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KWB    Sint-Martinus    Kontich    vzw 
 

Jaarverslag  69ste  werkjaar (2016-2017) 

 
1. Algemeen Beleid 

Na het ontslag van François De Boeck werd het werkjaar 2016-2017 in 

september aangevat met 6 leden binnen het dagelijks bureau. Echter niet 

voor lang want op de statutaire ledenvergadering van 3 oktober 2016 werd 

een zevende lid, belast met het onderhoud van het lokaal, voorgesteld. Frans 

Dupont werd als enige kandidaat verkozen met handgeklap. Maar ook deze 

situatie was van korte duur want in januari nam Flor Croux onverwacht, 

maar om strikt privé redenen ontslag als medevoorzitter. Wij respecteren 

deze beslissing en danken Flor voor de lange staat van dienst binnen onze 

vereniging. Zijn functie wordt voorlopig waargenomen door onze 

penningmeester Jos Demeer. 

 

Samenstelling Dagelijks bureau: 

Johan De Hert: voorzitter 

Jos Demeer: medevoorzitter en 

penningmeester 

Harry Crauwels: secretaris 

Frans Helsen: verantwoordelijke lokaalverhuur 

Robert Vergauwen: econoom 

Frans Dupont: verantwoordelijke onderhoud 

Er wordt verder gezocht naar een 7de lid. 

 

Het DB vergaderde maandelijks, evenwel niet in juli. Bovendien werd op 29 

mei de planningsvergadering gehouden met de onderafdelingen en 

werkgroepen. De besproken agendapunten en genomen beslissingen 

werden, zoals gebruikelijk, ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur, 

bestaande uit de wijkverantwoordelijken.  

Deze vergaderden eveneens maandelijks op de eerste maandag, behalve in 

juli en augustus. Door het ontslag van Gust Op de Beeck werd er gestart met 

25 wijkverantwoordelijken. Zijn plaats werd evenwel snel ingenomen door 

Frans Dupont zodat we het werkjaar beëindigden met 26 man. De 
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gemiddelde opkomst bedroeg afgerond 14 aanwezigen, hetgeen 

overeenkomt met een aanwezigheidspercentage van amper 54%. Dit is 

merkelijk minder dan vorig jaar toen dit percentage nog 61% bedroeg.  

Naast de vaste agendapunten, namelijk de bezinning, het ledennieuws, de 

evaluatie van de voorbije activiteiten, de planning van de komende 

activiteiten en het nieuws van het Verbond, kwamen o.a. ook de volgende 

onderwerpen aan bod: 

 Discussie rond het mobiliteitsplan 

 De voorbereidingen voor het optreden van de Shantyzangers 

 De richtlijnen i.v.m. het gebruik van het lokaal, meer bepaald in het 

kader van bezuinigingen 

 De verhoging van de lidgelden 

 De deelname aan de Rerum Novarumreceptie van Beweging.net 

 De voorbereiding van het jaarprogramma 2017-2018 met de viering 

van 70 j. KWB Sint-Martinus als hoogtepunt 

 

2. Ledennieuws 

Eind juni 2017 telde onze afdeling 291 hoofdleden, 116 partners en 29 

meerderjarige inwonende kinderen, hetzij een totaal van 436. Verleden 

jaar was dit 451. Spijtig genoeg noteerden we het overlijden van Edmond 

Van Dijck, Marie-Louise Ruyssers,  Monique Steenhuyse en Roger 

Schoeter.  

 

3. Ledenblad 

Het ledenblad “Kontakt” verscheen maandelijks gedurende het werkjaar, 

en één maal in de vakantieperiode juli/augustus, onder de 

eindverantwoordelijkheid van Frans Helsen. Een werkgroep zorgde 

maandelijks voor het plooien, nieten en de verdeling, samen met het 

verbondelijk maandblad “Raak”, in de bakjes van de 

wijkverantwoordelijken. Een nieuwe versie van de Welkomstbrochure 

verscheen in oktober 2016.  

 

4. Vertegenwoordiging 
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Onze afdeling was vertegenwoordigd in: 

 Beweging.net (het vroegere ACW) 

 De parochieraad 

 Verschillende gemeentelijke raden 

 

5. Dienstbetoon 

Dienstbetoon blijft één van de belangrijkste hoekpijlers van onze werking 

en kwam o.a. tot uiting in 

 De solidariteitsinstuif 

 Het ter beschikking stellen van het lokaal aan de Martinus 

oktoberfeesten, diverse parochiale verenigingen en bevriende 

organisaties 

 De vormings- en infoavonden 

 De steun aan Wereldsolidariteit  

 

6. Activiteiten 

De volgende activiteiten werden ingericht op initiatief van het dagelijks 

bureau, dikwijls in nauwe samenwerking met de onderafdelingen en/of 

werkgroepen: 

 

 02/10/2016: Herfstlunner met live zang van Geeno 

 03/10/2016: Statutaire jaarvergadering 

 07/11/2016: Open vergadering met workshop veilig verkeer 

(verkeersquiz) 

 20/11/2016: Solidariteitsinstuif t.v.v. Pegode en KVG 

 27/11/2016: het kinderfeest met goochelaar Ben 

 09/01/2017: de feestelijke bestuursvergadering met de 

bestuursleden van de onderafdelingen 

 05/02/2017: Viering van de jubilarissen 30+ 

 06/02/2017: Open vergadering Europa en de toekomst gebracht 

door Europees parlementslid Ivo Belet   
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 05/03/2017: een hoogtepunt in onze werking: optreden van de 

Shantyzangers uit Ede, in samenwerking met KWB Sint-Rita, 

OKRA Centrum en Koka, FEMMA-KVLV Sint-Reineldis en KVG 

Kontich-Lint-Waarloos  

 12/03/2017: het lenteontbijt met een verrassingsact, ontsproten uit 

het brein van eigen volk. 

Verder waren er de zondagse instuiven. We waren vertegenwoordigd op de 

verbondelijke streekbijeenkomsten Antwerpen-Rand en op de 

verbondelijke startavond. 

 

Enkele maanden geleden nam het KWB Verbond in Brussel een belangrijke 

beslissing: Vanaf 1 januari 2018 wordt een werkjaar gelijkgesteld met een 

kalenderjaar. Dit wil dus  zeggen dat het huidig werkjaar eigenlijk 

doorloopt tot 31 december 2017 en de statutaire jaarvergadering had moeten 

plaatsvinden in januari 2018. Maar om praktische redenen heeft het dagelijks 

bureau beslist om nu nog het oude systeem toe te passen. Het verschuiven 

van het werkjaar naar het kalenderjaar heeft overigens weinig gevolgen voor 

onze leden. Wij houden u wel op de hoogte indien het dagelijks bestuur zou 

beslissen dat deze wijziging voor de toekomst toch administratieve gevolgen 

met zich zou meebrengen.    

 

Harry Crauwels,  

secretaris 

2 oktober 2017 
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FINANCIEEL VERSLAG   2-10-2017 

 

De balans voor het jaar 2016 is weer in evenwicht. Na ons feestjaar 2015 

met de viering rond 30 jaar KWB-lokaal kunnen we op een normaal jaar 

inzake activiteiten terugblikken. 

 

We merken wel dat onze uitgaven steeds stijgen. Hierbij denken we in de 

eerste plaats aan de uitgaven voor energie, namelijk gas, elektriciteit en 

water. Aan alle onderafdelingen is de nodige aandacht gevraagd om zuinig 

om te springen met dit alles. Hopelijk merken we hier volgend jaar een 

positief gevolg van. Samenvattend zijn de uitgaven aan de brouwer, de 

energiekosten, verzekering, onroerende voorheffing, onderhoud, 

herstellingen en administratie onze voornaamste uitgaveposten. 

 

Verder zijn er de jaarlijkse activiteiten en verrichtingen die financieel een 

nuloperatie betekenen. Zo storten we de ontvangen KWB-lidgelden door aan 

KWB Nationaal. Bij de gezamenlijke activiteiten zoals Lenteontbijt, Lunner 

en dergelijke dekken de inschrijvingen ongeveer de uitgaven. Bij de 

Solidariteitsinstuif van november 2016 ging de opbrengst naar KVG en 

Pegode. 

 

De  opbrengst van onze “tap” tijdens de zondagse instuiven is nog steeds de 

grootste bron van onze inkomsten, samen met de verhuur van ons lokaal. De 

dalende trend in de opbrengst van de zondagse instuiven blijft zich echter 

verderzetten. We plannen daarom speciale acties om onze instuiven 

aantrekkelijker te maken en zo ook meer mensen te mogen ontvangen op 

zondagvoormiddag in ons lokaal. Jaarlijks ontvangen we gelukkig subsidies 

van onze gemeente en kunnen we ook rekenen op een beperkte sponsoring. 

 

Ik ben blij nog steeds te mogen afsluiten met een woordje van dank aan alle 

medeKWBers op wiens medewerking ik een beroep mag doen bij de diverse 

afrekeningen voor onderafdelingen, bij de zondagse instuiven en andere 

KWB-activiteiten. 

 

Jos Demeer 

Uw KWB-penningmeester 
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Verslag gebruik KWB lokaal  werkjaar 2016 – 2017 

 
Terugblikken op een jaar gebruik van ons mooie KWB-lokaal geeft ons de  

gelegenheid om de diversiteit te schetsen van onze KWB afdeling. KWB 

met zijn activiteiten, de onderafdelingen met hun specifieke activiteiten en 

dan nog eens het verhuur aan KWB-leden en bevriende organisaties.  

Dit vraagt duidelijke afspraken om alles in goede banen te leiden. Jammer 

vind ik het dan dat meer dan eens er met de andere niet voldoende rekening 

werd gehouden. We streven immers allen hetzelfde doel na voor onze 

afdeling. 

 

Zo is het prettig wanneer je in een zuiver lokaal komt en je frisse dranken 

kan geven aan je leden maar vergeet men wel eens de toog terug bij te vullen 

en het lokaal uit te keren. 

Een heikel punt blijft nog steeds dat er onderafdelingen zijn die het lokaal 

niet reserveren en toch gebruiken of wel reserveren maar op het laatste hun 

activiteit afblazen zonder dit te melden.  

 

Wanneer we hierop nu toch eens willen letten is deze oproep die elk jaar 

herhaalt wordt  hopelijk niet meer nodig. 

 

Misschien is het terug plaatsen van tafels en stoelen zoals de afspraken die 

we maakten en het bijvullen van de toog ook aangenaam voor de volgende 

gebruiker.  

 

Voor het afhuren of gebruik van dit lokaal door KWB leden of derden gelden 

gelden andere afspraken dan voor de onderafdelingen. Hiervoor wenden we 

ons steeds tot de verantwoordelijke van de KWB. Hier trachten sommigen 

andere wegen te bewandelen maar we vragen toch de afspraken te 

respecteren en dit om een een vlotte werking te verzekeren. 

 

Verder een woordje van dank aan de onderafdelingen voor de inspanningen 

om onze afspraken te willen respecteren wat niet altijd evident blijkt te zijn. 

 

Voor KWB Sint-Martinus 

Frans Helsen 
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Jaarverslag 2016-2017 -  KWB Voetbal 
 

Normaal gezien is het rusten geblazen voor een voetbalploeg tijdens de 

zomermaanden. Niets is minder waar.  

In augustus staat onze belangrijkste activiteit op het menu, een activiteit 

om onze kas te spijzen. Op zondag 7 augustus 2016 organiseerden we 

reeds voor de 27ste keer ons minivoetbal tornooi. Vierentwintig ploegen 

namen deel aan dit evenement.  

 

Op 17 december 2016 vond dan ons jaarlijks kerstfeest plaats. 64 personen 

waren aanwezig in  het KWB-lokaal..  Lekker eten, een bezoek van de 

Kerstman en een geslaagde dansavond, meer moet dat niet zijn. 

 

Op de 22ste editie van onze quiz, op 4 maart 2017 waren 27 ploegen 

aanwezig. Doordat we al enkele jaren inschrijvingen moesten weigeren 

waren we voor deze editie wederom uitgeweken naar het Parochiaal 

Centrum. Wim Verellen had weer een toffe quiz in elkaar gestoken. Het 

was wederom een  geslaagde quiz, met vele puzzel en spelrondes, heel leuk 

om doen dus met achteraf een prijs voor elke deelnemer. 

 

Onze laatste activiteit van het afgelopen werkjaar is onze rommelmarkt. 

Op zondag 16 juli 2017 organiseerden we al voor de 16de maal een 

rommelmarkt rondom het KWB-lokaal, in de parochiezaal, de 

Magdalenastraat, Ooststatiestraat, Sint-Jansplein en de Duivenstraat. Alles 

was vooraf volzet en we hebben nog vele aanvragen moeten weigeren 

aangezien we slechts 1500 lopende meters konden plaatsen. Er is weer een 

massa bezoekers komen opdagen op deze gezellige rommelmarkt. Een 

record-editie! Er was dan ook volop reclame en ruchtbaarheid aan dit 

evenement gegeven. Een topdag voor onze voetbalafdeling en voor de 

recette in het KWB-lokaal. 

 

U hoort het, de voetbalafdeling zit niet stil en lokt op verschillende 

activiteiten volk naar ons KWB-lokaal. 

Op naar een volgend geslaagd werkjaar. 
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Jaarverslag 2016-2017 KWB Volleybalclub Komart 
 

Algemene ledenvergadering 26/4/2017 

Agenda :  - Inleiding met jaaroverzicht van de activiteiten 

  -Overzicht kasverslag en goedkeuring jaarrekening 

  -Wijkentornooi 2017 

  - Komart Gezinsweekend  

  -Varia 

-Welkom door voorzitter en opsomming activiteiten van het voorbije 

werkjaar 

Wijkentornooi 14 en 15 mei 2016: record van 70 ploegen ( 42 recreatieve 

en 28 competitieve ploegen ) 

Gezinsweekend : 27-28 augustus 2016 ( De Haan ) 

September : start seizoen met 14 ploegen in 3 verbonden ( 8 mannen- en 6 

vrouwenploegen) 

16/10 : Spek met eieren ( gratis voor alle leden ) 

11/11 : Clubtornooi ( Trippeltornooi 3-3/3-3 ) met maaltijd gratis voor alle 

leden  

14/1/2017 : Nieuwjaarsreceptie ( KWB lokaal ) 

11/3 : Kaas en Wijn ( voorbereiding volgend seizoen ) 

17/3 : Pita ( gratis voor alle leden) 

-Overzicht jaarrekening met Ronny en Marc met goedkeuring 

jaarrekening. 

-Voorbereiding Wijkentornooi met vooral warme oproep voor vrijwilligers 

-Geen Gezinsweekend wegens stoppen werkgroep. 

-Geen Gezellig Samenzijn wegens te kleine opkomst. 

-Herhaling komende instuiven KWB lokaal 
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Jaarverslag werkgroep KULO 2016-2017 
 

 

KULO organiseerde het voorbije werkjaar 4 activiteiten.  

Op 11 september 2016 werd voor de eerste maal een bingonamiddag 

ingericht. 41 personen namen hieraan deel. 

Daarna volgde traditiegetrouw het weekend (14-15-16 oktober 2016). Met 

57 deelnemers trokken we naar Meerfeld, in het Duitse Eifelgebied. 

Op 31 december 2016 verzamelden 51 feestelingen voor de viering “Van 

Oud naar Nieuw”.  

En op 30 april 2017 trokken 17 wandelaars naar Antwerpen-Noord voor een 

geleide wandeling met culinaire stop.   

We namen ook nota van het ontslag van Leon Van Overschee als lid van de 

werkgroep, dit na een lange staat van dienst. Hij werd vervangen door Jos 

Demeer. 

 

Het KULO-team. 

 

 

 

  

http://www.google.be/imgres?hl=nl&gbv=2&biw=1440&bih=655&tbm=isch&tbnid=0RSkKlos1lr4SM:&imgrefurl=http://www.axcam.nl/psv/leden paardensport vereniging hulst.html&docid=RQdRtBttpCCq_M&imgurl=http://www.axcam.nl/psv/image/leden (1).png&w=1920&h=1080&ei=AZWdT7j2Juaj0QX0o_joDg&zoom=1&iact=hc&vpx=304&vpy=163&dur=4546&hovh=168&hovw=300&tx=132&ty=113&sig=115500336116401624001&page=1&tbnh=95&tbnw=169&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:65
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Jaarverslag KWB WijnmakersGilde  2016-2017 
 

Donderdag 7 juli hebben we ons werkjaar afgesloten en 

zoals gewoonlijk was er geen thema maar gewoon een 

babbelvergadering zoals de traditie het voorschrijft.  

Toch was er veel meer dan dat. De nieuwsbrief van juli 

kondigde aan : we hebben een nieuwe voorzitter !  

Iedereen had gehoopt dat Albert van Rompuy het roer 

zou overnemen van  Jos Huysmans die al vele jaren de 

gilde heeft geleid en nu hoopte op een welverdiend pensioen. Helaas, na 

enkele bestuursvergaderingen deelde Albert ons mee: dat hij zichzelf niet 

de geschikte persoon vond om de functie van voorzitter waar te nemen. 

Na een interval van  3 jaar, waar Marc Verpoten het voorzitterschap had 

waargenomen, is de plaats van voorzitter terug vacant. En het is Jos 

Huysmans waar we weer eens op kunnen rekenen om deze plaats in te 

vullen. 

 

Donderdag 1 september wordt de eerste vergadering van het nieuwe 

werkjaar. Het is een gezellig onderonsje waarop iedereen zijn vakantie 

ervaringen kan uitwisselen bij een lekker glaasje wijn. Zaterdag 24 

september heeft onze gilde een aanwezigheidstand gehad op de 

cultuurmarkt. 

 

Donderdag 6 oktober is onze volgende ledenbijeenkomst. De Statiepoweten, 

een culturele groep uit Hove was te gast en bracht ons een avondje cultuur, 

poëzie en proza – iets dat door onze leden zeker gesmaakt werd. Zaterdag 

15  oktober was er dan onze jaarlijkse barbecue, en zoals altijd weer een 

culinair succes. 

 

Donderdag 3 november, op onze volgende ledenbijeenkomst geeft Kamiel 

enkele tips voor het bereiden van eindejaar  aperitiefjes. Ook Marleen 

verraste ons weer eens op lekkere pompoensoep. 

 

1 december wordt een quiz – avond  geleid door  Georges  en hiermee sluiten 

we het jaar 2016  af. 

 

Het nieuwe jaar 2017 beginnen we met een nieuwjaarsfeestje op  

7 januari en dat wordt zoals gewoonlijk een culinair festijn . 
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Op donderdag 2 februari  2017 krijgen we dan een voordracht aangeboden 

door de fa. Yakult. “De wereld van het onzichtbare” een druk bijgewoonde 

en aan te bevelen voordracht. 

Ook onze cursus wijn maken voor beginners is gestart op 7 februari 

 

Vegetarisch eten is een feest, de voordracht door de kinderen van Kamiel en 

Marleen – op onze bijeenkomst van 2 maart 2017  

Zeker een leuke  en waardevolle voordracht , maar of er iemand zijn 

eetgewoonten zal wijzigen blijft een open vraag. En dan op 25 maart is er de 

kaas en wijnavond. Ook de Statiepoweten zijn er op uitgenodigd en brengen 

hun humor teksten mee om van deze avond een groot succes te maken. 

 

Donderdag 6 april komt Rita Vingerhoets spreken over de moderne 

bewaartechnieken. Rita, ja die kan ons wel boeien, dat weten we. 

 

En het moet altijd geen wijn zijn !  op donderdag 4 mei laat Kamiel ons nog 

eens proeven van zijn “ zelf gemaakt  bier” en dat kan hij ook. 

Op zaterdag 13 mei viert onze gilde zijn 35 jarig bestaan. Samen met al onze 

leden en vele genodigden, waaronder de burgemeester, hebben wij een 

heildronk uitgebracht op onze gilde. 

 

Op donderdag 1 juni  is er een Power Point presentatie waar Jos voor gezorgd 

heeft een deze bracht ons : “ een wijn story” 

Op 4 juni heeft de gilde deelgenomen aan de opendeurdag van de “Eco 

natuurtuinen” en op 20 juni was er verbroedering met de wijngilde uit 

Aartselaar. 

 

En op donderdag 6 juli is er dan onze laatste bijeenkomst  van dit werkjaar. 

Alhoewel er geen thema voorzien was, werd deze vergadering nog een 

laatste eerbetoon aan Casimir, een van onze trouwe leden die onlangs is 

overleden.( 11.06.2017). 

Tijdens het jaar heeft onze gilde ook 6 instuif vergaderingen verzorgd. 

Tevens werden iedere derde donderdag van de maand de spieren zwaar op 

de proef gesteld met de werkzaamheden aan onze wijnen in onze “Kelder”. 

Namens het Bestuur van de KWG. - Wijngilde 

Marc  D’haene   secretariaat. 
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            Verslag KWB tafeltennis 2016 - 2017 
 

Bestuur: 

Frans Helsen - voorzitter en penningmeester  

Maud Rewers - secretaris 

Scheldeman Wouter en Frans Helsen – jeugdverantwoordelijke 

Goyvaerts Albert – verantwoordelijke recreatie 

Demeer Jos – webmaster 

Spriet Maarten - Clubblad 

 

Augustus 2016: 

Donderdag 04/08 om 19.30 u. opening sportseizoen. 

Dinsdagen 16 en 23/08 van 19.30 u. tot 22.00 u. vrij trainen voor 

competitiespelers  

Donderdagen 11, 18 en 25/08 clubavond vanaf 19.00 u. 

Dinsdag 30/08 om 20.00 u. vergadering voor competitiespelers en ouders 

jeugd. 

 

September tot Pasen  

Dinsdag competitie van 20.00 u. tot 23.00 u. 

Woensdag trainingen in twee groepen:  

 Vanaf 16.30 u. groep 1 door Frans Helsen 

 Vanaf 18.00 u. groep 2 door Michael Van de Putte 

Woensdag competitie vanaf 20.00 u. 

Donderdag clubavonden (behalve de eerste donderdag van de maand) 

vanaf 19.00 u. 

Zaterdag van 9.00 u. tot 12.00 u. jeugdcompetitie (volgens kalender 

Sporta).  

 

Na Pasen  

Clubavonden op donderdag vanaf 19.00 u. 

De 1ste  donderdag van de maand is er GEEN recreatie, wel op woensdag 

VOOR die eerste donderdag. 

 

Extra activiteiten 

 Op zondag 03/07/2016 hebben een aantal clubleden deelgenomen 

aan ‘Kontich fietst’.  
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 Met ‘Kontich loopt erdoor’ op 23/09/2016 waren we met 7 

clubleden actief aanwezig in ons hesje van de club om ook op deze 

manier reclame te maken voor Ttk Martinus. 

           Drie andere clubleden hebben zich ingezet tijdens de drankbedeling. 

 Maand van de sport. Op 24/09/2016 tijdens de cultuurmarkt, 

hebben we onze deuren opengezet om op die manier nieuwe leden 

te werven. Via flyers op de markt en posters op allerlei plaatsen in 

Kontich hebben we reclame proberen maken. 

 Kwb lunner op 02/10/201 

o 10 deelnemers kleurden onze kleuren op een gezellige en 

lekkere dag 

 Marsepein en speculaasverkoop: 2e week oktober 2016. 

o Marsepein: 34 x 1 kg en 143 x ½ kg en 510 pakjes 

speculaas werden verkocht 

o Chris en Ben zijn de topverkopers waarvoor dank. 

 Clubkampioenschap 11/11/2016 vanaf 10.00 u. 

o 24 spelers en 48 personen op afsluitend etentje. 

 Clubkampioen is geworden Marc Van Nieuwenhove. 

 Kampioen jongeren is Stijn Huysmans 

 Kampioen recreatie is Henri Geeraerts 

 Zondag 20/11/2016 KWB Solidariteitsinstuif met medewerking van 

Ttk om af te ruimen. 

 Viering sportlaureaten op en rond de ijspiste op 26 december. 

o Genomineerd: Bert Goyvaerts (individueel kampioen in 

afdeling 8A- Antwerpen-senioren)  

o Ook genomineerd en derde geworden was de jeugdploeg 

met Carl Gryp, Bart Peeters, Olivier Verhaert en Jasper 

Ballet (ploegenkampioen in afdeling 2A- Antwerpen -jeugd)  

o Spijtig genoeg was de ploeg van de jongeren afwezig en 

heeft Frans Helsen de felicitaties in ontvangst genomen. 

 Black-light 29/12/2016 van 19.30 u. tot 23.00 u. 

o 26 deelnemers  

 Dubbelkampioenschap op 24/01/2017 vanaf 13.30 uur. 

o 10 deelnemers 

 Op 28/01/2017 heeft de F-ploeg meegedaan aan de quiz van 

Henricus. 
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 Op 09/02/2017 ondersteuning met 5 leden en robot op de sportdag 

van St.-Jozefschool Kontich. 

 KWB Lenteontbijt op 12/03/2017 

o Mooie afvaardiging van Ttk 

 Op 21/04/2017 hebben enkele jongeren van de club deelgenomen 

aan de quiz van ‘volkssterrenwacht Urania’ te Hove  

 Jeugddag op 22/04/2017 met een avonturenparcours was een 

succes. 

o 12 deelnemers 

 Op 25/04/2017 deden we met 7 clubleden (50+) mee aan de 

sporteldag te Kontich. 

 Slotfeest met volksspelen op 05/05/2017 vanaf 19.00 u. 

o 36 deelnemers 

 Uitstap voor vrijwilligers en bestuursleden op 27/05/2017 

o 17 deelnemers 

o Afspraak voor vervoer is ok 

 KWB Instuiven;  

o C ploeg: 04/09/2016 

o A ploeg: 09/10/2016 

o D ploeg: 06/11/2016 

o F ploeg: 04/12/2016 

o Jeugd:    15/01/2017 

o E ploeg: 19/02/2017 

o B ploeg: 05/04/2017 

 

Jeugdploegen:    (voorgesteld op de ledenvergadering) 

 Martinus A: Jordi Verhoeven E4, Karl Gryp E4, Olivier Verhaert 

E4, Jasper Ballet NG 

 Martinus B: Stijn Huysmans NG, Robin Geeraerts NG, Nicolay 

Van Reckem NG,  

                              Wouter De clerck NG 

        Trainingsgroepen: groep 1 vanaf 16.30 u. en groep 2 vanaf 18.00 u. 

 

Senioren ploegen:  (resultaat na de ledenvergadering)  

 Martinus A in 6e afd: Christophe Galimont D6, Chris Bruynooghe 

D6, Danny Ceulemans E0, Bart Peeters E2 



16             Sint-Martinus  JAARVERSLAG 2016-2017 
   

 

 

 Martinus B in 8e afd: Bert Goyvaerts E0, Karl Gryp E4, Frans 

Helsen E6  

 Martinus C in 9e afd: Wouter Scheldeman E4, Jordi Verhoeven E4,  

Kielbaey Patrick E6,  Spriet Maarten E6                                            

 Martinus D in 10e afd: Davy Bogaerts E6, Dirk Selis F, Ellen 

Bogaerts F, Marc Jacobs NG 

 Martinus E in 12e afd: Francine Kets NG, Arlette Van den Bussche 

NG, Maud Rewers NG, Sandra Scheurwegs NG 

 Martinus F in 12e afd: Rita Min NG, Viviane Pittoors NG, Walter 

Velle NG, Ben Jacobs NG 

 

Resultaten competitieploegen 2016-2017 

Extra competities: 

 Masters  

o Frans Helsen met Bert Goyvaerts. 

 Boonet  

o Martinus A met Frans Helsen met Francine Kets 

o Martinus B met Sandra Scheurwegs met Rita Min 

o Martinus C met Arlette Van den Bussche met Maud Rewers 

Resultaat Boonet lagere reeks 

 Henricus A 14 

 Schoten A 12 

 Shilde A    8 

 Martinus A   6 (19-16) 

 Bart A     6 (14-21) 

 Martinus C   6 (12-18) 

 Koningshof A   2 

 Martinus B    0 

 R. De Hollogne lagere reeks Poule 1 

o Maarten Spriet en Patrick Kielbaey 

Resultaat:  

 Koningshof A 10 

 Leugenberg A   8 

 Antwerpen A    6 

 Henricus D    4 

 Martinus A     2 
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 Rupel D    0 

 

 R. De Hollogne lagere reeks Poule 2 

o Nicolay Van Reckem en Ben Jacobs 

 Resultaat:  

 Henricus A  10 

 Rupel B    8 

 Orka A    6 

 KBTS A    4 

 Henricus F    2 

 Martinus B    0 

 

Extra: Slotvergadering Maandag 08/05/2017 

 Trainingen jeugd 

o Na Pasen eventueel laten doorlopen, misschien eens 

bevragen bij de jeugd?  

 Trainingen recreatie na Pasen 

o Afspraak is dat iedereen die inschrijft de volledige som 

betaalt. 

o Indien men maar enkele keren kan komen, moet men 

afspraken maken met een andere speler die eventueel kan 

invallen en anders niet inschrijft. 

 Slotfeest met volksspelen op 05/05/2017 

o Eduard Rijpens, Berten Torfs (2 personen) waren niet 

aanwezig. Geld wordt niet teruggestort. 

o Afrekening traiteur nog te doen 

 Lidgeld en competitie 

o Wat met lentecompetitie? Frans gaat volgend jaar op 

dinsdagavond de zaal blijven voorzien om aan de vraag 

van eventueel geïnteresseerden te kunnen voldoen 

o Iedereen die heeft ingeschreven heeft ook betaald 

o 5 jongeren volgen de training 

o 3 x KWB St Rita 

o 2 x recreatie + Chris Deckx, Rita Michiels en Vera 

Hoefs (gegevens worden opgevraagd door Maud)  

o Jeugdspelers Seppe en Berten toch inschrijven voor 

competitie. Zij kunnen indien nodig invallen. 
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o De andere jeugdspelers kunnen kiezen tussen competitie 

of recreatie. 

o Maud neemt contact op met Michael Van De Putte. Als 

hij zich niet inschrijft bij de club, wordt hij wel 

recreatief aangesloten om training te kunnen geven. 

 Lokaal openen 

o Donderdag 6/7 personen;  Arlette, Marc J., Maarten, 

Sandra, Maud, Frans en Bert  

o Zaterdag: 2 personen; Frans en Marc V.N. 

 Er is een werkvergadering op 23/05 waar Frans een afspraak heeft 

gemaakt om 20u. Een herziening wordt aangevraagd voor Bart 

Peeters van E4 naar E0 

 Sporta kampioenenviering  Extra Time op vrijdag 26/05 te 20u. in 

Hoboken: Frans en Karl?  

 Mijn beheer: gegevens aanvullen van leden, activiteiten en recreatie 

op woensdagavond  door Maud 

 Volgende nieuwsbrief: 

o Oproep voor fietsers en medewerkers voor Kontich fietst en 

zingt op 02/07/2017. 

 Fietsen in fluo hesje om reclame te maken voor de 

club en is gratis 

 Helpers om te tappen = subsidie voor de club 

o Inschrijvingen voor nevencompetities: D. Hollogne en 

Boonet. 

 Data instuif en wie lokaal opent: nog te bepalen 

 

Vooruitblik werkjaar 2017-2018 

Activiteiten en data TTK   

o Eerste speelweek: week van 11/09/2017 en voorronde week 

van 04/09/2017 

o Verrassingstornooi: zaterdag 14 of 28 oktober of 28/12  

i.p.v. Black light? 

o Clubkampioenschap op zaterdag 11/11/2017 

o Dubbelkampioenschap: datum /2018 nog te bepalen, januari 

of februari afhankelijk van tornooien en masters     

o Slotfeest op zaterdag 05/05/2018 (voorstel naar KWB) 

 

KWB 
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Vergadering KWB, dagelijks bestuur en onderafdelingen op 29/05; 

Frans en Maud zullen aanwezig zijn. 

Voorstel voor de instuif van bv. december of januari: een 

wintersoep en eventueel de volksspelen huren om zo meer volk te 

krijgen?  

 

 Lunner: zondag 22/10/2017 

 Instuif per ploeg, data volgen later 

 Solidariteitsinstuif, afruimen zondag 26/11/2017 

 Kinderfeest zondag 03/12/2017 

 Lenteontbijt zondag 04/03/2018 

 

 

Verslaggever: Maud Rewers 
 

  



20             Sint-Martinus  JAARVERSLAG 2016-2017 
   

 

Het  Kaartseizoen  2016-2017  is voorbij.  
 

Jaarverslag 2016-2017. 

 

Het kan misschien wat eentonig klinken, maar ook dit kaartseizoen waren 

het de vrouwen die bovenaan de klassementen stonden ! Mannekes, 

mannekes toch !! 

Zowel in onze kaartkompetitie als in de kaartmarathon was 1 (één) puntje 

voldoende. Kan het nog spannender ? 

Op 18 februari mochten we 36 kaarters verwelkomen voor onze 

kaartmarathon en was het Maria Van Sweevelt die met de meeste centjes 

naar huis ging. 

Gedurende onze 16 kaartavonden verschenen er 868 deelnemers, dat zijn er 

54 meer dan vorig seizoen. Het klassement van de Beste 7 kaartavonden 

bestond uit 63 kaarters, 4 meer dan vorig jaar. En zoals eerder vermeld 

mochten we ook dit jaar een kampioene vieren. 

Rita Van Hoey werd op zaterdag 29 april in de bloemetjes gezet  tijdens 

onze kampioenviering, en ze had die dag letterlijk haar joker ingezet ! 

 

Namens het kaartbestuur 

FS 
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K.W.B. KOOKCLUB SINT - MARTINUS KONTICH 
 

Kwb  Kookclub Sint-Martinus Kontich 

 

Jaarverslag 32ste  werkjaar 2016-2017 

Het werkjaar 2016-2017 kunnen we als “normaal “ bestempelen, de maandelijkse 
kookavonden draaiden als vanouds en ook onze “Restaurant-dag” loste de 
verwachtingen in. Naast ons kookprogramma verzorgden we ook nog een 7-tal 
KWB-Instuiven. Ons ledenbestand bleef op een werkbaar peil en dit hoeft tot 
nader order nog niet uitgebreid te worden wat echter niet wegneemt dat eventuele 
nieuwe leden wel kunnen aangeworven worden. 

Activiteitenverslag 

De algemene ledenvergadering en de nodige cijfers en letters, afgesloten met 
mosselen-friet was de traditionele opener op 16 september 2016. Onze dames 
mochten voor de eerste maal mee aan tafel op 29 oktober 2016 en kregen schelvis 
als hoofdmenu. Wie 19 & 20 november zegt weet dan weer dat de jaarlijkse 
Solidariteitsinstuif heeft plaats gehad, de mosselen en de Gentse waterzooi 
moesten de kas van KVG en Pegode ondersteunen. De voorbereidende werken 
hiervoor gingen reeds een dag eerder van start. Het werd weer een weekend van 
hard labeur waarvoor dank aan alle werkende handen. Op 16 december werd er op 
kookgebied een punt gezet achter 2016 met Varkenshaasje op het menu. Onze 
dames en de doopgetuigen van onze mascottes werden op 21 januari 2017 
uitgenodigd om 2017 alvast culinair te verwelkomen, het werd een simpel 
menuutje met Kalfsbrochettes als hoofgerecht. De februari-kook werd een Try- 
out voor onze restaurantdag. Uitproberen en proeven om klaar te zijn voor 
maart. Op 18 maart was het dan zover, onze 35 klanten verdeelden 14x 
Eendenborst, 7x Kabeljauwhaasje en 14 x Varkenswangetjes in ons restaurant. Een 
welverdiend dankwoord voor onze “Chefs” was 100% gemeend. In april ging het er 
heel wat rustiger aan toe met varkensgoulash. In mei mochten onze dames voor 
de derde keer mee genieten, een “Exotische Bananensoep was hier het 
buitenbeentje. Op 16 juni sloten we 2016-2017 af met een “Oosterse avond”, op 
het menu nummers 28 en 85 aangevuld met een fruitslaatje van bij ons. De 
ultieme afsluiter was de opkuis van de keuken, dit gebeurde op 12 juli 2017, met 
dank aan de helpers. 
Het bestuur kwam in augustus weer bijeen voor de indeling van het werkjaar 
2017-2018, voor een verslag hiervan moet u nog geduld hebben tot in september 
2018, hopelijk tot dan. 
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Jaarverslag KWB fotoclub 

 
Verslag vergadering maandag 18 januari 2016 

 

aanwezigen: Marc, Philip, Rik, George, Els 

 

Enkele ideetjes voor volgend werkjaar 

 Orchideen in kontich    altijd 

 rozentuin in Sint-Pietersleeuw  juni 

 plantentuin Meise    april mei 

 opdorp paasbloemen    maart april 

 ruines Villers-la-Ville (Waals Brabant) Droog weer 1/1 dag 

 Kasteel van Noisy Urban Exporatorion Droog weer 1/1 dag 

 Arboretum van Kalmthout    7 Euro altijd

 http://www.arboretumkalmthout.be/bezoek.html   

 Kesselsehei     herfst 

 Braschaat aan't vliegveld 

 Fort van Bornem    altijd 

 Brouwerij bezoek: – Duvel 9 €(Bezoek mogelijk van 

maandag tot vrijdag op 13, 16 en 19 uur (op vrijdag niet om 19 

uur), op zaterdag om 11 en 14 uur, behalve op feestdagen (let 

wel: op zaterdag is de bottelarij niet in werking, en duurt het 

bezoek slechts 2u). ) 

 Carolus (vr-za-zo 11 of 13u 8€) 

(http://www.hetanker.be/sites/default/

files/brouwerijbezoek.pdf ) 

 Palm 

(http://www.palm.be/nl/page/bezoeke

n/palm ) vrij duur moet in grote groep 

 de Konick (OPENINGSUREN 

Dagelijks open van 10 tot 18 uur (laatste toegang & ticket om 16.30 uur). 

Maandag gesloten.) (12€,Els 9,5€ )http://www.dekoninck.be/nl/bezoek-

ons/de-experience    

 Legerkazerne 

 Podium fotografie: – Manomundo (niet in 2016) 

http://www.arboretumkalmthout.be/bezoek.html
http://www.hetanker.be/sites/default/files/brouwerijbezoek.pdf
http://www.hetanker.be/sites/default/files/brouwerijbezoek.pdf
http://www.palm.be/nl/page/bezoeken/palm
http://www.palm.be/nl/page/bezoeken/palm
http://www.dekoninck.be/nl/bezoek-ons/de-experience
http://www.dekoninck.be/nl/bezoek-ons/de-experience
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 sfinks 28-31 juli 2016 

 Kermis kontich 

 wereld ten dans edegem 

 Sportwedstrijd, wijkenternooi  pinksteren 

 Belichting Eindhoven     De volgende 

edities van GLOW en GLOW NEXT staan gepland voor 12 tot 

en met 19 november 2016.  

 Hut fotografie Kling 

 Hallaard bos (Vanaf maart 2016 tot eind mei 2016 wordt 

deze pagina weer constant bijgewerkt en volgen we de mooiste 

bloeimomenten weer constant op! We zullen dus nogal met de 

kleurenblokjes schuiven, plan je wandeling niet te lang op 

voorhand! 

 
 Bloemen Haspengouw   April 

Wanneer spreken we af? 
 

 Voorstel: ipv op maandag avond van 20-22u verplaatsen naar 

maandag namiddag van 14-17u 

  → goedgekeurd door alle aanwezige leden 

 

 Tweede maandag van de maand worden er foto's genomen, met een 

opdracht 

 Vierde maandag worden de foto's besproken, wij sorteren zelf onze 

foto's uit en tonen er enkelen, max 10. Deze worden dan samen besproken. 

  Dit kan wisselen afhankelijk van het onderwerp 

 

 Mogelijke opdrachten: specifiek onderwerp of locatie, detail, ritme, 

scherptediepte, beweging, zwart-wit, diepte, lijnen, indruk, licht, schaduw, 

landschap, portret, architectuur, structuur, nachtfotografie, studio,.... 
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Kostenplaatje... 
 25 euro inschrijving KWB 

 10 euro inschrijving fotoclub voor het hele gezin 

  Betaald aan George: Philip 

      Rik 

      Marc 

      Els 

      George 

 

 

Extra 
Op donderdag 4 februari is er een interesante fotovertoning ivm Ardech van 

George in de grote zaal tijdens de wijngilde, allen daarheen. 

 

 

Da was't... 
Hieronder vinden jullie een eventuele jaarplanning waar we natuurlijk nog 

waar nodig aan kunnen aanpassen aan onze eigen goesting en 

weersomstandigheden. Of andere interesses. Laat maar weten wat jullie er 

van denken... Ik heb geplant waar ik denk dat het het meest interessant zal 

zijn vooral ivm bloei moment. Het is wel veel bloemen maar dat wilde jullie 

ook wel denk ik... denk er allemaal nog eens overna, misschien is wat 

afwisseling wel noodzakelijk  

 

 

 

 

Groetjes Els 

 
 

 

 
Georges De Pauw 
KWB St.-Martinus 
Fotoclub in de lens 
kwb.in_de_lens@telenet.be 

Gsm: 0472 48 33 81 

  

mailto:georges.de.pauw@telenet.be
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