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De stijging van de grondstofprijzen, de
evolutie van de petroleumkoers…
Alle
instanties worden ertoe gedwongen hun
prijzen te herzien.
Inflatie zegt men !
Als vereniging hebben wij lange tijd deze negatieve
berichtgeving naast ons neergelegd. Wij zijn een
vriendengroepering en optimalisatie van de winst is niet aan ons
besteed. Een afbrokkeling van onze winstmarge was niet
onzevoornaamste bekommernis.
Deze keer echter hebben we toch moeten reageren. Enige
realiteitszin, ook bij onze vereniging, was wel noodzakelijk. Wij
hebben dus ook onze prijzen aangepast.
Om het eenvoudig te houden, en dit tot grote tevredenheid van
de helpers achter den toog, hebben wij alle consumpties, met
uitzondering van 2 zware bieren geprijsd op : één Euro !
Wij hopen dat eenieder met deze “keep-it-simple”-oplossing kan
leven.
De voorzitter.
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Taplijst april 2008 tot maart 2009

Paastornooi Waarloos
22 en 24 maart 2008
‘Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de
lente’.
De lente begint op 21 maart en die dag is het ook een volle
maan. Dus op zondag 23 maart is het Pasen. En een vroege Pasen
betekent ook dat het Paastornooi vroeg in het jaar gespeeld
wordt.
Niemand weet ondertussen nog hoeveel edities van het
Paastornooi reeds gepasseerd zijn. Laat ons het er bij houden
dat het er veel zijn. In de ‘oertijd’ van het Paastornooi werd er
zelfs een bal gehouden in het Berkenhof. Wie van jullie kan zich
deze vervlogen tijden nog herinneren?
Tegenwoordig wordt er door onze voetballers nog steeds
reikhalzend uitgekeken naar het Paasweekeinde. Hoe kan het
anders? Twee dagen lang is het Chalet ‘place-to-be’ voor 8
bevriende voetbalploegen uit de omgeving. Met sportieve
vechtlust wordt gestreden om hun ploegnaam op de fameuze
wisseltrofee te krijgen. Onze vrienden van RVV zijn er
ondertussen in geslaagd om het tornooi reeds tweemaal op hun
naam te schrijven. Indien ze ook dit jaar met de hoogste eer
kunnen gaan lopen, nemen ze meteen de beker mee naar Reet.
En dat willen de ploegen uit Waarloos kost wat kost vermijden.
Het zal erom spannen!
De jongens van Den Twee zorgen dit jaar voor de 2de maal ook
voor het nodige vertier op zaterdagavond. De fuif in Den Trap
is een verlengstuk geworden van de fun en het plezier in en om
het Chalet. En omdat de sjotters van den Twee zo’n
sympathieke knullen zijn, kunnen ze rekenen op heel wat
fuifgangers uit hun sportieve kennissenkring. ’t Is te hopen dat
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iedereen op tijd thuis zal zijn om met de kids op zoek te gaan
naar Paaseieren!

SPORTKWIS 2008
Zaterdag 22/03/08
10.00u Den Twee – Vosberg Sport 11.00u FC Rover – SVKLE Rumst
12.00u Reet VV – VK Kontich
13.00u La Una – Deurne TB

Op 8 februari werd in het Berkenhof onze eerste sportkwis
georganiseerd.

In de namiddag nog wedstrijden om : 14.00u – 15.00u – 16.00u – 17.00u

Liefst 30 ploegen schreven zich in voor deze kwisavond. Nooit
gedacht dat we zoveel mensen konden warm maken om in
Waarloos te komen kwissen. Ook nooit gedacht dat het
Berkenhof zo klein kon zijn. Als je 120 kwissers een plaatsje
moet geven in de zaal heb je niet veel plaats over.

Maandag 24/03/08
12.00u wedstrijd om plaats 7 en 8
13.15u wedstrijd om plaats 5 en 6
14.30u wedstrijd om plaats 3 en 4
16.00u Finale

Onder de ploegen heel wat dorpsgenoten, maar ook enkele
‘professionele’ kwisploegen. Ook bevriende voetbalploegen van
Den Twee kwamen hun kennis testen.

op zaterdag vanaf 21u :
EASTER SOCCER PARTY @ DEN TRAP

Vragen over (natuurlijk) voetbal, wielrennen, autosport, etc
werden aan de deelnemers voorgelezen. Tussendoor moesten
nog fotoreeksen met Rode Duivels en B.S.ers (bekende
sporters) juist ingevuld worden.
Enkele discussiepunten te na verliep onze eerste kwisavond
redelijk goed. Een juiste variatie aan vragen, goede timing en
een mooie prijzentafel maakten het voor iedereen een toffe
avond. Zelfs de meer ervaren kwisploegen hadden een positief
woordje over onze eersteling.
Zelf vonden we het ook een geweldige avond, en we waren het
er ook over eens dat de voorbereiding weliswaar veel tijd in
beslag nam, maar dat zelfs dat een plezante ervaring was. Door
het zoeken naar gepaste vragen kom je verdorie heel wat
wetenswaardigheden tegen op het internet.
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UITSLAG : (eerste 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FC Caracole 283 ptn (op een totaal van 316)
Dug Out
279 ptn
Dender United
276 ptn
Gelen Hoek 265 ptn
SVKLE Rumst 263 ptn
Petacchi’s
256 ptn
Komar(t)ettes
234 ptn
Brouwershuis 232 ptn
Club v Geel en Rood 227 ptn
De Kakkers 222 ptn

Tot de volgende editie…
Kwismasters van den Twee
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Dat verdient een bloemetje…
Goede vrienden,
Telkens we iemand in de kijker zetten die echt een bloemetje
verdient, moet dat met reden zijn. Je krijgt deze bewieroking
niet zomaar.
Vandaar… we hebben even moeten zoeken. Doch wie zoekt die
vindt.
En wie verdient er dan een bloemetje ? Welnu vinden wij:
Eddy Verbist !!!!!!!
Ik zie sommigen al vragen Eddy Verbist ? Die heeft toch al lof
gekregen via het algemene bloemetje van de scheidsrechters?
Juist, jullie hebben gelijk. Eddy fluit er tegenwoordig nog niet
naast. Met zijn kersverse rode (geen politieke zet achter
zoeken….) uitrusting rent hij, fluitje in de rechterhand en
Michel (groene – weer geen politieke zet achter zoeken) in de
linker, over het R.V. Waarloos terrein dat het een lieve lust is.
Na het nuttigen van een gele (wel politiek achter zoeken…)
Maes met witte kraag, kan hij relativerend vertellen over de
situaties die net voordien op de grasmat konden aanschouwd
worden.
Als leraar lassen heeft hij een professionele achtergrond om
met voetballers – net zoals leerlingen in het 6de en 7de BSO
moeilijke mannekes, - om te gaan op een amicale manier. Gebruik
maken van volzinnen die menig fluitende advocaat hem zou
benijden, slaagt hij er telkens in om de kalmte en de rust te
bewaren. En als woorden niet helpen, gaat hij gewoon op den bal
zitten zodat het gekrakeel ophoudt door de verwondering.
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Maar voor dit alles krijg je geen bloemetje. Zelfs Eddy Verbist
niet.
Neen vrienden, daarvoor moet je meer doen.
En dat heeft Eddy gedaan.
In het laatste gemeenteblad wordt iets verteld over een
schepen die een schepen vervangt. Dat daarvoor een speciale
bijeenkomst van de vooraanstaande politieke gezagsdragers
wordt bijeengebracht hoeft geen betoog. Dat daar toespraken
bijhoren en foto’s genomen worden is evident .
Maar, goede vrienden, uitgerekend op deze bijeenkomst “out
den Eddy zich ! Hij steekt de rechterhand op schouderhoogte
en stelt luidop zodat iedereen het kan horen en alle inwoners
van de gemeente het achteraf kunnen zien : “ IK BEN VAN DEN
TWEE “ (nvdr. Laat je niet misleiden door de schaduwen op de
achtergrond. Eddy steekt wel degelijk 2 vingers omhoog)

Voorwaar een straffe geste. Op zulk moment de kalmte
bewaren, alle glorie laten voorbijgaan en dan aan je echte
vrienden denken is een ding. Dat hardop zeggen nog helemaal
iets anders. Chapeau Eddy, je moet het maar doen.
Alle gekheid op een stokje: Proficiat aan onzen Eddy, die vanaf
nu het schepenambt van openbare werken in onze gemeente
Kontich/Waarloos mag uitoefenen.
Als oude rot in het politieke vak draait hij ondertussen al
enkele weken mee.
Wanneer je aan de zoon van de Schepen vraagt : “Waar is
vaderke ?” antwoordt Bart steevast: “In vergadering.” Ja, aan
zo’n politiek mandaat hangt nu eenmaal wel wat vergadertijd
vast. Vast beginuur, flexibel einduur. In functie van de noden
van de inwoners.
De schepen heeft een serie mailadressen en telefoonnummers
waar je hem altijd kan bereiken. Zelfs een spreekuur (op
maandagavond).
Maar voor de veteranen is hij ALTIJD bereikbaar. Bij voorkeur
afspraak maken aan de groene tafel.
Proficiat Eddy, met deze mooie taak. Wij zijn trots op jou en
deze erkenning voor je jarenlange inzet voor de vele
uiteenlopende verwachtingen van ieder die in je omgeving mee
bekommerd is om het welzijn van onze vereniging en ons
dorp(sleven).
En als het dan al eens verkeerd is zal er wel Constant iemand
uitroepen: het is allemaal de schuld van die politiekers,…. Of
neen, van het gerecht….

PVDB.
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Den Twee op weekend
Naar jaarlijkse gewoonte is den twee weer op weekend geweest.
Dit jaar had de organisatie gekozen voor een trip in de
Voerstreek. Om het meer te specificiëren het dorpje “Epen en
Heyenrath”. Voor de overnachtingen en ontbijt. Voor de
overnachting en ontbijt en in Epen een pracht van een
restaurant, beiden onder dezelfde naam: “Gerardus Hoeve”.
Voor de buitenstaander kan ik verzekeren :”Voor beide zaken,
een echte aanrader” (nvdr: http://www.gerardushoeve.nl)

’s Avonds wel iets later naar bed, maar niet beschonken, om ’s
morgens fris en monter aan het ontbijt te verschijnen en om
sterk te staan voor een fikse wandeling onder de deskundige
leiding van Geert Verbist.
Voor de niet-wandelaars had de Sven Cras een nieuwe
plaatselijk sport uitgevonden nml: ”Boerengolf”. Wat ik van de
deelnemers vernomen heb: locatie… een gewone wei,een stok
met een klomp eraan… een bal van 10 cm doorsnee, en dan maar
slaan naar een bepaalde hole. Als versnapering 2 borrels
jenever per persoon. Naar ’t schijnt was het een eigen
boerenbrouwsel .”Tof om het ook eens meegemaakt te hebben“,
vertelden me alle deelnemers en allen met natte voeten.
Op de middag kwamen we allen samen op het terras van een
oude boerderij dat als restaurant was omgebouwd.
Na enkele drankjes genoten we daar van een plaatselijk
gerecht: een vlees- en kaasplank met het nodige vocht.
Daarna trok de grote groep al wandelend naar onze thuishaven:
Gerardus Hotel.
Onderweg hadden we nog een rustpauze waar we ontvangen
werden door: Christel, Vera, Clothilde. Er was voor ieder wat
wils: jenever(in zes uitgaven van smaak), chips, water, cola,
fruitsap, appelen en olijven.

Een gedeelte van de groep vertrok op vrijdagvoormiddag 19
oktober, de rest, vooral de jongeren, vervoegden ons de
vrijdagavond.
Na een smaakvol buffet zat de sfeer er dadelijk in, bij een
quiz,voorafgegaan door een stoelendans. Het geslaagde geheel
was in handen van Bart Braeckmans en Hans Timmermans.
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In het hotel aangekomen, een goed warm badje en klaar waren
we voor het aperitief en het viergangenmenu met de nodige
wijn erbij en een koffie als afsluiter in “Gerardus Restaurant”.
Na nog enkele pintjes in het hotel en de jongeren een rustig
spelletje poker was de zaterdag goed gevuld.
De zondag na het ontbijt werd er ingepakt. Voor het
middagmaal zouden we na een stevige wandeling, onder leiding
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van Wim Verlinden, naar een nieuwe locatie trekken. Koen
Campaert trok met de niet-wandelaars naar een plaatselijke
markt en wat winkelbezoek.
Na dit alles werden we verwacht in een pracht van een oude
hoeve in ’s Gravenvoeren. Een plaats ons getipt door de Fons en
Simonne.
Tijdens die zondagvoormiddag hadden een 10-tal van onze
jongste krachten besloten om te gaan mountainbiken. Lag het nu
aan de lekke banden, de gebroken ketting of het tekort aan
fysiek , vraag het maar aan den Tim, verzorger van dienst. In
ieder geval voor het eten waren ze dik anderhalf uur te laat.
Geen probleem, we hadden de fritten en de kalkoen met
championsaus warm gehouden, dus alles O.K.!
Na nog een goed dessert en koffie nog een dankwoordje voor
allen die hadden bijgedragen voor dit prachtig weekend. Want
het weer was ons ook goed gezind die drie dagen.
Dan trok ieder huiswaarts nog nagenietend van die prachtige
dagen en het gezellig, geslaagd weekend en dank voor die alles
inrichten

Jefke van den Twee

Het weekend van den één.
Zeg niet neger, dweil, konijn …want:
spreken is zilver, zwijgen is goud!

Het jaarlijks weekend van den Eén (officieel RV I) had plaats te
Houffalize (12-14 oktober 2007).
Peter Scheers had een mooie gîte vastgelegd: rustig gelegen,
zeer ruime living met oude balken, grote keuken, vele
slaapkamers.
Vrijdagavond was het pasta-avond: je merkt dat enkelen van
den één (Rafke op kop) zeer grote vorderingen hebben gemaakt
in hun kooklessen. Nadien was er een dessertenbuffet van vele
heerlijke taarten. De avond was leuk en sfeervol met allerlei
gezelschapsspelen. Velen gingen rond 2 à 3 u. slapen, anderen
iets later.
Er was doorheen het weekend een spel: elke deelnemer kreeg
een briefje met de naam van een andere persoon van de groep
en een voorwerp (voorbeeld: dweil – Willy). Als Willy dan tijdens
het weekend het woord dweil uitsprak, was hij uitgeschakeld.
Uiteindelijk waren er na het weekend nog drie deelnemers niet
ontmaskerd: Louis Heymans, Dries Van Craen en Rafke
Ielegems. Voor de geïnteresseerden: na de daaropvolgende
voetbalmatch is Dries ontmaskerd door Louis en heeft Louis de
duimen gelegd voor winnaar Rafke!
Op zaterdag was er een prachtige wandeling langs de Ourthe
onder leiding van stafkaartspecialist Peter Scheers. Peter had
bovendien voor rusthaltes gezorgd met allerlei spelletjes (wat
betekent Bettemakkemaaaaa?). ’s Middags zorgde Rafke (die
niet meewandelde) voor een lekkere picknick met Franse broden
en een heel assortiment groenten. (Of hoe de anderen uit zijn
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voetkwetsuur voordeel haalden!) Lekker in het zonnetje
“teambuilden” …

Kalender

Na de wandeling werd er petanque en voetbal (of wat erop
gelijkt) gespeeld. Het bleek dat Jan Vetters en Bette
Vergauwen beter tireren dan de “ouderen” die wekelijks
oefenen.
De gourmet met een mooi buffetassortiment van pasta’s e.a.
was heerlijk.
Nadien volgde een zeer toffe quiz onder leiding van Bram Dom.
Hij is niet alleen een goede keeper, maar ook een goede
quizmaster. Perfect gedaan Bram!
Om die avond erin te slagen om Marcel De Haes konijn te laten
zeggen, moet ge vele trucs uithalen!
Na de zondagwandeling reden we richting Waarloos.
Het was een zeer tof weekend!

Een verslaggever die het woord “neger” niet mocht zeggen en
zeer vlug
ontmaskerd
werd.
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april 2008 tot sept 2008
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ATALANTA 3

Petanque bij de veteranen.

Anno juni 2007 zaten enkele bekende jongeren uit Waarloos
aan de toog van het brouwershuis . Samen wilden ze eindelijk
eens terug aan hun conditie werken , na een paar jaar uit het
sportieve circuit geweest te zijn . Toen bedachten ze het
misschien wel een goed idee was om Veteranen 3 opnieuw leven
in te blazen .
Met niet weinig moeite hebben we uiteindelijk een 25 tal
sportieve jongens gevonden , de één al wat jonger dan de
andere , maar met allemaal evenveel zin om terug de
voetbalschoenen aan te trekken .
We zijn op eigen initiatief beginnen trainen op de velden aan de
Pauwhoeve , kwestie van nog niet te hard op te vallen zodat
andere ploegen ons talent nog niet konden waarnemen .
Ondertussen kregen we van het veteranen bestuur de
toelating om mee in de vereniging te stappen . Waarvoor dank.
Onze naam Atalanta , komt van de Italiaanse club Atalanta
Bergamo waar een aantal spelers van ons een mooie herinnering
aan hebben.
We hebben al een aantal matchen achter de rug met toch al
wat mooie resultaten. De derby’s tegen onze collega’s van de
één en den twee (die we spijtig genoeg onterecht verloren )
deden de honger naar het voetbalspelletje alleen maar
vergroten . Waardoor we via FC Zwervers toelating vroegen om
deel te nemen aan de competitie van 2008/2009 .
Tegen volgend seizoen zullen we ongetwijfeld al wat meer op
elkaar ingespeeld zijn en zal de conditie toch ook wat beter
zijn, zodat we hopelijk ons mannetje kunnen staan in de
competitie .
Met sportieve Groeten

Atalanta 3
19

Mijn eerste (winter)seizoen zit er haast op. Enkele jaren heb ik
getwijfeld om me in te schrijven, het leek me zo een statische
en kouwelijke bedoening. Maar niks is minder waar. Ik denk dat
het de sport is waar het meest wordt gelachen bij de
veteranen. Het feit dat je ook telkens andere ploegmaats hebt
is ook leuk, als je verliest, waren de anderen niet in forme……
Het spelniveau ligt erg hoog, maar dat zal wel alles te maken
hebben met het feit dat zoveel mannen ( en vrouwen ) van 1952
deelnemen….
Makkelijk spelen is het in elk geval niet, omdat elk van de drie
terreinen, er anders bij ligt. Vooral tussen terrein 1 en 3 is er
een groot verschil, de ballen rollen veel sneller en vlotter op
plein 1. De doorwinterde spelers hebben daar echter weinig
problemen mee. Ik zie maar één oplossing : in de zomer met
enkele stoere kerels en evenveel pikhouwelen, alles eens goed
loskappen en terug oprijven.
Op mijn eerste speelavond kwam ik 2 minuutjes te laat toe. Tot
mijn enorme verbazing mocht ik niet mee starten. Wie had dat
gedacht dat men in Waarloos en dan zeker bij de veteranen op
enkele minuten min of meer keek! Bij de petanquers dus wel.
Stipt om 19.30 uur worden de ploegen en terreinen, netjes
getrokken. Wie later komt “mag” pas in de tweede spelbeurt
starten. Dit geldt voor iedereen, ook voor een
bruggepensioneerde…
Enkele weken terug trok ik kaart nummer 19, alhoewel goed op
tijd, moest ik een half uurtje wachten, om te kunnen starten.
Op de drie terreinen kunnen immers max 18 man spelen. Dat is
natuurlijk geen probleem, maar 30 min op de bank zitten in een
20

ijzige wind heeft me toen een zware verkoudheid bezorgd,
zodat ik twee weken niet meer kon wielertoeristen…Erg goed
aankleden is de boodschap.
Dit seizoen eindig ik zeker achteraan in het klassement, maar
volgens Herman heeft dit te maken met het feit dat ik lang heb
gespeeld met “kermisballen” . Een petanquebal moet inderdaad
een zeker gewicht en diameter hebben, en goed uitgehard zijn,
of hij “ketst” weg bij het minste contact. Ondertussen beschik
ik ook over een professionele set (petanque)ballen en heb hier
mee al twee keer gewonnen….
Ja, volgend seizoen kan ik me niet meer wegsteken achter die
“strandballen”, en als man van 1952 ben ik “zedelijk” verplicht
aan de kop te spelen en niet aan de staart…..
Paul Vingerhoets

Kaartprijskamp
Ieder voor zich
Einduitslag periode 1 juli 2007 tot 31 dec 2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7

Van Es Paul
Van den Bosch Francis
Mariën Marieke
Boets Alfons
Tersago Maurice
Meeus René
De Munter Marcel
Peeters Maria
Vingerhoets Maria
Van der Beeken Louis
Van Camp Frans
Op der Beeck Jeanne
Hofmans Roza
Van Leemput Marleen
Sluyts Simonne
Braeckmans Paul
Vermeylen Maria
Rens Dirk
Aantal slagen anderen
Liekens Willy
Verstappen Hugo
Broun Marina
Van Moer Jef
Jaspers Willy
Tas Eddy
Cortens Ingrid

7 beste beurten
Aantal slagen
838
814
794
791
790
785
780
775
773
767
765
754
741
737
729
726
699
514
7 beste beurten
797
751
747
742
741
697
675

Beste dagresultaat
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Totaal na 11
beurten
Aantal slagen
1249
1100
977
1172
1189
1065
958
1144
1172
1044
1127
1138
1000
737
988
898
699
514

Van den Bosch Francis
De Munter Marcel
Hofmans Roza
Van Es Paul

134
129
129
129

Familienieuws
Overleden
Maria Schuybroek (22 januari 2008)

Slechtste dagresultaat
Jaspers Willy
Vermeylen Maria
Van der Beeken Louis

71
74
82

Moeder van Guido en Hilde Van Loon

Louis Adriaensens (5 februari 2008)
Info: Paul Van Es – 03 457 42 89

Schoonvader van Luc Geeraerts

Geboorte
Victor (11 januari 2008)
Zoon van Christoph Michiels en kleinzoon van Francis Cuypers
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Cyclocross

Fietsploegen

Toptien van het eindklassement seizoen 2007-2008.
Op de volgende pagina’s vind je de kalenders van de
zondagsritten van onze fietsploegen.
Naast de 3 reeds
bestaande
groepen, wordt
er vanaf de
eerste zondag
van april met een
4de ploeg
gestart.

Voor het seizoen 2008-2009 werd beslist om nog slechts 4
crossen in te richten. Het eindklassement wordt dan bepaald
door de beste 3 resultaten van iedere deelnemer.
De cross wordt telkens de laatste zondag van de maand
gehouden, dus
– 26 oktober 2008

Gelegenheid
genoeg dus voor
iedereen, man of
vrouw, om op
aangepast niveau
mee te rijden
met één van de fietsploegen..

Naast deze zondagsritten fietsen we tijdens de zomermaanden
ook op donderdagavond. Sommigen beschouwen dit als
trainingsritten op een vast parcours , anderen houden het bij
wat rustigere fietstochten.

– 30 november 2008
– 28 december 2008
– 25 januari 2009
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Fietsen Groep 1

Fietsen Groep 2
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Fietsen Groep 3

Fietsen Groep 4
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Redactie
Vanwege de geringe respons op onze vorige vraag naar
redactieleden, doen wij hierbij een nieuwe oproep..
In ons allereerste nummer (sept 1994 !) schetsten we reeds de
bedoelingen van dit blaadje, nl.
Onze afdelingen dichter bij mekaar houden, weten wat de
anderen doen. .. Gewoonweg genieten van onze activiteiten,
maar ook van die van de anderen …

Als je zin hebt om hier aan mee te werken, dan ben je altijd
welkom. Je hoeft hiervoor niet noodzakelijk zelf artikels te
schrijven. Brainstormen over de inhoud en mensen van de
verschillende afdelingen aanspreken zijn even noodzakelijke
taken om het beoogde opzet van het Revetje te behouden.
Kandidaten kunnen zich ten allen tijde melden bij de
redactieleden.

Redactieleden:
•

Marc Hermans

•

Philippe Van den Bosch

•

Luc Verbruggen
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