is. In schreef toen ook: “uiteraard is alles nog mogelijk. 
Maar een voorsprong van 33 punten is toch niet niks.” 
U kent ook wel het spreekwoord over een beer, een schot en het 
vel. Wel, bijna was het zover.  
Bij het begin van de finaleavond was de stand als volgt: 1. Smets 
Bert 912 punten; 2.Van Aeken Paul 911 punten; 3.Badts Victor 902 
punten; 4.Steurs Lydia 893 punten. 
Deze 4 spelers zaten samen aan tafel A en streden onderling om de 
eindzege. Het werd nog bijzonder spannend. Na 16 giften hadden 
ze allen nog een kans op de overwinning. Maar in de 2e ronde van 
16 giften moest Paul Van Aeken de rol lossen. Hij verzamelde 
slechts 28 punten. Ook Lydia Steurs deed niet meer mee voor de 1e 
plaats. Maar wat was het opeens spannend tussen Victor Badts en 
Bert Smets. Een echte thriller! 
Na 20 giften was het verschil 4 punten. Na 28 giften stonden beide 
spelers … gelijk! Na 31 van de 32 giften stonden ze opnieuw … 
gelijk! Na 9 avonden zouden de laatste kaarten bepalen wie ons 
kaarttornooi zou winnen. Wel, Bert Smets speelde 5 slagen bij 
mekaar. En dat was net … 1 slag meer dan Victor Badts. Van een 
millimeterspurt gesproken. 
En zo werd Bert Smets de winnaar van ons kaartcriterium. Proficiat 
Bert. 
Uiteraard ook dank u wel aan alle spelers, die tijdens de 
wintermaanden bij ons hebben meegespeeld. En wie 6 uitslagen (op 
9 avonden) heeft, deelt mee in de prijzentafel. 
En die prijzen zijn niet min. Tot voor enkele jaren konden onze 
spelers kiezen uit materialen, zoals een workmate, hamers, 
trektangen, een zaag, hoeveelheden waspoeder en zo meer. Nu 



krijgen onze spelers waardenbons, die ze kunnen opkopen in 
Carrefour in de Waverlei. De totale waarde van die bons bedraagt, 
hou u vast, liefst 7825 euro. Jawel, u leest het goed. 
 
 

 

 
Op de foto ziet u de eerste vijf van het eindklassement: 

 
 
De data van ons kaartspel 2023-2024 zijn bekend: 
2 en 16 oktober 2023 
6 en 20 november 2023 
4 december 2023 
8 en 15 januari 2024 
5 en 19 februari 2024 
4 maart 2024 
Iedereen is hartelijk welkom.  

Ook een 
bijzondere 
dank aan de 
dames die de 
boterhammen 
smeerden 
voor het 
laatste spel, 
Bedankt. 



FABRIEKSBEZOEK 
 

Op vrijdag, 3 februari bezochten we het ambachtelijk bedrijf "den 
gouden haan" in nijlen. Dit bedrijf maakt hoofdzakelijk advokaat, in 
tal van kleuren en smaken, op een ambachtelijke en artisanale 
wijze. Ze wonnen al tal van prijzen waaronder, in 2011 in londen, de 
beste advokaat ter wereld. Tevens vervaardigen ze ook confituren, 
kruidenhoningen, likeuren, kruidenbonbons en pralines en werken 
ze samen met tal van imkers, onder overheidscontrole, om de 
hoogste kwaliteit te garanderen. 

 
We vertrokken met de bus, aan de feesthallen klein boom, met 48 
deelnemers. 
Na de hartelijke ontvangst en een tas koffie, namen we plaats in het 
zaaltje waar we van geert alle info kregen over het bedrijf. We 
konden toen reeds proeven van een praline gevuld met advokaat. 
Na de uiteenzetting en omdat we met een grote groep waren ging 
de helft het atelier bezoeken en de andere helft kon genieten van de 
proeverij van allerhande producten. Daarna werd er gewisseld. Na 
het bezoek in het winkeltje, genoten we van lekkere tomatensoep 
met balletjes en een heerlijk dessert... 
Omdat we na het bezoek nog wat tijd over hadden besloten we om 
via putte nog naar den bruultjeshoek in o.l.v.-waver te rijden om 
deze méér dan geslaagde namiddag af te sluiten. Bedankt aan alle 
deelnemers.                                                                     Luc Sieps 
 
 



TWEEDE FABRIEKSBEZOEK 
DE GOUDEN HAAN 2 

Stipt om 14u gingen de deuren open en werden de 26 deelnemers 
verwelkomt met een tasje koffie. Daarna kregen we een deskundige 
uitleg over het ontstaan van de gouden haan en werd ons uitgelegd 
wat er allemaal gemaakt wordt. Buiten de advocaat is dat honing, 

likeur, pralines en 
snoepjes. Toen was 
het tijd om te proeven 
van de  advocaat die in 
2012 uitgeroepen is tot 
de beste van de 
wereld. Na de 
uiteenzetting in het 
atelier mochten we 

proeven van de pralines en de likeur. Afsluiten werd er gedaan met 
een tomatensoep gevolgd door dessert, wat dacht je, op basis van 
advocaat. Weeral een geslaagd bezoek. 
Het waren vandaag de mensen die we de eerste keer moesten 
ontgoochelen omdat de maximumcapaciteit voor deze fabriek te 
bezoeken bereikt was. Iedereen keerde tevreden terug naar huis.                                                                                                                                                   

 
 

PRIJSUITREIKING WANDELZOEKTOCHT  
 
Vrijdag, 10 maart had de prijsuitreiking plaats van de 
wandelzoektocht die liep van 1 november tot 28 februari. Er werden 
170 boekjes verkocht en er kwamen 167 antwoordformulieren terug 
binnen...De deelnemers kwamen weer van heinde en verre...van 
Lummen, Beveren, Zandhoven, Antwerpen, Ekeren, Hasselt en van 

26 andere 
verschillende 
(deel)gemeenten, 
ongelooflijk 
eigenlijk maar we 
zijn er héél blij 
mee!!! Alvast 
iederéén bedankt 
voor jullie 



deelname. Eerste in de eindstand werd Sara Nauwelaerts uit 
Beerzel. Hartelijk proficiat Sara!!! 
Tweede was Marc Vervoort uit Putte en derde werd Karine 
Nauwelaerts ook uit Putte. Zij mochten als eerste kiezen uit onze 
rijkgevulde prijzentafel en iederéén kon een prijs kiezen. 
Er waren 148 aanwezigen op de prijsuitreiking. Hartelijk bedankt 
voor jullie komst en hopen jullie terug te zien bij onze volgende 

zoektocht!!!                                                                         Luc 

 

ONS VLAAIEN LOTEN. 

Het is maandagavond 20 maart, zo rond 22 u, als ik dit tekstje over 
ons vlaaien loten begin te schrijven. Frank Deboosere heeft zijn 
laatste weerbericht gepresenteerd en werd daarna door de hele 
meute die op de VRT rondloopt (en dat zijn er bijzonder veel) 
uitgewuifd. Want Frank zal niet meer te zien zijn als weerman. Toch 
niet bij de VRT. Misschien wacht hem nog een 2e carrière bij de 
VTM. Remember Michel Wuyts. Frank deelde nog mee dat de 
“astrologische” lente voor de deur stond. Al heb ik daar die 21e 
maart maar bitter weinig van gemerkt. Dit ter zijde. 
Ons vlaaien loten dan. Zoals de aandachtige lezer wel weet richten 
we na nieuwjaar 4 maal een namiddag in met vlaaien loten. Op 
zondagnamiddag met aanvang om 14 u.  
Op 19 maart hadden we onze laatste ‘speeldag’. We mochten liefst 
201 spelers verwelkomen. Dat is bijzonder veel. Dat was nog geen 
record. Want de week ervoor, op zondag 12 maart, waren er liefst 
226 mensen aanwezig in ons Parochiecentrum om te strijden voor 
onze talrijke prijzen. Het was van in de periode dat we nog met onze 
oude Belgische frank betaalden, dat we zoveel deelnemers mochten 
begroeten om mee te doen. 
Vlaaien loten is echt een rage in onze streek. Maar op weinig 
plaatsen doet er meer volk mee dan bij KWB Putte.  Is het om de 
mooie en verzorgde prijzentafel ? speelt het aanvangsuur in deze 
winterperiode een rol ? is het omdat de parochiezaal een ruime zaal 
is ? 
is het omdat iedereen van ons een prijs krijgt, ook diegenen die 
nooit “uit” geweest zijn ?  
In elk geval: vlaaien loten is een mooi tijdverdrijf voor jong en oud, 
een spel waarbij de factor geluk een rol speelt.  



Tijdens de pauze krijgen de aanwezige kinderen tot en met 12 jaar 
een zakje snoep aangeboden. 
Onze dank gaat uit naar enkele sponsors: bakkerij Camps, Zot van 
Zuut, groenten en fruit Dirk en Marleen, kapsalon EVI’TA. 
Nog een weetje: gespreid over onze 6 namiddagen deden liefst 
1108 mensen mee aan onze lottospelletjes.  
Om die lootnamiddagen tot een goed einde te brengen hebben we 
steeds vele helpende handen nodig: mensen voor en achter den 
toog en de koffiebediening, de ‘controleurs’, de mensen die onze 
spelers voorzien van de nodige dranken, de mensen die men 
meestal niet aan het werk ziet, namelijk zij die werkzaam zijn in de 
keuken. En vergeten we zeker niet de mensen die zorgen voor die 
prijzentafels. Aan allen: dank u wel.  
We kunnen u al de data meegeven voor volgend seizoen: zondagen 
12 november en 10 december 2023. In het Parochiecentrum. 
Aanvang 14 u.                                                                   Roger 

 

AVONDFIETSEN 
 

Op vrijdagavond gaan we weer fietsen in en rond Putte. We doen dit 
weer onder deskundige leiding van Fons Crauwels en gaan telkens 
een 35 km afleggen met halverwege een stop om de dorstige te 
voorzien van calorieën. We vertrekken aan de parochiezaal om 19u 
en zijn terug om ongeveer 22u. De eerste maal gaat dit door op 
vrijdag 5 mei. Tot dan. 

  

MIS OVERLEDEN LEDEN 
 

Op zondag 14 mei herdenken we onze overleden leden met een 
eucharistieviering. Deze gaat door in de kerk van Putte om 10u30. 
Iedereen uitgenodigd. 
 

OCHTEND WANDELING 

Op zondag 4 juni gaan we onder deskundige leiding van onze gids 
Jo Gijsbrechts weer op stap, deze keer in het Boortmeerbeeks broek 
en ransdonck, aan het station is er een parking  
We komen samen in de kleine Parochiezaal voor een koffiekoek en 
koffie en na de wandeling spek met eieren en taart. 
Verdere info volgt via het inschrijvingsformulier. Tot dan.       Daniël 



TUINBEZOEK 
 

Al vele jaren met uitzondering van de coronatijd gingen we op 
tuinbezoek, gepaard met een fietstocht. 
Momenteel kan daar nog weinig over gezegd worden vermits we 
nog geen deelnemers kennen die hun tuinen willen open stellen. 
Maar we kijken er naar uit en laten het u ten gepaste tijd weten. 
 

BIECHTVIERING 

 

Op maandag 3 april gaat de jaarlijkse biechtviering door. Ze start om 
19u met een eucharistieviering in de kerk. Daarna kan er afgezakt 
worden naar de kleine zaal van het parochiecentrum om wat te 
keuvelen of een kaartje te trekken. We voorzien een aantal kippen 
als prijs. In het binnenkomen krijgt iedereen een versnapering en 
een gratis consumptie. Tot dan. 
 
 

WANDELWEEKEND 2023 *22, 23 en 24 september* 
 

Beste wandelvrienden, 
Zoals jullie waarschijnlijk al weten gaan 
we het wandelweekend van dit jaar weer 
doorbrengen in't Boshotel te Vlodrop in 
Nederland. Vier jaar geleden, in 2019, 
waren we daar ook al te gast en omdat 
iederéén laaiend enthousiast was over 
deze locatie hebben we besloten om er 

nog eens terug te gaan. Het is ongeveer 142 kilometer rijden vanuit 
Putte. Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden voor te wandelen en te 
fietsen. 
De prijs is wel gestegen maar in vergelijking met andere hotels met 
dezelfde accomodatie valt dit wel binnen de perken. Eén spijtig 
detail is wel dat er nu een meerprijs is voor singles. We hebben ons 
uiterste best gedaan en dikwijls nog gemaild maar het mocht niet 
baten. Om de toeslag te vermijden kunnen singles misschien 
afspreken om een kamer te delen... 
Bij het ontbijt en de lunch zijn koffie, thee, melk en twee soorten 
vruchtensap inbegrepen.  



Voor de fietsen  is er een overdekte afgesloten parking die 
toegankelijk is met het elektronisch kaartje van de kamerdeur en er 
kunnen eventueel elektrische fietsen gehuurd worden. 
Zeker geen bad-of sportkleding(badslippers!) vergeten voor 
diegenen die willen zwemmen of ontspannen in de sauna en jacuzzi 

of willen sporten in de fitnessruimte, dus voor ieder wat wils...  
Er is een ruime parking voor uw wagen en er zijn zelfs meerdere 
plaatsen voor elektrische wagens op te laden... 
De prijs 2 dagen in volpension p.p. = 215€ Toeslag single = 60€ 
Verblijftaks is inbegrepen.   Er is géén toeslag voor hondjes. 
De drankjes worden individueel afgerekend per kamernummer. 
Programma: 
-Vrijdag 22/09  

aankomst vanaf 
14.00.u. 
 

Diner 
 

Ontspanning naar 
keuze 

-Zaterdag 23/09 

Ontbijtbuffet 
 

Korte 
wandeling(+-
4km) 
 

Lunch  
 

Wandeling 
+- 10km. 
 

Diner 
 

-Zondag 24/09 

Ontbijtbuffet 
 

Korte 
ochtendwandeling  
van +- 5 km. 
 

Lunch 
 

Jullie zijn ingeschreven als ge 115€ p.p. overschrijft op het 
rekeningnummer B90 9796 4534 3732 van 
Kwb-Wandelclub vóór 15 mei 2023 met de vermelding 
"wandelweekend Boshotel" 
Hopelijk zijn jullie weer met zijn allen van de partij en maken we er 
weer een schitterend weekend van!!! 
Nieuwe wandelaars zijn meer dan hartelijk welkom! 
PS : Tot ons groot plezier zijn de eerste inschrijvingen even na de 

publicatie al binnengelopen...  
Het bestuur voor eventueel meer info: 

Luc Sieps  

+32475509574 
 

Fons Crauwels 

+32472471597 
 

Jos Wagemans 

03/2948650 
 
 



 

CYBERCRIMINALITEIT 
 
Op onze vergadering werd vooropgesteld om rond de problematiek 
van de cybercriminaliteit een info avond in te richten. De vraag werd 
gesteld aan Bodukap of ze dit willen toelichten. We kregen het 
antwoord dat ze dit een schitterend initiatief vinden, maar dat het 
gemeentebestuur het dit zelf wil doen. Hieronder het antwoord dat 
we kregen: 
 
  

 
 
 

BARBECUE 

Het wordt zomer en dan is er naar jaarlijkse traditie op 24 juni onze 
bbq in de voetbalkantine van Peulis. 
We starten om 17h00 en het Bunders Hofke gaat dit voor ons 
bakken met nadien een gepast dessert en drank. 
De bijdrage is 20€ per deelnemer. 
De inschrijving briefjes zullen tijdig bezorgt worden door de 
wijkmeesters. 
Noteer deze datum alvast in je agenda 
Eddy. 



SAVE THE DATE 

Daguitstap Brugge  

Prik alvast dinsdag 06 juni 2023 in uw agenda voor een 

daguitstap naar het idyllische Brugge. 

Het programma en de inschrijvingsmodaliteiten worden in 

de bestuursvergadering van april vastgelegd.  

De flyer met alle informatie wordt samen met het 

tijdschrift Raak van de maand mei bezorgd. 

 

 



 
 


