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NNet op een dag dat de motregen je 
doet denken dat we zomer definitief 
voorbij is verschijnt de zon in de 
gedaante want de kleindochter 

van de erevoorzitter totaal onverwacht in 
Kruikenburg. Deze verschijning redt u allen 
van een voorwoord over Allerheiligen, 
Halloween, herfstvakanties of nog andere 
klassieke november aangelegenheden. 
Geen somber geschrijf over de aankomende 
winter en de resultaten van de start van het 
seizoen, maar gewoon even tijd nemen om de 
familie De Brandt nog even mooi in beeld te 
brengen. Het is voornamelijk de vrouwelijke 
kant van de foto die voordat mooie zorgt 
maar ook de man in beeld heeft ooit zijn 
verdienste gehad. (Al was het maar door een 
halve eeuw voorzitter van onze club te zijn). 
Het bestuur en redactie van dit clubblad is fier 
om jullie weer een nieuw boekje te mogen 
aanbieden. Zij die graag een bijdrage in de 
vorm van een artikeltje of enkele mooie foto’s 

willen leveren aan een volgende editie van 
dit tijdschrift worden vriendelijk verzocht om 
hun. creativiteit te delen met kris.marissens@
telenet.be of p.van.den.driessche@telenet.be. 
Alvast bedankt.

[Polle 19-10-19]

Voor woordWoord

www.europochette.com

Europochette® producten zijn praktisch, tijdloos en bovendien  
ook ecologisch en duurzaam.
• Efficiëntie en tijdsbesparing

• Hygiënisch in gebruik
• Marketing en communicatie ondersteuning

• Geschikt voor contact met voeding
• 100% recycleerbaar en biologisch afbreekbaar
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Kaas-, croque-  
en wijn avond

Het laatste weekend van september was het weer zover. Onze geliefde club organiseerde 
een etentje om de kas te spijzen. Toch is zo’n activiteit meer dan gewoon wat centen 
vergaren. De sfeerbeelden hieronder met bijhorende commentaren laten je wat proeven 
van de sfeer.

In de gazet vind je vaak een 
rubriek met zoek de zeven 
verschillen. In Aktueel gaan 
we een stapje verder en 
zoeken we naar de zeven 
gelijkenissen. Deze twee 
individuen zijn niet alleen 
meisjes, die in dezelfde 
ploeg aantreden, een blauwe 
werkplunje aanhebben, hun 
haar in een staartje hebben 
gedaan, een “Macleans 
smile” presenteren en zonder 
vrees recht in de lens kijken, 
maar het bijzonderste is dat 
hun namen al eens door 
elkaar gegooid mogen 
worden en dan nog juist 
lijken te zijn. Morgane weet 
immers al lang dat ze ook 
naar Margot moet luisteren. 
Voor Margot zal het nog even 
wennen zijn.

Het duo hiernaast heeft 
minder gelijkenissen. Links 
zie je een ontwapenende 
glimlach, rechts de 
vertwijfelde blik van een man 
die zich mogelijk terecht 
afvraagt of hij als Gunther 
dan wel als Jurgen in het 
boekje gaat verschijnen.
Ondanks de grote verschillen 
in haarsnit, kleur van T shirt, 
geslacht, leeftijd enz steken 
zij beiden als een geoliede 
machine simultaan de handen 
uit de mouwen, en dat niet 
alleen letterlijk (owv hun 
T-shirt met korte mouwen) 
maar ook door de bestelde 
dranken zonder morsen in 
glazen te gieten en op de 
plateau voor hen in beeld te 
plaatsen. (zoals u ziet, zonder 
morsen).

🧀

🍷

� 

Dit trio heeft meer plezier in 

vegen dan een professioneel 

Curling team. Vooral Dirk 

is in zijn nopjes omdat hij 

tegenover het vorige boekje 

in de hiërarchie is gestegen 

en hier al een grote borstel 

met steel mag bedienen.  Het 

knielen laat hij dan ook over 

aan de tien jaar jongere dame 

die haar blik geconcentreerd 

op het vuilblik houdt. De 

enige op dit plaatje die 

echt stof en vuil opveegt is 

mijn schoonste schoonzus, 

waarmee ik niet wil gezegd 

hebben dat de anderen enkel 

poseerden voor de foto.
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En dan er zij die zien dat het goed was. De PR man rechts in beeld kijkt tevreden neer op de 
prestatie die zijn team heeft neergezet. Hijzelf wordt om onbekende reden wat achterdochtig 
bekeken door het koppel dat de toog doet.

De zomer ligt al even achter ons maar toch 
kort een flashback op het 2e beach seizoen 
waar KB samen met Brussels Beach mooi werk 
geleverd heeft.  

Het interesse in het beachen was nog groter 
dan het eerste jaar, waardoor enkel de Pro 
beachers konden spelen en trainen. Hopelijk 
wordt dit in de toekomst opgelost en krijgen 
alle geinteresserden de kans om met beach 
volley kennis te maken. 

Onze KB’ers kwamen in alle provincies en 
niveau’s aan de bak,  verspreid over een 
vijftiental verschillende tornooien.
Er waren soms tornooien bij met enkel onze 
enkel KB spelers en speelsters, waardoor we 
wat uitdaging misten. 
We haalden heel mooie resultaten en heel 
veel KB gevulde podia. >> 

Tot slot zijn er de mensen 
zoals de man in het midden 
van de foto hiernaast, die 
proberen een gezellige 
avond te hebben, door te 
verbroederen met twee 
broers terwijl elk van hen 
een lokaal streekbiertje 
promoot. Ondernemend als 
hij is kwam Bernard, door 
een verspreking van mijn 
dochter, die hem vroeg op 
welke kamer (ipv tafel) ze zijn 
bestelling moest noteren tot 
een schitterend idee om de 
kaas en wijn van volgend jaar 
te laten doorgaan in een groot 
kasteel met voldoende kamers 
zodat je na dit feest veilig naar 
je bed kan wandelen. Mogelijk 
gebruikt het feest comité dit 
idee en wordt de volgende 
editie kaas en wijn weekend  
in de Ardennen.

Dit alles zijn maar flitsen van wat er allemaal bruist op een 
Kruikenburgse activiteit. Mensen die nog van dat moois met 
anderen wensen te delen van eender welke activiteit of wedstrijd 
mogen gerust een artikeltje inzenden zodat we dat een plaats 
kunnen geven in de volgende Aktueel.

[ Polle 30-9-19 ]

Brussels Beach
By K ruikenburg



In de jeugdkampioenschappen Vlaanderen, 
die gespeeld werden eind juni in Maaseik, 
slaagden onze KB ploegen erin om gouden 
en bronzen medailles en ook enkele mooie 
ereplaatsen in de wacht te slepen, die 
zorgden voor qualificatie van de Belgische 
finiale.  

In Knokke traden er 2 KB teams op om onze 
blauwe kleuren verdedigden op de Belgische 
kampioenschappen, met mooie resultaten. 
Onze dames U18 Xien van Snick en partner 
Fien Demeyer behaalden zilver terwijl de 
jongens U14 Yasper Blyaert en Yerko Van den 
Driessche met de bronzen medaille naar huis 
mochten gaan. 
 
Er wordt momenteel volop gewerkt aan de 
plannen voor beach seizoen 2020, meer info 
volgt. n

Brussels Beach
By K ruikenburg

Brussels Beach
By K ruikenburg
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Dit duo was 
een creatie van Jim Henson en werd wereld 

beroemd in de jaren 70 toen mediamagnaat 
Lord Grade The Muppet Show op zijn 
commerciële zender wilde uitzenden. In die 
tijd waren de beiden dubbelgangers die 
luisteren naar de nobele namen Alphonse 
en Jean-Pierre ook in de fleur van hun leven 
en spendeerden ze de grootste tijd van hun 
actief leven aan al wat met Kruikenburg te 
maken had. Dat ging van voorzitter, verzorger, 
supporter barman tot bar-gast enzovoort. 
Beiden zijn jaren onafscheidelijk geweest en 
zijn wat men noemt “vrienden voor het leven”. 
Ook toen ze met pijn in het hart afscheid 
moesten nemen van hun echtgenotes, bleven 
beide iconen mekaars steun en toeverlaat. 
Fons die slecht te been is en was, kreeg 
dagelijks meerdere bezoekjes van zijn 
bloedbroeder JP om zo de dag te breken. 
Maar zelfs onsterfelijke poppen blijven niet 
jong en ook bij dit duo laat de leeftijd sporen 
na. JP heeft wegens gezondheidsredenen 

zijn appartementje moeten ruilen voor een 
kamer in woon- en zorgcentrum Sint-Carolus. 
Wandelen tot aan de bungalow van Fons 
zit er voor JP niet meer in dus zien ze elkaar 
nog zelden. Daarom hebben enkele jongere 
Kruikenburgers een poging ondernomen om 
deze kameraden nog eens in het cafetaria van 
Kruikenburg bij mekaar te brengen. Ze zouden 
dan niet in de loge plaats nemen zoals in het 
plaatje hierboven, maar op hun vertrouwde 
plek aan de chauffage voor de venster van de 
bar.  
Met enige fierheid kan ik hieronder een foto 
van het resultaat presenteren zodat je de  
gelijkenissen kan vaststellen. Deze toppers 
zijn stilaan de herfst van hun leven aan het 
ruilen voor de winter en juist daarom wensen 
wij hen veel creativiteit en inspiratie toe om 
een manier te vinden om die winter zo veel 
mogelijk samen warm door te brengen.  
Wij zullen hen daarbij helpen. 

[ Polle 5-10-19 ]

Statler and 
Waldorf

Statiestraat 4 - 1742 Ternat
02/453 03 52

!
Kantoor De Feyter VOF 
Keizerstraat 20 – 1740 Ternat 

AXA-bank 02/582 65 97 
Verzekeringen 02/582 20 61 

FAX 02/582 71 01 
kantoor@defeyter.org 

www.defeyter.org 

Kantoor De Feyter VOF
Keizerstraat 20 – 1740 Ternat

AXA-bank 02/582 65 97
Verzekeringen 02/582 20 61

FAX 02/582 71 01
kantoor@defeyter.org

www.defeyter.org

uw verzekeringsmakelaar
en Crelan bankier 

Statiestraat 82-84, 1740 Ternat 
Tel.: 02/582.66.67
Fax: 02/582.71.41

www.dekerf.be

�� ��

Tel. 02/582.25.74
P. Van Nuffelstraat 8 - 1740 Ternat

ijsroger@telenet.be

B.V.B.A. IJS ROGER

VAN MULDERS EDDY
Dagvers consumptie ijs

Voor al uw feesten en evenementen

IJstaarten voor alle feestelijkheden (op bestelling)
Verhuur van triporteurs

Ook thuis literverpakking verkrijgbaar in diverse smaken

DE GIETER
BEHANG & SCHILDERWERKEN
EM. EYLENBOSCHSTRAAT 26
1703 SCHEPDAAL
T & F 02 569 18 13
LENADEGIETER@HOTMAIL.COM

Slagerij Traiteur Kaas

Bart & Deborah
Kerkstraat 16, 1742 Sint-Katherina Lombeek

Tel.: 0468 00 87 83

www.kaas-charcuterie.be

Jetsesteenweg 462
1090 BRUSSEL

Tel. 02/411 31 35
www.popenco.be



Kerkstraat 18,1742 Ternat
Tel:02/582 50 50

info@a-projects.be - www.a-projects.be
Nieuwbouw - Verbouwingen

Woningen – Appartementen -Industriebouw

NEERALFENESTRAAT 4, 1740 TERNAT

KOK AAN HUIS

+32 476 33 29 71

RABBE
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Uit Sympathie.
Astrid en Luc Roeges

PERS & BROOD

H U I S

Bosstraat 152
Sint-Katherina-Lombeek

053 67 32 96
OOK OPEN OP ZONDAG VAN 7U TOT 13U

Niet alleen James T.Kirk en Spock, 
uit de bekende fictieserie Star Trek 
die half vorige eeuw ontsproot uit 
de geest van Gene Roddenberry, 

kenden opvolging in “de volgende generatie”, 
maar ook in Kruikenburg wordt hier stevig 
aan gewerkt. Ons bestuur en de werkende 
Kruikenburg clan heeft voor het grootste 
deel de kaap van 50 overschreden en dus 
wordt het tijd om aan opvolging te denken. 
De moderne jeugd heeft mogelijk al gezien 
dat in de keuken van hun mammie een 
afwasmachine staat, maar afwassen is iets dat 
ze ooit in de geschiedenis boeken gelezen 
hebben of misschien hun overgrootmoeder 
ooit nog hebben zien doen.

Daarom is afwassen voor hen een beetje als 
tijdreizen en dat brengt hen nog een stapje 
verder dan de personages uit Star Trek. Die 
mannen konden wel getéléporteerd worden, 
maar reizen in de tijd zat er voor hen nog niet 
in. De twee neefjes hier reizen dus enkele 
tientallen jaren terug in de tijd, terug naar 
de periode waar en nog betere waren dan 
Miele. U ziet links dan ook de verbazing op 
het wezen van de grootste uit het duo als hij 
merkt dat zijn kleinere neefje een aangeboren 
talent lijkt te hebben om koffieresten uit 
een tas weg te spoelen en dat zonder enige 

instructie van hun nonkel die nog net achter 
in beeld te zien is. Ondanks hun reis naar het 
verleden staan ze toch open voor de moderne 
technologie en vrezen ze de cameralens 
van het mobieltje van ondergetekende niet. 
Onverschrokken kijken ze recht in de lens en 
laten ze zien dat zij klaar zijn om binnen enkele 
jaren de boel hier over te nemen.
Xander en Tibo, bedankt dat we op jullie 
kunnen rekenen!

[ Polle 28-9-19 ]

Kruikenburg, The next 
generation.

Uw reclame hier?
Neem contact op met

onze verantwoordelijke
Eric de Laat:

eric@kruikenburgvolley.be



COMPUTER-HULP AAN
HUIS OF KANTOOR

GEEN OPLOSSING = 0 EURO
02 308 32 65 - help@pcmedic.be

PC Medic .be++
Eigen hersteldienst

Affligemstraat 55  1742 Ternat
Tel.: 053 66 20 88

www.baetens.be

Assesteenweg 398 – Ternat
Tel 02/582 84 00 – www.josan-group.be

Stratiestraat 64  1740 Ternat
02/569 44 40

Van maandag tot vrijdag open van 8u30 tot 13u00
en van 14u00 tot 18u30

Zaterdag van 8u30 tot 17u00 doorlopend
Zondag van 8u30 tot 12u00

Gesloten op woensdag
www.vastenavondt.be

14 —— Kruikenburg Aktueel - November 2019 Kruikenburg Aktueel - November 2019  ——15

CITROËN C3 AIRCROSS

MERKSPECIALIST
gespecialiseerd in Peugeot en Citroën

...en een voorspoedig en veilig 2019!

Bodegemstraat 37
1740 Ternat

gARAgE | fLORENT DE GEYNDT
02 582 14 39 
www.florentdegeyndt.be

           Garage Florent de Geyndt 
        wenst u prettige feestdagen...Klantgerichte service

... met meer dan 70 jaar ervaring
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Carrosserieherstellingen alle merken
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Nu ook verkoop van jonge tweedehandswagens op uw maat en volgens uw budget

De klassieker van Gilbet Becaud beschrijft het gevoel van een Fransman die tijdens de 
zomer zijn land ontvlucht om te ontsnappen aan de drukte van de  toeristen en pas 
in september weer rust vindt in de schaduw die een olijfboom biedt bij de laatste 

zomerzon. Het is een wat melancholieke song die je laat voelen dat de zomer voorbij is en 
de herfst heeft overgenomen.  De versie van Neil Diamond gaat eerder de romantische toer 
op, en ik …? Ik heb toevallig dit plaatje kunnen vastleggen in september. Een open hemel 
met opkomende zon boven een met nevel bedekte weide aan de rand van Mechelen. Deze 
‘September Morn’, zoals Neil het zou zeggen, heeft iets magisch, mystieks, sprookjesachtig of 
gewoon moois. Het eerste daglicht, dat speelt met de fijne condens druppels die zich boven 
het natte gras hebben gevormd, kleurt de lucht oranje. Een mens moet het niet altijd ver gaan 
zoeken om iets moois te zien, maar je moet er misschien vroeg genoeg voor opstaan.

[ Polle 21-9-19 ]

C’est en Septembre...



G&A De Meuter nv
n Assesteenweg 117A/8
n B-1740 Ternat
n  Tel : +32 2 582 13 44
n info@demeuter.be
n www.demeuter.be

De Meuter Recycling
n Vilvoordsesteenweg 31
n B-1120 Neder-Over-Heembeek
n  Tel : +32 2 241 43 54
n info@demeuterrecycling.be

www.demeuter.be n www.demeuter.fr16980143_DeMeuters.indd   1 18-02-16   16:47

Mark Taelemans 0475/86 01 83
Filip Wauters 0475/43 52 97
www.tuinaanlegwauters.be
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Marktplein 29
1740 Ternat
02/582 68 85

www.dekaasstolp-ternat.be

Uw  
reclame  

hier 
?

Neem contact op met
onze verantwoordelijke

Eric de Laat:

eric@kruikenburgvolley.be

De Bouwerij Architects

Fernand Demetskaai 23
1070 Brussel

Tel +32 2 582 50 63
Fax +32 2 582 00 29
info@debouwerij.com

www.debouwerij.com



EPC - EPB - Plaatsbeschrijving - Ventilatieverslaggeving
Elektriciteitskeuring - Aircokeuring

Marktplein 1/3 1740 Ternat
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Magic Betting staat onder beheer van Betting Service BVBA. Magic Betting is gelicentieerd 
en gereguleerd door de Kansspelcommissie (nummer: FA+120148).

De maatschappelijke zetel van Magic Betting is Stapkens 4, 2200 Herentals, België



Café Setup
Statiestraat 20
1740 Ternat
0471/31 41 71 

 setupternat

Open:
maandag: 18:00-02:00
dinsdag: 17:00-02:00
woensdag: 17:00-02:00
donderdag: 17:00-02:00
vrijdag: 16:00-04:00
zaterdag: 16:00-04:00
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NIEUWBOUW, RENOVATIE, HERSTELLINGEN, TIMMERWERK, PANNEN, LEIEN, 
GEVELBEKLEDING, PLATDAK, PUNTGEVEL EN INDUSTRIELE DAKEN.

Notestraat 19 — 1742 Ternat
0496 801 802

olivier@acodak.be
www.acodak.be

Albertlaan 220, 9400 Ninove
Tel: 054/32 95 41

Kantoor.arents@verz.kbc.be


