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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

September 2017 
 

Zaterdag 2 TTK jeugd 09.00 uur  

Zondag 03 Instuif (TTK) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 04 
Fotoclub  

Bestuursvergadering 

14.00 uur  

19.30 uur 

Donderdag 07 Wijngilde 19.00 uur 

Vrijdag 08 Kaart 1 19.00 uur 

Zondag 10 
Instuif (Kulo)  

Kulo - Bingo 

10.00 tot 13.00 uur 

14.00 uur 

Maandag 11 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 14 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 15 Kaart 2 19.00 uur 

Zaterdag 16 
TTK Jeugd 

Wijngilde - Barbeque 

09.00 uur 

17.30 uur 

Zondag 17 Instuif (Wijngilde) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 18 
Fotoclub  

Dagelijks Bureau 

14.00 uur  

19.30 uur 

Donderdag 21 Tafeltennis 19.00 uur 

Zaterdag 23 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 24 Instuif (Volley) + Postz. 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 25 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 28 
Afw. “Kontakt”  

Tafeltennis 

09.00 uur  

19.00 uur 

Vrijdag 29 Kaart 3 19.00 uur 

Zaterdag 30 Kook 1 + ledenvergadering 18.00 uur 
  

 

Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld. 
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VOORZITTERSWOORDJE 
 

Dag allen, 

 

Het is een cliché, ik weet het, maar ik wil er dit voorzitterswoordje toch 

mee beginnen. 

Wat gaat de tijd toch vlug voorbij!!! 

De zomermaanden liggen weeral achter ons, de grote vakantie is 

andermaal achter de rug, de schoolpoorten zijn inmiddels opnieuw 

geopend. 

 

En dus kan ons nieuw KWB jaar ook weer van start gaan! 

 

Met de Kontakt van juni ontving u ons jaarprogramma, hopelijk hebt u dat 

een goed plaatske gegeven, zodat je tijdig kan zorgen dat je er bij bent!!! 

Vaak is inschrijven de boodschap, dus mag je dat dan ook niet vergeten. 

 

Bovendien bestaat onze KWB in 2018 maar liefst 70 jaar!!! En of we dat 

gaan vieren. Later hoor je hierover zeker meer, maar nu reeds kunnen we 

zeggen dat zondag 4 maart 2018 het feestjaar zal worden geopend tijdens 

het lente ontbijt en dat we, na een nieuwe, fantastische foto 

wandelzoektocht, het feestjaar afsluiten op zaterdag 15 september 2018!!!  

 

Data om nu reeds te noteren, want natuurlijk zou ik graag hebben dat 

uitgerekend jij er ook bij bent… 

 

Dichter bij vandaag noteren we de BINGO namiddag van KULO op 

zondag 10 september in het KWB lokaal. Gewoon, gezellig genieten, 

meespelen en (hopelijk) eens iets winnen… 

 

Zaterdag 16 september is er dan de BBQ van onze wijnmakersgilde. 

Inschrijven en er bij zijn, het is er steeds prettig en lekker!!! 

 

Maandag 2 oktober om 20.00 uur is er dan in het KWB lokaal de Algemene 

Statutaire Jaarvergadering, waarop vanzelfsprekend ALLE KWB leden 

uitgenodigd zijn. 
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Dit jaar is er ook verkiezing van het Dagelijks Bureau voor de volgende 

twee jaar. 

Momenteel bestaat het D.B. uit zes leden, maar er is voorzien dat het D.B. 

uit zeven leden bestaat. De huidige leden stellen zich allen terug 

verkiesbaar, maar er is dus een open plaats. Het liefst van al zouden de 

huidige leden zien, dat de nieuwkomer in het D.B. zich vooral met public 

relations zou bezig houden, iets waarin we momenteel nog wel eens durven 

te kort schieten. 

Voel je je geroepen, wil je mee jouw KWB vorm geven, jouw KWB 

(be)sturen, stel je dan aub kandidaat bij ondergetekende. Het is belangrijk, 

zeker niet onoverkomelijk om te doen, maar je bewijst er jouw prachtige 

KWB familie een grote dienst mee. Ik hoop echt een goede kandidaat te 

mogen voorstellen tijdens de jaarvergadering. 

 

Vrienden en vriendinnen, samen beginnen we aan een nieuw KWB jaar. 

Ik hoop dat het een mooi, boeiend en geslaagd jaar mag worden, mede 

dank zij jullie allen, mede ook dank zij al onze onderafdelingen, die, elk 

op hun terrein, heel wat betekenen voor onze KWB afdeling.  

 

Graag zie ik jullie op één of meerdere van onze komende activiteiten of 

gewoon op zondagmorgen, tijdens onze wekelijkse instuif in het KWB 

lokaal tussen 10.00 en 13.00 uur. Steeds weer een prachtig 

ontmoetingsmoment voor vele KWB vrienden… 

 

Tot gauw en voor nu, veel leesgenot met dit september nummer van onze 

KONTAKT!!! 

 

Jullie Voorzitter 

Johan De Hert 
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Ik ben blij 

Dat ik tot op heden bespaard ben gebleven van de emotionele beslissing 

over het levenseinde van een dierbare. Mijn  krant stond er deze vakantie 

bol van. Een orde heeft beslist euthanasie toe te staan in haar instellingen. 

Rome verzet zich ! Maar zien nooit het ondraaglijk leiden. Aan de andere 

kant van de wereld, down under, krijgen stervende patiënten nog enkel 

pijnstillers, alle andere ingrepen worden stop gezet. Hopelijk moet ik nooit 

beslissen, maar uit eigen ervaring getuig ik van de professionele hulp, in 

nood, in onze ziekenhuizen. Dank aan alle verzorgenden. 

Flor 

 

STATUTAIRE JAARVERGADERING 
VERKIEZING DAGELIJKS BUREAU 

 

Het huidige uittredende Dagelijks Bureau van KWB Sint-Martinus 

Kontich vzw meldt aan haar leden dat tijdens de Algemene Statutaire 

Jaarvergadering van maandag 2 oktober 2017 om 20.00 uur in het KWB 

lokaal, de (her)verkiezing van het Dagelijks Bureau voor de komende twee 

jaar zal plaats vinden. 

 

Alle leden die zich kandidaat willen stellen voor een functie binnen het 

Dagelijks Bureau, kunnen dit aan de Voorzitter, Johan De Hert, kenbaar 

maken, uiterlijk zondag 1 oktober 2017. 

 

Mee leiding geven aan uw KWB, mee verantwoordelijkheid nemen, mee 

de weg voor de volgende jaren bepalen, een uitdaging, ook voor jou!!! 

 

FAMILIAATJES 
Minder goede dagen, pijn, verdriet… 

KWB vrienden zijn en blijven er om je een hart onder de riem te steken, 

dat bemoedigend schouderklopje te geven, dat luisterend oor te zijn… 

We wensen jullie allen het beste toe, na regen komt zonneschijn. 

Veel goede moed, hoop en geloof… 
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KULO gaat opnieuw bingo op 10 september 2017 
 

 

Na het succes van vorig jaar kan KULO niet anders dan dit jaar opnieuw 

een bingo namiddag organiseren. Wij vonden een geschikte plaats en 

datum op 10 september 2017, om 14 uur, dus na de instuif en uiteraard in 

het KWB lokaal. 

 

Om het echt gezellig te maken verwachten wij zo veel mogelijk KULO 

sympathisanten, zeg maar een volle bus, zoals tijdens onze legendarisch 

geworden week-ends. 

 

Wij van onze kant engageren een gebrevetteerde bingoman om alles in 

goede banen te leiden en voorzien prijzen voor de gelukkige winnaars. 

 

Geïnteresseerden kunnen hun naam opgeven bij het KULO-team (Harry, 

Jos, Lieve en Louis). 

Tot zolang en men zegge het voort. 

 

 

Het KULO-team.       
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KULO WEEKEND 13-14-15 OKTOBER 2017 
 

Zoals we in april aangekondigd hebben, trekken we tijdens ons volgend 

KULO-weekend naar de provincie Gelderland bij onze noorderburen. Er 

is een onverwachte maar positieve wijziging inzake ons verblijf ginds. We 

zullen in het hotel de Lantscroon te ’s Heerenberg verblijven in plaats van 

het eerst aangekondigde hotel de Uitkijk in Zeddam. 

De reden is dat de eigenaars van de Uitkijk, Rik en Ingrid van Dalen, vrij 

onverwacht hun pand verkopen en dat het geen hotelfunctie behoudt vanaf 

deze zomer. Zij hebben ons onmiddellijk verwittigd en gezorgd voor het 

nieuwe verblijf. Het positieve is dat we in de Lantscroon met onze ganse 

groep terecht kunnen en dat dit hotel gelegen is in het historische ’s 

Heerenbergh, wat meer mogelijkheden biedt om zonder busverplaatsing 

een stapje in de buitenwereld te zetten. Bovendien bieden zij bij de 

driegangendinners steeds de keuze tussen vis en vlees. 

 

Op het programma staan onder meer een uitgebreid bezoek aan Erve Kots, 

met een historisch openluchtmuseum en een “brouwhoes”, een wandeling 

door ’s Heerenberg en mogelijk even over de Duitse grens naar Emmerich 

am Rhein, en uiteraard mogen de mooie molens van Zeddam niet 

ontbreken. Zeddam en ’s Heerenberg liggen in het Montferland, dat talloze 

wandel- en fietsroutes heeft. We hebben dan ook twee mooie wandelingen 

voor de liefhebbers, waarvan een over de Hettenheuvel, waar van 

schitterende uitzichten kan genoten worden. Laat ons dus zeker hopen op 

goed weer! 

Wie reeds zijn voorschot betaald heeft, betaalt dus nog 150 of 160 euro en 

dit vóór 15 september 2017.  

 

Heb je nog vragen of wens je nog in te schrijven? Je kan terecht bij: 

 

Harry: Ooststatiestraat 116 

Jos: C. Marckxlaan 13 

Louis en Lieve: Van Dyckstraat 22 bus 1  

 

De betaling dient te gebeuren op rekeningnr BE67 0882 5149 1487 van 

KWB-KULO. 
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Beste Vrienden, 

 
September betekent dat we definitief aan het volgende werkjaar 
begonnen zijn na de inloopperiode tijdens augustus. De trainingen op 
dinsdag waren voltreffers terwijl het tijdens de clubavonden een 
beetje rustiger was. 
 
De vergadering van 30 augustus heeft hopelijk duidelijkheid gebracht 
over onze werking en de afspraken om er weer een tof sportjaar van 
te maken. 
 
De jongeren starten met hun competitie op zaterdag 2 september. Het 
is een hele poos geleden maar dit jaar is er slechts één ploeg actief . 
Het ideale moment om eens een kijkje te nemen in het lokaal vanaf 
9.00 uur. 
 
De trainingen starten op woensdag 6 september. We willen toch nog 
eens de nadruk leggen dat wanneer er iemand niet kan komen trainen 
men steeds verwittigd. Vooral na nieuwjaar was het al eens niet in 
orde. 
 
Bij de senioren ook één ploegje minder. Dit houdt wel in dat er nog 
steeds op woensdagavond wedstrijden zullen zijn en de trainingen om 
18.00 uur blijven zodat de competie om 20.00 uur daarop kan 
aanssluiten. 
 
Recreatief wijzigt er niets. We starten op donderdag om 19.00 uur. Het 
openen van het lokaal gebeurd opnieuw door enkele vrijwilligers in 
een beurtrolsysteem. Hou er wel rekening mee dat er de eerste 
donderdag in principe geen tafeltennisactiviteit is. 
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Sporta: 
 
De documenten bij Sporta moeten we afhalen op 29 september en we 
kunnen dan ook nu geen veredere info mee geven. 
Zekzr is dat er geen voorronde is wat de beker van Antwerpen betreft. 
 
TTK extra: 
 
Oktober 2016 marsepein en speculaas verkoop. 
 
Als onderafdeling van KWB noteren we: 
 
KWB instuif op zondag 3 september 2017 door onze jongeren 
KWB ledenvergadering op maandag 2 oktober 2017 
KWB Lunner op zondag 22 oktober 2017 
KWB instuif op zondag 15 oktober 2017 door onze D ploeg 
 
We wensen al onze leden een leuk werkjaar met hopelijk enkele mooie 
resultaten. 
 
Tot een volgende 
Frans 
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 Beste kookvrienden, 

 

Juli en augustus zijn voorbij, ouders en grootouders snakken naar de eerste 

september zodanig dat de kroost en kleinkinderen opnieuw naar  

school kunnen. De “snotters” zullen natuurlijk hierover een ander gedacht 

hebben. Aangaande het weer gaan we heel kort zijn, we hebben weeral de 

zoveelste “Belgische zomer” achter de rug. Hopelijk volgt er nog een 

“Indian Summer” in september of begin oktober. 

 

Woensdag 12 juli 2017 werd onze keuken onder handen genomen door 

een uitgebreide kuisploeg zodanig dat we in september opnieuw kunnen 

starten met een “schone lei”.  Traditioneel is dat met de algemene 

ledenvergadering op zaterdag 30 september 2017.  

Vragen of voorstellen dienen schriftelijk voor 17 september 2017 bij de 

secretaris of voorzitter toe te komen.  

De vergadering wordt afgesloten met lekkere mosselen & friet en dessert.  

Onze pottenkijker MW trakteert naar jaarlijkse gewoonte met wijn. 

 

Zondag 24 november 2017, een datum om in jullie agenda te plaatsen : 

de 24 ste  “Solidariteitsinstuif”. Werkschema en inschrijvingen volgen 

later. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Opsporing verzocht !  Opsporing verzocht !  
 

Verdwenen sinds 15 juli 2017 uit het KWB-lokaal : 2 witte dampkap-

filters. Ze zijn ontsnapt uit de rekken in de inkomhal en vertrokken via 

de deur richting Magdalenastraat en dit met een onbekende 

bestemming. De kookclub gaat ervan uit dat het hier om een zeer 

onrustwekkende verdwijning gaat. De dampkappen in de keuken 

wachten in spanning af naar nieuws van hun beide dampkapfilters.  

Tips of aanwijzingen die kunnen leiden naar het terugvinden van onze 

dampkapfilters zijn steeds welkom. 
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Dienstmededelingen : 

 

- in september zijn chef Marc en Luc (de kleinere)  jarig, proficiat  

  vanwege gans de kookploeg. 

- zaterdag !!!! 30 september 18.00 uur  

                                              algemene ledenvergadering. 

 

- 01 oktober 2017 instuif : Torfs – Verpoten – Hendrickx – Verelst  

 

- zaterdag 28 oktober 2017 kook met de dames : chefs stel uw menu 

  samen :  Michiels voorgerecht, Torfs hoofdgerecht , Verpoten soep &  

  nagerecht. 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Een warme september, een droge oktober.”  

 
 

                            
                                                                                      

                                                                                 Pottenkijker MW                                                                                                                                                

  

 

                                        Zondag 26 november 2017 
 

                      24 ste  Solidariteitsinstuif” 
                           

               Zeeuwse Mosselen of Alternatief  
 

                   Info en  inschrijvingen :  “K” van oktober 
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HET BIER VAN MAAND SEPTEMBER  
 

STEENUILKE! 
                                     
STEENUILKE  is een Belgisch bier van hoge 

gisting. Het bier wordt gebrouwen in 

BROUWERIJ DE RYCK te Herzele. Het is 

een blond degustatiebier met een 

alcoholpercentage van6,5 %. 

STEENUILKE wordt gebrouwen in opdracht 

van het REGIONAAL LANDSCHAP 

VLAAMSE ARDENNEN n.a.v. het 

STEENUILPROJECT.  

Om de specificiteit van de streek en de kleine 

steenuil te onderstrepen, werden zorgvuldig drie 

kruiden uitgezocht die in de Vlaamse Ardennen 

groeien. Deze geven het bier een heel eigen 

volmondig aroma en smaak, zodat eentje al smaakt 

naar meer, maar … zoals steeds: te veel is te veel, 

nietwaar!!! 

Weetjes over de brouwerij vinden jullie op de 

volgende website: 

www.brouwerijderyck.be  

Bieren die eveneens bij hen gebrouwen worden: 

- SPECIAL DE RYCK: een fris pittig bier met een licht bittere 

moutsmaak en een zacht, fruitig aroma. 

- AREND BLOND/DUBBEL/TRIPEL 

- GOUDEN AREND: een goudblond degustatiebier dat ter ere van 

de 125ste verjaardag van de brouwerij (sept. 2011) werd gecreëerd 

en in gelimiteerde oplage wordt gebrouwen in exclusieve met 

goud bedrukte flessen. 

Goed nieuws voor de liefhebbers van DE KONINCK: vanaf 

september 2017 wordt naast PALM ook flesjes DE KONINCK te 

koop aangeboden in ons KWB-lokaal! 

  

http://www.brouwerijderyck.be/
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Voor de hongerige :  inschrijvingen noodzakelijk ! ! ! ! ! 

 

VOLWASSENEN : 
Pompoenroomsoep 2,50 € 

 

HOOFDSCHOTEL 

Menu 1   Hongaarse goulash stoverij  15,00 € 

Menu 2   Vis vidé met groentjes15,00 € 

Menu 3   Tomaat garnaal, gekookte zalm-tijm, hesp 16.00 € 

Menu 4   Vol-au-vent 12,00 € 

Dit alles met frietjes inbegrepen! 

Menu 5   Vegetarische lasagne         12.00 € 

 

DESSERT 

Rijstpap 2,00€ 

Fruitvlaai 2,00€ 

 

KINDEREN : 

SOEP van de dag  1,00 € 

HOOFDSCHOTEL : Vol-au-vent met frietjes  6,00 € 

       

DESSERT  

Verrassing  1,00 € 

 

Aangepaste wijnen en dranken, koffie ter plaatse te bestellen 

 

INSCHRIJVINGEN voor het restaurant ten laatste op 2 oktober 2017 

Op volgende adressen 

— Parochiesecretariaat, Magdalenastraat 19  03/457 87 

70 openingsuren alle werkdagen van 9.30 uur tot 

11.30 uur en maandag ook van 14 tot 16 uur. 

— Jeanine Van den Broeck-Smets, 03/457 63 49 -  

0495/85 15 27 

 

Je kan ook inschrijven op volgende emailadressen: 

— secr.sintmartinus@belgacom.net 
— jeanine_smets@hotmail.com 

mailto:secr.sintmartinus@belgacom.net
mailto:jeanine_smets@hotmail.com
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RESTAURANT : bestelling 

 

Familie   

:……………………………………………………………………………. 

 

Adres : 

………………………………………………………………………  

 

Zou graag aan tafel zitten met 

familie……………………………………………. 

 

Bestelt : VOLWASSENEN 

        Soep   ……… X      2,50 €. =……………..€ 

 

Menu 1 Hongaarse goulash stoverij  ………  X    15,00 €. =……………..€ 

 

Menu 2 Vis vidé met groentjes    ……..…… X    15,00 €  =……………..€ 

 

Menu 3  

Tomaat garnaal, gekookte zalm-tijm, hesp … X      16.00 €  =…………..€ 

        

Menu 4 Vol-au-vent                         ……….X    12,00 €. =……………..€ 

 

Menu 5 Vegetarische lasagne  ……………..X    12.00 € =……………...€ 

 

Dessert:  

-rijstpap     …...…… X    2,00 €. =……………..€ 

-fruitvlaai     ……… X    2,00 €. =……………..€ 

 

Bestelt :KINDEREN 

Soep     ……… X    1,00 €. =……………..€ 

Vol-au-vent met frietjes     ……… X    6,00 € =……………..le 

Dessert : Verrassing     ……… X    1,00 €. = …………….€ 

 

 Totaal:       =……………..€ 
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INSCHRIJVINGSSTROOKJE QUIZ 2017 

 

 
………………………………………………………………………… 

 

 

neemt deel aan de MARTINUS OKTOBERFEESTEN QUIZ 2017 

 

 

op ZATERDAG 7  OKTOBER ’17 om 20 uur en schrijft € 15  

 

over op rek. nr. BE29 7310 4300 9064 van Parochiale Werken Kontich 

- vermelding  

 

“deelname quiz 2017”. Max. 6 spelers per ploeg! Max. 15 ploegen 

kunnen deelnemen!!! 

 

 

Naam contactpersoon: 

………………………………………………………. 

Adres: 

………………………………………………………………… 

 

Telefoon of e-mail: 

…………………………………………………………... 

 

Naam 

quizteam:……………………………………………………… 

 
 

 inschrijvingsstrookje verzenden + verdere info:  

Robert Vergauwen, Salviastraat 10, 2550 Waarloos  

Tel.: 0479/65 95 62 

Robert.vergauwen@telenet.be  

 

mailto:Robert.vergauwen@telenet.be
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MARTINUS OKTOBERFEESTEN 2017 
 

 

 

 VRIJDAG 6 OKTOBER 2017 

 

- 20 uur: optreden dameskoor Popkoor POP-IT 

(kerk St.-Martinus) 

 

 

 ZATERDAG 7 OKTOBER 2017 

 

- Van 9.00 tot 15.00 uur: ROMMELMARKT  

(parochiecentrum St.-Martinus) 

 

-   20 uur: QUIZ (KWB-lokaal) 

 

 

  ZONDAG 8 OKTOBER 2017 

 

- van 12.00 tot 14.00 uur: restaurantdag (Martinuszaal) 

 

 

 

 INLICHTINGEN: 

  

 Parochiesecretariaat Sint-Martinus (03) 457 87 70 – 0479/65 95 62 

 secr.sintmartinus@belgacom.net 

 

 Openingsuren: werkdagen: 9.30 - 11.30 uur + maandag 14 en 16 u.  

 

 
 

 
 

  

mailto:secr.sintmartinus@belgacom.net
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De zomerstop zit er op, het nieuwe voetbalseizoen kan beginnen voor onze 

sjotters na een deugddoende vakantie om de batterijen op te laden. 

Na enkele vriendenmatchen beginnen we vanaf  10 september  aan het 

seizoen. We komen ook dit jaar uit in de 3e afdeling van het KVV. Onze 

thuiswedstrijden spelen we om 11u op de terreinen van VK Kontich in 

Kontich-Kazerne, kom gerust een keer ons ploegske mee naar de 

overwinning schreeuwen. Uitslagen, kalender en verslagen vindt u terug 

op onze website http://users.telenet.be/zondagploeg/. 

Voor onze 

bestuursleden waren de 

zomermaanden echter 

de drukste tijden van het 

jaar. Op 16 juli stond 

namelijk de 16e editie 

van onze rommelmarkt 

op het programma. 

 

De inschrijvingen voor 

onze rommelmarkt 

waren weer een 

overdonderend succes. Reeds 4 weken op voorhand waren alle plaatsen 

gereserveerd, zodat 1500 lopende meters in totaal waren ingeschreven en 

dan stond het ook overvol. Moesten we de plaats hebben, hadden we het 

dubbele kunnen aannemen. We moesten dan ook verschillende aanvragen 

weigeren, ondanks dat we ook dit jaar weer het ganse Sint Jansplein vol 

hadden gezet.  

Op vrijdag begonnen de eerste voorbereidingswerken, Eduard, Wim en 

Fons begonnen met het klaarzetten van de standen in de zalen en het 

afmeten van het grasveld. Ondertussen was de politie langsgekomen om 

extra anti-terreurmaatregelen op te leggen. Zaterdagmorgen waren 

opnieuw Eduard en Wim paraat, ditmaal bijgestaan door Stefan, Johan en 

Christophe. Allerhande materiaal werd aangevoerd, het KWB-lokaal werd 

klaargezet en alle plaatsen in de omliggende straten werden gemarkeerd. 
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Omstreeks 15u waren de voorbereidingswerken gereed en waren de eerste 

rommelmarkters hun gerief al in de zalen aan het plaatsen. Op 

zondagochtend 6u waren we, Eduard, Stefan, Johan, Wim, Christophe en 

iets later Bart V aanwezig om de eerste marktkramers te ontvangen. Liliane 

en de fam. Dupont waren er ook als eersten bij om het KWB-lokaal te 

runnen. Hier en daar een akkefietje, wat gemopper en dergelijke, maar 

omstreeks 9u stond iedereen op zijn plaats en waren er al enorm veel 

bezoekers aan het rondkuieren. 

De weersvoorspellingen waren gunstig, niet te warm, niet te koud en niet 

echt sprake van veel regen. Zo kwamen er weer een massa bezoekers 

opdagen, enkele duizenden. Het lobbywerk van Eduard, de online reclame 

en de kranten-aankondigingen deden hun werk. De ‘rommel’verkoop was 

dan ook meer dan geslaagd mochten we op het einde van de dag vernemen.  

Het broodjeskraam draaide op volle toeren. De hamburgers, braadworsten 

& hotdogs waren om 14u allemaal de deur uit. Een geöliede machine 

bracht zo op 4u tijd 730 versnaperingen aan de man. 

 
Een ongeziene drukte in ons KWB-lokaal, dat te klein bleek te zijn. Alle 

Broodjes, vlaaien, verse soep en Croque monsieurs gingen zeer snel de 

deur uit. Aan de toog was het aanschuiven, ook onze tappers kregen geen 

seconde rust, net zoals in de keuken. Liliane en  Leona smeerden broodjes, 
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schepten soep, maakten croqueskes en deelden vlaaien uit aan de lopende 

band. Door het succes in ons KWB-lokaal brachten onze 

zaalmedewerkers, Jeanneke en Fred, Leona in de problemen met een berg 

afwas waar ze het einde niet meer van zag, gelukkig was Roza er om 

onverwacht een handje toe te steken.  

De lokale middenstand had echter onthouden dat onze rommelmarkt héél 

véél bezoekers naar het centrum trekt zodat allé caféetjes in de omgeving 

nu wel “uitzonderlijk” hun deuren hadden geopend jammer genoeg. 

Ook al het extra werk, dat de terreurdreiging met zich meebrengt, is een 

serieuze domper. Nu verzuipen onze bestuursleden al in het werk, en nu 

moeten we nog meer maatregelen nemen en vrijwilligers zoeken. Men 

maakt het een kleine lokale vereniging het helemaal niet gemakkelijk om 

nog iets in te richten zodat de clubkas een beetje gevuld kan worden. De 

vraag is hoe lang we dit nog kunnen volhouden? 

Weeral een meer dan geslaagde editie, misschien wel onze beste tot nu toe!  

We blijven elk jaar maar beter en beter doen zo blijkt. 

Hierbij zou ik namens het voetbalbestuur zeker ook nog alle extra 

vrijwilligers (Fons, Theo, Harry, Fred, Roger, Frans, Jeanneke, Leona, 

Liliane, Rosa, Daan, Fien, Jamal, Michaël, Jeannine, Sofie, en sorry als ik 

momenteel nog enkele namen vergeet …)  willen bedanken die 

meegewerkt hebben aan deze top-editie. Zonder het werk van deze 

vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om een centje in kas te krijgen om 

een voetbalseizoen betaald te krijgen. 

 

Ook dank aan alle andere sympathisanten, 

bezoekers en marktkramers en alle anderen 

die ons op enige manier gesteund hebben 

(om last-minute problemen mee aan te 

pakken). 
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Zomer barbecue 
 
 
Ook dit jaar sluit onze wijngilde het 

zomerseizoen af met een heerlijke 

barbecue.  Dit jaar gaat onze barbecue door op 

zaterdag  16 september in het lokaal van KWB.   

Om 17.30 u schenken wij een lekker aperitief wijntje  ( wat had je anders 

gedacht van een wijngilde)  en om 18.00 u  gaan we aanschuiven aan de 

barbecue.  Het zal zoals ieder jaar weer een 

uitgebreid menu zijn, met verscheidene stukjes 

vlees en daarbij wat fijne groentjes.  Nieuw dit 

jaar zal zijn : dat we voor de liefhebbers een 

haring op de rooster zullen leggen.  Maar dit 

visje moet op voorhand besteld worden.  

Deelname prijs bedraagt : € 15 

per persoon   

 en een fles gildewijn  kost  € 5.  

 Andere dranken aan het tarief van KWB. 

Inschrijven kan nog tot uiterlijk  7 september  bij Jos 

Huysmans,   

 Drabstraat 54 Kontich   tel: 03 457 32 07   of : e-mail   

wijngilde.kontich@telenet.be  

Uw inschrijving is definitief na storting op rek. n° BE09 7390 1473 9957 

van Wijngilde 

Kontich. .  Meer inlichtingen nodig?  bel ons  even.            
Iedereen (ook niet gildeleden) zijn welkom. Maak samen met familie en 

vrienden eens kennis met het gildeleven. 

  

mailto:wijngilde.kontich@telenet.be
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* Donderdag 7 september  hebben wij onze eerste 

vergadering  van het nieuwe werkjaar. Marc zal er 

praten over het geheugen, een kleine power point 

voorstelling over een  bijzonder onderwerp, gevolgd 

door een  ludieke geheugentest.  Ook niet leden zijn 

welkom. 

             

Dat zal je toch niet vergeten hé ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog effkens geduld en er is weer een kleurtje TROEF 
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September, de schoolvakante is voorbij evenals een groot deel van de 

zomer. Hopelijk heeft iedereen een deugddoende vakantie achter de rug en 

zijn de batterijen weer helemaal opgeladen. Hopelijk geeft september ons 

nog enkele mooie zonnige weken.                                 Wat september ons 

met zekerheid zal geven is de start van het nieuwe volleybalseizoen.       

Onze nieuwe wedstrijdoutfit is aangekomen en de lidgelden sijpelen 

binnen. Ten titel van informatie: slechts 50% van de leden betaalden tijdig 

het lidgeld. Dit moet toch beter kunnen en weet, lidgeld niet betaald voor 

seizoenstart = geen licentie = niet verzekerd = niet speelgerechtigd en 

vergoeden van een eventuele forfait t.g.v. een tekort aan spelers.               

Dus, bij deze, zij die het lidgeld nog moeten betalen, doe het vandaag nog!  

Vorige dinsdag 22/8 begonnen onze trainingen. Met 20 aanwezigen waren 

de dames zeer  goed vertegenwoordigd. Heren, laat jullie niet kennen, ook 

voor jullie zijn er terreinen afgehuurd. Nu dinsdag 29/8 starten, en dit om 

de 2 weken, de light-trainingen o.l.v. Leo. Iedereen van harte welkom 

tussen 20 en 22u.                                                                                           Inderdaad 

misschien geen slecht idee om nog voor de aanvang van het seizoen terug 

op zoek te gaan naar onze volleybalspieren en deze weer in 

volleybalmodus te zetten.                                                                                                          

We zijn ook nog steeds op zoek naar een trainer/trainster voor één van 

onze damesploegen. Heb  je zelf interesse of ken je iemand die dit zou 

willen doen contacteer dan onze voorzitter Patrik. 

Alle wedstrijdkalenders (VVB, Falos en Sporta) staan op onze site 

www.komart.be.                 Tip aan de ploegverantwoordelijken: maak NU 

een doodle of beleg een ploegmoment en overloop de volledige kalender 

naar aanwezigheden                                                                                 Is 

er ECHT een probleemdatum, meldt deze dan zo snel mogelijk aan onze 

secretaris Nadine. Als dit TIJDIG gebeurt KAN er een wedstrijdwijziging 

aangevraagd worden.                                Weet wel dat dit nooit kosteloos 

is. Zo zijn ook forfaits onnodige kosten voor de club. Deze zullen dan ook 

doorgerekend worden aan de ploeg.                                                                            

Besef dat je met volleybal gekozen hebt voor een heel mooie PLOEG-sport 

en je je dus geengageerd hebt om aanwezig te zijn, ook als 7e en 8e speler 

(opvangen van mogelijke blessures), op de wedstrijden/trainingen.                                                                                              

http://www.komart.be/
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Alle wedstrijddata van het volledige seizoen zijn vandaag gekend, kopieer 

ze nu in jullie agenda’s om dubbele boekingen te vermijden of nu al vast 

te stellen. 

Nu jullie de agenda’s toch bij de hand hebben mogen jullie de volgende 

data van de gekende en gewaardeerde Komart activiteiten ook al noteren: 

- 8/10/17: spek- en eieren (uitnodiging/inschrijving volgt) 

- 11/11/17: clubtornooi 

- 27/1/18: nieuwjaarsreceptie 

Voor onze vele nieuwe leden even een woordje uitleg over de KWB-

instuiven: elke zondag van 10 tot 13u verzorgen alle onderafdelingen van 

KWB St.Martinus de toogdienst tijdens de wekelijkse KWB-instuif die 

doorgaat in het KWB lokaal, zo ook Komart volleybal.                    Iedereen 

is daar trouwens welkom voor een babbel en een drankje.                                                               

Voor het seizoen 17-18 kreeg Komart de volgende data toegewezen: 

- 24/09: Sporta Heren 1 en Sporta Heren 2 

- 26/11: Dames VVB solidariteitsinstuif 

- 17/12: Sporta Dames 3 en ? 

- 28/01: Falos Dames B en Falos Dames C 

- 11/03 Sporta Dames 1 en Sporta Dames 2 

- 10/06: Falos Heren B en Falos Heren Iksdrei 

- 08/07: Falos Heren D en Sporta Heren 3 

- 19/08: Falos Heren C en Falos Dames D 

We vragen telkens 2 vrijwilligers van elke ploeg (= 4 personen/instuif).                                        

 Ten einde zeker te zijn van jullie aanwezigheid vragen we vanaf dit jaar 

de namen van de aanwezige vrijwilligers ten laatste 1 week voor de instuif, 

via mail, door te geven aan onze voorzitter want KWB rekent op ons en 

wij rekenen op jullie! 

 

Zo, de afspraken zijn gemaakt, rest ons nog enkel alle ploegen veel succes 

te wensen en alle spelers een fijn, een sportief en een blessurevrij seizoen 

in onze fonkelnieuwe wedstrijduitrusting!        
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ZATERDAG 7 OKTOBER 2017 

→ROMMELMARKT( ook voor 

kinderen) 
TER GELEGENHEID VAN 

MARTINUS OKTOBERFEESTEN ’17 
Waar: Parochiecentrum (Magdalenastraat achter 

de  

St. Martinuskerk - Kontich) 

 

 Wanneer: van 9 tot 15 uur 

 

 Standprijs: € 1,50 per lopende meter (buiten) 

                             € 2,50 per lopende meter (binnen) 

 

INSCHRIJVEN EN INFO 

Eduard Van Herck 

Tel.: (03) 457 65 86 
 

 verschuldigd bedrag overschrijven op rek. nr.:  BE29 7310 4300 

9064  van Parochiale Werken Kontich – vermelding 

“rommelmarkt ‘17” 
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Oktober 2017 
 
 

Zondag 01 Instuif (Kook) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 02 
Fotoclub  

Bestuursverg. en jaarvergadering 

14.00 uur  

19.30 – 20.00 uur 

Donderdag 05 Wijngilde 19.00 uur 

Zondag 08 Instuif (Kaart) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 09 Fotoclub 14.00 en 20.00 uur 

Donderdag 12 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 13 Kulo weekend 08.00 uur 

Zaterdag 14 
TTK Jeugd 

Kulo weekend 

09.00 uur 

 

Zondag 15 Instuif (Ttk) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 16 
Fotoclub  

Dagelijks Bureau 

14.00 uur  

19.30 uur 

Donderdag 19 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 20 Kaart 4 19.00 uur 

Zondag 22 KWB LUNNER 11.00 uur 

Maandag 23 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 26 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 27 Kaart 5 19.00 uur 

Zaterdag 28 

TTK Jeugd 

Artikel “Kontakt” 

Kook 2 

09.00 uur 

12.00 uur 

13.30 uur 

Zondag 29 Snertinstuif (Kook) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 30 Fotoclub 14.00 uur 
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“Kontakt”: Oktober 2017. 
 

De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoor-

delijken vanaf donderdagmiddag 28 september 2017. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

 met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be 
 

     uiterlijk zaterdag 23 september 2017  12.00 uur! 

INHOUD 

Kalender 2 

Voorzitterswoordje 3 

K Woordje 5 

Ledenvergadering 5 

Familiaaltjes 5 

Kulo 6 

Tafeltennisnieuws 8 

Nieuws van het Kookfront 10 

Bier van de maand 12 

Parochiefeesten 13 - 16 

Voetbalnieuws 17 

Wijngilde 20 

Komart 22 

Kalender Oktober 26 

Omtrent “Kontakt” 27 
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