41ste jaargang
Januari, februari en maart 2023

INHOUD:
INHOUD ............................................................................ 2
LEDENBEWEGING .......................................................... 3
KAARTSPEL…..…………..…..……………..……….……..4
BOEKENBEURS ............................................................. 5
ZOEKTOCHT…………………………………………………6-7
WAPENSTILSTAND ........................................................ 8
VLAAIEN LOTEN .............................................................. 9
OPFRISSEN RIJBEWIJS ................................................. 9-10
TEERFEEST ..................................................................... 10-11
SUDOKU........................................................................... 12

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Het KWB bestuur van Putte centrum 160803
REDACTIE: Paul Goossens

ONS LEDENBESTAND.
Zoals bijna alle verenigingen trekken we op het einde van het jaar
naar onze leden met de vraag of ze hun lidmaatschap willen
verlengen en ook in 2023 lid willen blijven van onze bloeiende
vereniging, die KWB Putte toch wel is. KWB nationaal heeft hiervoor
wel een speciale regeling: ze maken op 15 december een “foto” van
ons ledenbestand. Op basis van die “foto” rekenen ze ons dan de
bijdrage aan, die we aan hen verschuldigd zijn. Handig, slim,
doordacht vinden wij. Daarom moeten onze wijkmeesters voor die
datum hun leden bezocht hebben en het lidgeld ontvangen. Voor
wie niet op tijd afrekent kan het dus gebeuren dat één van onze
leden nog bij op de “foto” staat (en wij er dus moeten voor afdragen
aan de centrale kas in Brussel), terwijl we enkele dagen moeten
vaststellen dat dit lid, om welke reden ook, ontslag genomen heeft.
Wat doen we dus om dit te voorkomen ? Op 12 december wordt dat
lid in ons ledenbestand even als ontslagnemend gezet (reden: heeft
geen interesse meer). Blijft hij toch lid dan zetten we hem terug bij
de actieven met als reden: heeft terug interesse). Handig, slim,
doordacht vinden wij.
Tijdens de wijkmeestervergadering van november hebben we
enkele belangrijke beslissingen genomen. U moet vooreerst weten
dat er binnen KWB nationaal in feite 2 groepen leden zijn: enerzijds
de “gewone leden” en anderzijds de “leden met verminderde
ledenbijdrage”. Een eerste beslissing was om alle leden die ouder
zijn dan 64 jaar onder te brengen onder de “leden met verminderde
ledenbijdrage”. Waarom ? Een gewoon lid betaalt 35 euro lidgeld,
een lid met verminderde ledenbijdrage 23 euro.
Een tweede beslissing was de volgende: op voorstel van onze
ledenverantwoordelijke hebben we unaniem beslist om aan IEDER
LID slechts 20 euro als lidgeld te vragen. Dat verschil wordt
opgehoest door onze eigen kas. We vonden dit nodig in het belang
van onze leden in de moeilijke tijden. En we berekenden dat we,
met éénmaal vlaaien loten in te richten, deze tegemoetkoming al
terugverdiend was.
We hebben diverse reacties binnengekregen van leden. Ze vinden
dit een erg mooie geste van onze KWB afdeling. En wij zijn blij dat
jullie allen lid willen zijn en blijven van ons.
Nu enkele cijfers: we tellen 21 “gewone leden” en 94 “leden met
verminderde ledenbijdrage”.
Roger
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KAARTSPEL.
Op maandag 5 december 2022
had onze 5e kaartavond van ons
kaartcriterium 2022-2023 plaats.
Het is tevens de laatste
kaartavond van dit kalenderjaar.
Zoals steeds zitten vanaf de 5e avond de beste 16 spelers aan
speciaal voor hen ‘gereserveerde’ tafels. De eerste vier uit het
klassement nemen het dan tegen mekaar op. Leider Bert Smets
speelde 123 slagen bij mekaar en verstevigt hiermee zijn
voorsprong. Hij totaliseert nu al 607 punten. Dat zijn er liefst 33 (!)
meer dan zijn naaste achtervolger Ivan Poriau (574 punten). Op de
3e plaats staat nu Mil Coesemans (570). Hij wordt gevolgd door
Werner De Roye (569) en Paul Van Aeken (567). De eerste dame in
ons klassement is nu Lydia Steurs. Zij staat op de 5e plaats met 566
punten.
Uiteraard is alles nog mogelijk. Maar een voorsprong van 33 punten
is toch niet niks.
In december is er een kleine rustpauze. Na nieuwjaar vliegen we er
terug in.
De speeldagen zijn: 9 en 16 januari – 6 en 20 februari en 6 maart
2023.
Over ons kaartspel kunnen we nog het volgende vertellen:
We mochten tijdens de eerste speeldag in oktober verschillende
nieuwe spelers begroeten. Dat doet ons natuurlijk veel plezier. Op
de 2e speeldag noteerden we 136 spelers, verdeeld over 34 tafels.
Het was van 2001 (jawel 2001!) geleden dat we nog eens 136
spelers over de vloer kregen. Op sommige parochies in de buurt
mindert het spelersaantal bij kaartspelen gevoelig. Op enkele
plaatsen is het zelfs afgeschaft. We zijn er zeker van dat velen van
hen nog graag met de kaarten spelen en daarom naar ons
parochiecentrum zijn afgezakt om met KWB mee te spelen. Dat zijn
we graag gebeuren. Ze zijn, net zoals onze “abonnees”, hartelijk
welkom. Misschien hebben ze ook gehoord van onze prijzentafel
van het eindklassement. We geven immers waardenbons weg voor
een tegenwaarde van meer dan 6000 euro.
Ook wie nog niet met ons heeft meegespeeld blijft welkom. Ze
spelen niet mee voor het eindklassement, maar vanzelfsprekend
komen ze in aanmerking voor de dagprijzen.
Roger
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BOEKENBEURS.

Onze boekenbeurs had plaats op dinsdag 1 en woensdag 2
november 2022. In samenwerking met boekhandel Het Voorwoord
uit Heist op den Berg hebben we geprobeerd om aan de bezoekers
een degelijk aanbod van boeken aan te bieden. Afgaande op de
totale verkoop van boeken denken we dat we hierin geslaagd zijn.
Zeker op 1 november gingen de boeken vlot over de toonbank. Dat
was een topdag. Op Allerzielen werden er beduidend minder
boeken verkocht. Dat lag in de lijn van de verwachtingen. Als
Allerzielen op een werkdag valt is dit normaal. Maar gerekend over
de twee dagen samen gaan we niet klagen. Integendeel.
Ook ons “café” was in trek. Op Allerheiligen kwamen we bij
momenten handen te kort om alle dorstigen te laven. Van 15 u tot
18 u is het dan erg druk. Dit betekent dat de bezoekers onze
boekenbeurs weten te appreciëren.
Dit jaar werden er geen kunstwerken tentoon gesteld door Putse
kunstenaars. Misschien is dat volgend jaar terug wel het geval.
De samenwerking met boekhandel Het Voorwoord verliep weer vlot.
Daarvoor zijn we hen dankbaar.
De Chiromeisjes hebben ervoor gezorgd dat onze bezoekers
lekkere wafels konden eten. Aangevuld met een warm bakje koffie
kan dat toch heerlijk smaken, he.
Waarschijnlijk zal onze boekenbeurs volgend jaar doorgaan op 1 en
2 november. Meer nieuws zal u zeker kunnen lezen in een volgende
editie van Echo. Daarover zal ons bestuur wel een beslissing nemen
in het voorjaar van 2023.
Roger
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ONZE WANDELZOEKTOCHT.
In het najaar van 2020, toen corona hard
toesloeg en activiteiten in het parochiecentrum
verboden waren, hebben we besloten om een
wandelzoektocht in te richten. Dat is een
buitenactiviteit en dat mocht dus wel. We
namen foto’s, onze secretaris Paul maakte een
boekje met daarin de te zoeken foto’s, een
reglement, het uitgestippelde parcours, een
antwoordblad en dergelijke meer. Van 1
november konden er dergelijke boekjes gekocht
worden. We waren een beetje verrast door de vele mensen, die aan
onze zoektocht deelnamen. Ongeveer 200 deelnemers zochten,
soms in de koude of lichte regen, naar onze foto’s. Dat was
beduidend meer dan we durfden hopen. Na 14 ! (veertien) dagen
moesten we al boekjes laten bijdrukken. Van een succes gesproken.
En dat in volle corona. Nochtans had ons Maggie gezegd: “blijf in uw
kot”.
Uiteraard hebben we vorig jaar een 2e zoektocht georganiseerd. En
weerom met erg veel deelnemers.
Dus konden we ook dit jaar niet “neen” zeggen. Integendeel.
Opnieuw hebben we een boekje gemaakt, zoals hierboven al
beschreven. Ook nu kon er vanaf Allerheiligen met onze
wandelzoektocht begonnen worden. En na 3 weken zien we, zoals
de vorige jaren, een sterke verkoop. De omloop is ongeveer 5,5
kilometer lang. De 60 te zoeken foto’s zijn verdeeld in 3 groepen van
20 foto’s. In feite betekent dit dat er gewerkt wordt in 3 kleine
zoektochten. Wat een voordeel is voor de deelnemers. Die
deelnemers komen niet alleen uit onze gemeente. Ze wonen zowat
overal in Vlaanderen. We hadden met de zomerzoektocht
deelnemers uit liefst 35 verschillende (deel)gemeenten, verspreid
over 4 provincies. Als we u vertellen dat we deelnemers hebben uit
zowel Lummen als Beveren en Lokeren, dan betekent dit voor onze
KWB-afdeling één ding: onze zoektochten zijn bekend tot ver, zeer
ver over onze gemeentegrens. Voor één keer gaan we een beetje
wierrook voor onszelf gebruiken: onze boekjes zijn in orde en onze
prijzentafel mag gezien worden. Het is trouwens onze bedoeling om
de inschrijvingsgelden volledig te investeren in onze prijzentafel.
Mensen die aan verschillende zoektochten weten het: wat
prijzentafel betreft is KWB Putte de ‘place to be’.
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Een boekje kost 9 euro. U kan die ophalen bij Q8 (Mechelbaan), bij
Boekhandel Els (Leuvensebaan), bij Boekhandel Lydia Van den
Bosch en bij café De Heidebloem.
O ja, zoals gezegd loopt onze zoektocht tot einde februari 2023. De
prijsuitreiking heeft plaats op vrijdag 10 maart 2023 in het
Parochiecentrum van Putte. En ons motto is: als ge uw
antwoordblad binnenbrengt wint ge een prijs. Ongeacht het aantal
fouten ! Dus: meedoen is de boodschap.
Roger

BINGO
Op donderdag 8 december hadden we onze 4de tap van de Bingo.
Er was 103 man aanwezig zodat we onze kas een beetje konden
spijzigen. Deze tap waarvoor niets moet gedaan worden, alleen
tappen en ronddragen zijn een zegen voor de verenigingen van
Putte. Het geeft de mogelijkheid om met een minimale inspanning
een leuk centje bij te verdienen.
Paul

FABRIEKSBEZOEK
Op vrijdag 3 februari vertrekken we om 13u15 aan de hallen in Putte
voor ons jaarlijks fabrieksbezoek. We hebben dit jaar gekozen om
het niet te ver te zoeken en we rijden met de bus naar Nijlen met
name naar De Gouden Haan. Dit is een onderneming waar onder
meer advocaat wordt geproduceerd. Er is ons beloofd dat de
deelnemers zullen bedolven worden met allerlei proevertjes en er is
de mogelijkheid om deze producten ook aan te kopen. Op het einde
kan er wat nagekaart worden in hun cafetaria. Thuiskomst wordt
voorzien om 20u. Bij het schrijven van deze tekst blijkt de bus al vol
te zitten en kunnen we geen inschrijvingen meer goedkeuren. Paul

BIECHTVIERING
Een traditie die jaarlijks terugkomt is onze biechtviering. Deze gaat
door op maandag 3 april met de eucharistieviering om 19u in onze
Sint Niklaaskerk. Na de viering is er de mogelijkheid om af te zakken
naar de parochiezaal (kleine zaal) om wat bij te praten of om een
kaartje te leggen. De eerste consumptie is van ons. Iedereen meer
dan welkom.
Paul 7

WAPENSTILSTAND
Op 11 november 1918 om 5 u in de ochtend wordt in een
treinwagon in het bos van Compiègne de capitulatie van Duitsland
ondertekend door maarschalk Foch voor de geallieerden en de
Duitse delegatie onder leiding van de politicus Ertzberger. Om 11 u
die dag gaat eindelijk de langverwachte wapenstilstand in na 4 jaar
miserie en ellende in de loopgraven van de eerste wereldoorlog.
Op 11 november 2022 om 9.30 u in de ochtend staat er veel volk
aan het oud gemeentehuis van Putte om dit feit op een gepaste
manier te herdenken. Na het opzoeken van de KWB-vlag en het
opspelden van de obligate poppy’s vertrekken de gemeentebestuurders, brandweerlieden en de afvaardigingen van de verenigingen in
stoet en onder begeleiding van de fanfare langs de mechelbaan en
de lierbaan richting rusthuis Heilig Hart waar na een groet aan de
bewoners aldaar teruggekeerd wordt richting kerk van Putte.
In de kerk, voor de gelegenheid door de mannen van Kamp 44 mooi
versierd met de Belgische en geallieerde vlaggen vindt een serene
viering plaats welke afgesloten wordt met het nationale volkslied, de
Brabançonne. We noteren hier een grote aanwezigheid van
kinderen/jongeren. De dienst wordt met muziek en zang
opgeluisterd door Cantorij De Boskapel, onder leiding van dirigent
Johan Heylen. Terug buiten volgt onder een stralend zonnetje, met
toch wel wat wind onder die Putse kerktoren, kwestie van de
vlaggen mooi te laten wapperen, het dodenappel.
Even zijn ze weer “present”, de Putse gevallenen in beide
wereldoorlogen.
Door de schoolkinderen worden de bloemstukken, geschonken door
de aanwezige instanties en verenigingen, neergelegd onderaan het
herdenkingsmonument.
Een trompettist van de fanfare brengt daarna op zijn instrument een
ontroerende “Last Post”.
Tot slot nodigt de burgemeester de aanwezigen uit op de
gelegenheidsreceptie in het nieuwe gemeentehuis, waarop uiteraard
massaal wordt ingegaan, het is tenslotte 2 corona-jaren geleden.
Tijdens de receptie is er nog een korte toespraak door
burgemeester Peter Gysbrechts, die nu langer in Putte-centrum kan
blijven omdat er geen viering is in Beerzel wegens werken aan de
kerk.
In een aangename sfeer wordt er nog lang nagepraat...
Jan 8

VLAAIEN LOTEN.
In onze streek is vlaaien loten een rage. Bijna elke vereniging heeft
het wel op haar jaarprogramma staan. Ook KWB.
Tijdens de winterperiode richten we dit 6 maal in: 2 maal voor
nieuwjaar en 4 maal na nieuwjaar. Op zondag 11 december
mochten we 155 mensen verwelkomen, die met ons wilden
meespelen. We hebben 10 betalende ronden en 1 gratis ronde.
Tijdens elke ronde zijn er mooie prijzen te winnen. Onze
prijzentafels mogen in mijn ogen gerust gezien worden. Het is
telkens een huzarenstukje om al die prijzen aan te halen of te laten
afleveren in het Parochiecentrum. Ook hebben we telkens vele
helpers nodig om alles in goed banen te leiden. We denken dan niet
alleen aan een roeper, maar vooral aan mensen die actief zijn voor
en achter den toog, de “controleurs” en zeker niet te vergeten zijn
die helpers die men niet zo vaak ziet, namelijk zij die in de keuken
voor o.a. de afwas zorgen. Alle taken zijn even belangrijk.
Na nieuwjaar zijn onze speeldagen: 22 januari 2023, 19 februari
2023, 12 en 19 maart 2023.
Aanvang: 14 u in de grote zaal van het Parochiecentrum.
Iedereen is hartelijk welkom.
Roger

OPFRISSEN RIJBEWIJS
Op wijkmeesters vergadering van 1 juni 2022 had ik een voorstel om
een cursus opfrissing van de wegcode te organiseren op een
winteravond, Een opfrissing zou zeker geen kwaad doen daar we
bijna dagelijks geconfronteerd worden met het verkeer, zowel als
voetganger, fietser of bestuurder van een auto.
Er werd een aanvraag gedaan bij kwb nationaal voor datum en
lesgever, op 29 juni kregen we antwoord.
De cursus was max voor 50 personen, inkom 3€ per persoon, deze
kon doorgaan op dinsdag 22 november in de kleine parochiezaal
met als lesgever Guy De Wit uit onze gemeente Putte.
Er waren een 20 tal voor inschrijvingen, die avond starten we met 33
aanwezigen om 19 uur met het tonen van foto's en afbeeldingen van
verkeerssituaties die zich kunnen voordoen in het verkeer.
Plaats op de rijbaan, voorrang van rechts, zone 30, het nieuwe
verkeersreglement en ....
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Rond 22.30 kwam er een einde aan deze avond. De aanwezigen
vonden het een interessante uiteenzetting van de verschillende
situaties die zich kunnen voordoen op de weg.
In Kwb Raak van december 22 staan op blz. 20 de nieuwe
verkeersregels vanaf 1/10/22 van toepassing zijn.
We bedanken Guy voor de geslaagde avond.
Eddy

TEERFEEST 26 NOVEMBER 2022
Zaterdag 26 november 2022 organiseerde KWB Putte naar goede
gewoonte haar teerfeest.
Het 75-jarig bestaan van onze afdeling maakte van dit teerfeest een
speciale editie.
’s Middags werd begonnen met de opbouw en de feestelijke
inrichting van de zaal. De opstelling met ronde feestelijk
gedecoreerde tafels was een voltreffer. De avond beloofde
verrassend, gezellig en feestelijk te worden.
Omstreeks 18.00
u arriveerden de
eerste
genodigden. Met
116 waren wij
samen om te
starten met
bubbels, fruitsap
of biertje naar
believen.
Omstreeks 19.00 u werden de gasten naar de voor hen
voorbehouden tafels geleid.
Onze voorzitter Eddy Van Loy verwelkomde in een korte
maidenspeech iedereen, schetste het 75-jarig bestaan van onze
KWB-afdeling en verraste met de aankondiging van een speciale
attentie voor iedereen (ontbijtbon “Vanalles en Nogwat”). Hij wenste
iedereen een fijne avond toe.
Wij werden verwend met een 4-gangenmenu, met de nodige
dranken, en afgesloten met koffie of thee en versnaperingen.
Als voorgerecht serveerde de kok kabeljauwhaasje met ravioli en
rozemarijn – een topgerecht om duimen en vingers af te likken.
Iedereen vond het heerlijk.
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Vervolgens werden wij vergast op een romige soep met kip,
rundstong en champignons, in de volksmond gekend als Agnes
Sorelsoep. Het zal je maar overkomen dat je naam als een soep
voortleeft in het geheugen van de mensen…
Hoe dan ook, voor diegenen die er niet genoeg van kregen, was er
de mogelijkheid om verschillende keren nog van een extra pollepel
te genieten.
Vervolgens tijd voor het jaaroverzicht 2021/2022, gebracht door
Paul en Roger in hun eigen ludieke stijl. Met o.m. foto’s uit het verre
verleden werd aandacht besteed aan het 75-jarige bestaan van
KWB Putte, waarbij bij de aanwezigen her en der druk werd
gespeculeerd wie allemaal op die foto’s te zien waren. De
ontbijtbon, die door iedereen zeer op prijs werd gesteld, werd
ondertussen ook door onze voorzitter en enkele bestuursleden aan
de aanwezigen overhandigd.
Tijd voor het hoofdgerecht: parelhoen
met champagneroomsaus, groenten
(o.m. witloof, boontjes met spek…) en
kroketten. Meer dan eten genoeg,
met weerom de mogelijkheid
meerdere porties te verorberen.
Vooraleer het nagerecht werd
geserveerd, werden voor de laatste
maal Lourdesreizen verloot (jaar 2019 en 2020). Willy Meuris en
Paul Vervoort waren de gelukkige winnaars.
Ijsroom met geflambeerde krieken en vers fruit tenslotte was een
zeer gesmaakte
afsluiter.
Na dit culinaire
festijn was het
tijd om de benen
even te strekken
op muziek van
DJ Luk. , al was
het maar om de opgeslagen calorietjes er weer uit te zweten. Tot in
de vroege uurtjes werd er gedanst en plezier gemaakt, tot
voldoening en tevredenheid van iedereen.
Volgend jaar verwachten wij jullie even talrijk terug. Noteer alvast
zaterdag 25 november 2023 in jullie agenda. Bedankt en tot ziens!
Louis
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