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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

Oktober 2017 
 

Zondag 01 Instuif (Kook) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 02 

Fotoclub  

Bestuursvergadering 

Jaarvergadering 

14.00 uur  

19.30 uur 

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 07.00 uur 

Zaterdag 14 

TTK Jeugd 

TTK Verrassingstornooi 

Kulo weekend 

09.00 uur 

14.00 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 20.00 uur 

Zondag 22 KWB LUNNER 12.30 uur 

Maandag 23 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 26 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 27 Kaart 5 20.00 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 

Dinsdag 31 Tafeltennis 19.00 uur 
  

 

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

Dag iedereen, 

 

De spits is er weeral afgebeten, de eerste maand van het KWB-jaar zit er 

weeral op. 

Alhoewel de Nationale en Verbondelijke KWB-werking meer en meer 

overhevelt naar werken per kalenderjaar, dus we zullen dat toch eens 

moeten bekijken, ook naar onze sport-onderafdelingen toe. 

 

De maand september is gewoontegetrouw een opstartmaand, dus naast de 

wekelijkse instuiven en de start van de verschillende competities valt er 

nog niet zo heel veel te vertellen. 

 

Ware er niet de KULO BINGO-namiddag op zondag 10 september en de 

BBQ van onze WIJNGILDE op zaterdag 16 september. 

 

BINGO werd andermaal een waar succes met meer dan vijftig actieve 

bingospelers, jong en oud, gezelligheid troef en wel drie keer 24 rozen… 

 

De BBQ mag ook een heel geslaagde activiteit genoemd worden met 

zowat zestig deelnemers, lekker en overvloedig eten, zowel vlees als 

groenten, koud en warm en voor de liefhebbers zelfs een stukje vis… 

 

Oktober beginnen we met de statutaire jaarvergadering op maandag 2 

oktober. Alle leden welkom om 20.00 uur in het KWB-lokaal. 

 

Tijdens het weekend van 6 tot en met 7 oktober zijn er de Martinus 

Oktoberfeesten. ’s Zaterdags staat ons KWB-lokaal ter beschikking tijdens 

zowel de rommelmarkt overdag als voor de quiz ’s avonds. 

 

Een weekje later, van 13 tot en met 15 oktober gaan we met KULO op 

uitstap naar Nederland. We zijn weer maar eens benieuwd wat KULO nu 

weer voor ons in petto heeft!!!  

 

Zondag 22 oktober, de jaarlijkse HERFSTLUNNER met lekker eten en 

optreden van PATRICK DE DEKEN. Inschrijven is de boodschap en die 
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dag om 12.30 uur aanwezig zijn in het KWB-lokaal. Er is die dag 

vanzelfsprekend geen “gewone” instuif!!! Ik hoop echt dat jullie er met 

velen zullen bij zijn… 

 

Zoals jullie zien is oktober al wat drukker en in november staat vooral de 

SOLIDARITEITSINSTUIF in de kijker!!! Zondag 26 november om 

precies te zijn. Dit jaar ten voordele van SCHAKEL en CASA DI 

MAURO!!! Inschrijven kan nu reeds. 

 

Zo, beste KWB-ers, ik wens jullie allen een fijne oktobermaand, veel 

plezier bij alles wat jullie doen en vergeet vooral jullie KWB-activiteiten 

niet bij te wonen. Ik reken op jullie. 

 

Tot gauw, tot hier of daar… 

 

 

Jullie voorzitter 

Johan De Hert 

 

 

 

 

FAMILIAATJES 
 

Het is je dagje niet, je weekje niet, je maandje niet… 

Het zit al een tijdje niet mee. Pijn, verdriet, tegenslag. 

We wensen allen waarvoor het iets moeilijker gaat veel sterkte, moed en 

kracht toe. 

Als KWB willen we – in de mate van het mogelijke – ons steentje 

bijdragen om het leven wat aangenamer, wat beter en zo ook gelukkiger te 

maken. 

Hou jullie goed, blijf hopen, geloven, blijf positief… 
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Hoe kan het ? 

 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wenst(e) een aparte groep voor allochtonen 

op te richten in het Noorden van Antwerpen. Jammer nog voor de 

uitvoering werd dit initiatief afgeschoten. Hoe komt het toch dat na twee 

of drie generaties “vreemdelingen” we nog altijd het anders zijn 

benadrukken? 

Van mijn kleinkinderen,  lid van de bovenvermelde vereniging, hoor ik 

niets van katholieke of christelijke beleving noch op kamp noch in de loop 

van het werkjaar. Geen aalmoezeniers meer, maar ook geen leiding die in 

het geloof inspiratie vindt om met jongeren om te gaan. Hoe moet het met 

het belofte lied :” Jezus als opperhoofd”,  Laat de allochtonen starten, door 

gebrek aan integratie zijn er nu ook Islamitische scholen; dan moet er ook 

plaats zijn voor islamitische scouts en gidsen . De toekomst zal het 

uitwijzen of het een goede keuze is. 

 

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. 
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HERFSTLUNNER 22 OKTOBER 2017 
 

Op 22 oktober 2017 om 12.30 uur organiseren we onze jaarlijkse  

 

HERFSTLUNNER. 
 

We voorzien andermaal een uitgebreide maaltijd met  

aperitief,  

     mini hors d’oeuvre als voorgerecht,  

           hoofdschotel met keuze tussen vispannetje of varkensblanquette,  

een dessertenbordje en koffie/thee als afsluiter.  

 

Dit alles afgewisseld met een live optreden 

van PATRICK DE DEKEN, die ons zal 

vergasten op een variatie van liedjes van 

vroeger en nu, liedjes die mooie 

herinneringen oproepen en waarmee 

iedereen eens kan meezingen. Kortom een 

programma, aangepast aan alle leeftijden.  

 

De prijs voor deze namiddag bedraagt 25 euro per persoon.  

Dranken buiten het aperitief en de koffie of thee, zijn te verkrijgen aan de 

normale, klantvriendelijke prijzen.  

 

Er is die dag GEEN INSTUIF.  

 

INSCHRIJVEN kan met inschrijvingsstrookje en met vermelding van  

 

de keuze van het hoofdgerecht (vis of vlees),  
 

bij de leden van het dagelijks bestuur met contant geld, of door 

overschrijving op rekening BE09 9796 1894 2857, en dit ten laatste op 

15 oktober 2017.  

 

Het dagelijks bestuur. 
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Beste vrienden 

 

De start van een nieuw seizoen is nu echt begonnen. Recreatief met veel 

sfeer, trainingen die goed verlopen en de competities waarvan we de eerste 

resultaten zien binnen lopen. Heb je de start gemist is er geen enkel 

probleem en kan je het tij beslist nog doen keren. Heb je een goede start 

gekend dan is volharden de boodschap. Gelijk hoe je het ziet, er telt  

eigenlijk maar één ding: zin en plezier hebben in je sportieve uitdaging. 

 

Ook de gegevens voor de verschillende nevencompetities zijn 

aangekomen en kunnen de afspraken door de verschillende ploegen van 

start gaan. We wensen ook hier iedereen veel succes. 

 

Ook KWB rekent op zijn onderafdelingen. 

Op zondag 15 oktober heeft onze D ploeg de zondagse instuif. 

Op zondag 22 oktober is er de KWB Herfstlunner vanaf 12.30 uur. Tijdig 

inschrijven is de boodschap en we hopen weer met een mooie delegatie 

aanwezig te zijn. 

 

Oktober is de maand van onze MARSEPEIN en SPECULAAS verkoop. 

Steun onze jeugdwerking en op zondag tijdens de instuif zullen onze 

verkopers zich wel aanbieden. 

Op zaterdag 14 oktober zal ook ons verrassingstornooi er zijn vanaf 14.00 

uur. De deelname is gratis en fun id gegerandeerd. 

 

Tot een volgende 
Frans 
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HET BIER VAN MAAND OKTOBER  

CHIMAY bruin! 

 
Chimay bruin, dat gebrouwen wordt in de ABDIJ NOTRE-DAME DE 

SCOURMONT,  is een authentiek, donkere trappist met een fijne pareling 

en een stevige grijsgele schuimkraag.  

Deze trappist heeft een fijn, fruitig aroma met toetsen van mout en gist en 

heeft tevens een zacht, bittere smaak met fijne toetsen van hout en karamel. 

Een volle, eerder droge afdronk typeert eveneens deze donkere trappist. 

Het alcoholgehalte bedraagt 7% en men spreekt ook over hoge gisting met 

nagisting op de fles. 

Als men spreekt over een authentiek trappistenbier, dan betekent dat dit 

het bier wordt gebrouwen binnen een trappistenklooster, onder toezicht en 

verantwoordelijkheid van de kloostergemeenschap. De 

kloostergemeenschap is betrokken bij het hele exploitatieproces. 

Wetenswaard is ook dat de inkomsten uit deze activiteit grotendeels 

besteed worden aan sociale werken.  

Andere trappistenbieren die eveneens in de abdij van Scourmont worden 

gebrouwen en u dus zeker ook bekend zijn: Chimay Goud, Chimay Rood, 

Chimay Tripel, Chimay Blauw en Chimay Blauw in houten vaten.  

Wie meer wil weten over de abdij raadplege volgende website: 

Chimay.com/nl/labbaye  
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Beste kookvrienden, 

 

Wie kent het nog ?  “‘t Is weer voorbij, die mooie zomer”. Een prachtig 

liedje (1973) gezongen door  Gerard Cox. “Een zomer die begon zowat in 

mei”. Inderdaad het voorjaar was in feite beter dan onze huidige zomer. 

Maar als we merken wat de orkanen Harvey en ons trio Irma, José en Katia 

voor ellende hebben gezorgd aan de andere kant van de wereld, mogen wij 

toch niet klagen. Hopelijk hebben deze weerfenomenen ervoor gezorgd dat 

die heer met zijn witte kuif er nu van overtuigd is dat hij beter zijn 

handtekening onder het klimaatakkoord had gezet. 

 

Beste chefs, veel valt er niet te schrijven deze keer gezien uw dierbare 

pottenkijker in de maand september meer weg was dan dat hij thuis zat.  

Heeft een gepensioneerde dan ook verlof of congé ? Er bestaat : vakantie, 

ziekteverlof, bevallingsverlof, ouderschapsverlof, vaderschapsverlof, 

zorgverlof, adoptieverlof,  parlementair verlof en penitentiair verlof enz. . 

Nergens een verklaring voor verlof voor gepensioneerden. Niet dat we ons 

dat allemaal aantrekken want het “verlof” in 2018 ligt al vast. 

En als je veel van het thuisfront weg bent kom je ook niet veel te weten. 

Maar dat is niks, we halen onze achterstand wel in tussen pot en pint op de 

zondagse instuif. 

 

Over instuif gesproken, zondag 29 oktober wordt beschreven als 

“snertinstuif” Onze kookclub zal zorgen voor lekkere soep, ter plaatse te 

proeven of om mee te nemen. Deze soep zal gemaakt worden tijdens de 

kookdag met onze dames op 28 oktober 2017. 

 

Zaterdag  25 november en zondag 26 november 2017,  (en niet 24 zoals 

vermeld in “K” september !) een datum om in jullie agenda te plaatsen : 

de 24 ste  “Solidariteitsinstuif”.  

Zaterdagnamiddag (13.30 u ) treffen wij de voorbereidingen en 

zondagochtend (10.00u) vliegen we erin om de hongerigen te spijzen.  

Geen paniek de dorstigen zullen ook gelaafd worden. 
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Dienstmededelingen : 
 

- in oktober zijn volgende chefs  jarig : Danny, Ronny, Florent en Werner,    

  (ja,ja februari was een vruchtbare maand).   

  Proficiat vanwege gans de  kookploeg. 
 

- zaterdag 28 oktober 2017 kook met de dames (17.45 u) :  

  chefs stel uw menu samen en stuur deze door naar Danny. 
 

- zondag 29 oktober 2017 “snertinstuif”  : Puttenaers F., De Meyer I., 

  Geerts T., Maertens W., Torfs L., Van de Putte B. en Aerts D. .  

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Winteruur gaat in nacht van zaterdag 28 oktober 

                                         op zondag 29 oktober 2017. 

                           Klok één uur achteruit om 03:00 naar 02:00 uur .    

                               Een uur extra = dus één uur extra slapen ! 

               

                          
                           

                                                                   Pottenkijker MW                                
                                                   

 

 

 

                                        Zondag 26 november 2017 
 

                      24 ste  Solidariteitsinstuif” 
                       Ten voordele van  
                                               SCHAKEL en CASA DI MAURO    

                       Zeeuwse Mosselen  

                                of Varkensgoulash 
 

                   Inschrijvingen via inschrijfstrook “K”  

                                                 of 

             tijdens de zondag instuif bij bestuursleden kookclub 
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Onderafdeling Kookclub 

 

Zondag    
 

 26 november 2017 
 

24 ste  

Solidariteitsinstuif 
  Ten voordele van  SCHAKEL en CASA DI MAURO 

  Zeeuwse mosselen  

          Alternatief: varkensgoulash 
 

                Inschrijven zie inschrijfstrook of 

                                           tijdens zondaginstuif. 
                                                                                               

               

                              

                                                                   

                         

                                       

                                       

         

 
     

   
                 

              
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                

  

Inschrijfstrook Solidariteitsinstuif 

zondag 26 november 2017 
 

Ondergetekende …………………………………………………….. 

 

schrijf in met ….. personen voor mosselen aan        18,00 €   ……… 

 

schrijf in met ….. personen voor goulash aan           15,00 €  ……… 

                                                                                              ▬ ▬ ▬ 

 Handtekening :                                                                       

                                                                        TOTAAL                  € 

                                                                                        ————                                       
                                                                                    

OF 
Inschrijven via overschrijving op rekeningnummer 

 

BE51 0689 0363 6162 van kookclub Martinus 

met vermelding van 

naam +  (aantal) x mosselen   -    (aantal) x goulash 
 

 
 

Betalingsbewijs Solidariteitsinstuif  2017 
 

Dit betalingsbewijs meebrengen op zondag 26 nov 2017 A.U.B. 

 

Ontvangen van ……………………………………………………... 

 

als betaling voor Solidariteitsinstuif 2017 de som van …………….€ 

 

voor ….. personen voor mosselen aan 18,00 € 

    

        ….. personen voor varkensgoulash  aan 15,00 € 

                                                                                Voor de kookclub 

          

 

 

 

 



12               Oktober 2017                                      KONTAKT 
 

 

Inschrijfstrook Solidariteitsinstuif 

zondag 26 november 2017 
 

Ondergetekende …………………………………………………….. 

 

schrijf in met ….. personen voor mosselen aan        18,00 €   ……… 

 

schrijf in met ….. personen voor goulash aan           15,00 €  ……… 

                                                                                              ▬ ▬ ▬ 

 Handtekening :                                                                       

                                                                        TOTAAL                  € 

                                                                                        ————                                       
                                                                                    

OF 
Inschrijven via overschrijving op rekeningnummer 

 

BE51 0689 0363 6162 van kookclub Martinus 

met vermelding van 

naam +  (aantal) x mosselen   -    (aantal) x goulash 
 

 
 

Betalingsbewijs Solidariteitsinstuif  2017 
 

Dit betalingsbewijs meebrengen op zondag 26 nov 2017 A.U.B. 

 

Ontvangen van ……………………………………………………... 

 

als betaling voor Solidariteitsinstuif 2017 de som van …………….€ 

 

voor ….. personen voor mosselen aan 18,00 € 

    

        ….. personen voor varkensgoulash  aan 15,00 € 

                                                                                Voor de kookclub 
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Ondergetekende:………………………………………………………. 

 

Schrijft in voor de Herfstlunner van 22 oktober 2017 

 

Met ……………….. personen  

 

en bestelt ………. X vlees en ………. X vis en betaalt 

 

………. X 25 euro = ………. euro (bijgevoegd) 

 

………. X 25 euro = ………. euro op rekening BE09 9796 1894 2857 
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Beste voetbalvrienden, 

 

Het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt, iets waar onze voetballers 

ondertussen naar uitkeken. De zomerstop had lang genoeg geduurd. 

Na een overwinning en een (zware) nederlaag in de voorbereiding mochten 

we de competitie begin september starten tegen Wittegracht op onze 

nieuwe thuisbasis, namelijk het veld van VK Kontich (net voorbij station). 

Na 90 minuten trokken we aan het langste eind met een 3-2 overwinning. 

De week nadien moesten we de verplaatsing maken naar Sint Katelijne 

Waver en kenden we een gemakkelijke 1-3 overwinning. We zijn het 

seizoen dus mooi gestart met een 6 op 6. 

 

Als we vooruitblikken naar de randactiviteiten van onze voetbalploeg zien 

we dat het Kerstfeest stilaan dichterbij komt. Schrijf alvast zaterdag 16 

december 2017 in jullie agenda.  
 

De kerstmenu ziet er als volgend uit: 

“Glaasje Bubbels”  
“Duo van kaas- en 

garnaalkroketten” 

“Varkenshaasje Archiduc”, met 

groentjes en kroketten 

“Dame Blanche” 

“Tas Koffie” 

 

Dit alles voor de prijs van € 30,00 

per persoon!!! 

Inschrijven kan vanaf heden bij een bestuurslid van onze voetbalafdeling, 

en dit tot zondag 10 december 2017.  

Wij hopen u in grote getalen te mogen ontvangen om samen de feestdagen 

in te zetten. 
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      Beste vrienden, 
 
 
 
Onze jaarlijkse 
barbecue, die doorging 
op zaterdag 16 
september,  werd  weer  

eens een reuze succes.   
Maar met onze Kamiel, Michiels zijn vrouw 
Marleen, en hun zoon   achter de vuren  
kon er natuurlijk iets  verkeerd lopen.  
 
Een fantastisch geslaagde avond , een rijk 

gevuld bord en een uitstekend 
glaasje wijn.  Wat kan het 
leven toch mooi zijn! 
 
Maar het leven gaat door.  En 
voor ons wijnmakers komt nu 
de periode waarin vele                      

             fruitsoorten rijp zijn.  
  
Dus plukken, persen en wijn opzetten. 
Een van deze vruchten is de  “ 
Prinus Spinoza”  of in de 
omgangstaal “sleedoorn”  
genoemd.  Sleedoorn is een kleine 
pruimachtige vrucht die meestal niet 
in de tuin gepland wordt. Daar is hij 
niet geschikt voor , maar hij  komt 
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wel voor in afspanningen  en vooral hagen op hellingen  die ook tot 
doel hebben de grond vast te houden. 
 
Dat er van deze vrucht best iets heel lekker te maken is, dat weten 
we allemaal. Op onze volgende ledenbijeenkomst , donderdag   5 
oktober,  gaan we U graag nog even vertellen hoe het in onze kelder 
allemaal gebeurt. En sleedoornwijn proeven dat hoort er natuurlijk 
ook bij ! 
  
 
 
Noteer zeker in uw agenda : donderdag   
2 november  op deze ledenbijeenkomst  hebben wij nogmaals de 

cultuurgroep “ De 
Statiepoweten “  op 
bezoek.  Een groep 
die al jarenlang 
bewezen heeft dat zij 
enorm mooie 
literatuur, poëzie  en 
humor brengt.  Dit jaar 
met een programma 
rond de liefde,  en dat 
beloofd weer een fijne 
avond te worden.  Ook 
niet gildeleden, die 

houden van gezonde humor en een heerlijk glas wijn  zijn hierop 
van harte welkom.  
                                                        Inkom  € 2.50      In het KWB 
lokaal om 20u 
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Vrijdag 8 september 

Onze kaarters zijn er vandaag aan begonnen voor een zware 

septembermaand met al 3 wedstrijden. Met 56 zitten ze te wachten op 

‘koekjes’, de troeven van de avond. Een paar, dus 2, nieuwe gezichten 

mogen we verwelkomen. Als alle vakantiegangers weer thuis zijn zullen 

we gauw de 60 deelnemers bereiken, een mooi gemiddelde. Bovendien, 

beste lezer, kan iedereen op elk ogenblik nog inpikken, want de competitie 

telt 16 wedstrijden  en iedereen die minstens 7 keer komt meespelen wordt 

in het eindklassement opgenomen en kan bij de viering van de 

kaartkampioen op 5 mei met een mooie prijs naar huis. Welkom ! 

 

Winnaar van de avond en eerste leider wordt Jean Van Releghem. Met 70 

slagen in de eerste ronde slaat hij een kloof die niemand meer kan 

overbruggen. Lida Taels met 67 slagen en Nini Claessens en Jos Goossens, 

elk met 66, kunnen de schade nog enigszins beperken, maar nummer 5, 

Jan Borgmans, volgt al op 9 slagen. In de tweede ronde haalt Juul 

Selderslaghs erg zwaar uit. Hij verzamelt 74 slagen en dat zijn er 9 meer 

dan Louis Van Deuren. Stan Peeters volgt op 11 en Maria Vansweevelt op 

12 slagen. Op plaats 5 volgen Eliane Goddaer, Rita Min en Jan Borgmans 

met 60 slagen. Toch eindigt Juul met deze prestatie pas zesde, want zijn 

eerste reeks was erg zwak. En de winnaarskip ? De nummers 1 en 2 laten 

die aan zich voorbijgaan zodat Jan Borgmans zijn 5de plaats in beide 

reeksen toch nog extra beloond ziet. 

 

Swakke De Boeck zet het minst goede rondje van 4 spelen neer met amper 

3 slagen. Het beste is voor Juul Selderslaghs, die met 30 slagen zowaar het 

tiendubbele van Swakke haalt. De hoogste score in één spel is 11. Anita 

Moons, Maria Vansweevelt, Ghislain Kennes en Juul Selderslaghs krijgen 

dit aantal achter hun naam. 

De uitslag, tevens het eerste klassement: 

1.Jean Van Releghem 129, 2.Jos Goossens 123, 3.Jan Borgmans 121, 

4.Louis Van Deuren 119, 5.Leontine Landuydt 117, 6.Juul Selderslaghs, 

Leo Geysemans en Bart Peeters 116, 9.Stan Peeters, Maarten Spriet en 

Lida Taels 114, 12.François Stessens 113.  
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Vrijdag 15 september 

 

Opnieuw 56 kaarters, opnieuw een paar nieuwe gezichten, maar schoppen 

zijn troef op deze tweede speeldag. Stunter van de avond is Stan Peeters. 

Hij wint de eerste ronde met 70 slagen, is 4de in de tweede ronde met 68, 

en eindigt zo met amper één slag minder dan de recordscore van Rita Van 

Hoey vorig jaar. Hij neemt de winnaarskip mee naar huis. Bovendien 

neemt Stan de leiding in het klassement over van Jean Van Releghem. 

 

Jean neemt vanavond nochtans een goede start. In de eerste ronde moet hij 

met 65 slagen enkel Stan met zijn 70 en Mariette Selleslaghs met 66 laten 

voorgaan. Na hem volgen nog Margriet Torfs en Maria Vansweevelt, elk 

met 64 slagen. In de tweede ronde worden er hoge scores opgetekend. 

Roger Van Loock haalt met zijn 67 slagen zelfs niet de topvijf! Winst is 

voor Leo Van linden met 73 slagen, 2 meer dan Fons Dams en 3 meer dan 

Jos Goossens. Plaats 4 is voor Chris Hellemans en Stan Peeters, elk met 

68 slagen. 

Vik Willems zal wel de slechtste start ooit genomen hebben. In zijn eerste 

rondje van 4 spelen kan hij maar 4 kaarten oprapen, jaja, één slag. Hoeveel 

succesvoller is Edward Van Herck met zijn 27 slagen in zijn beste rondje 

dan niet. En een drietal prijkt met 11 slagen bovenaan voor het beste spel: 

Nicole Stessens, Chris Hellemans en Bart Peeters. 

 

De uitslag : 

1.Stan Peeters 138, 2.Leo Van linden 132, 3.Margriet Torfs 126, 4.Fons 

Dams 124, 5.Mariette Selleslaghs 123, 6.Jos Goossens 122, 7.Chris 

Hellemans en Roger Dupont 118, 9.Lida Taels, Albert Daelemans en Jean 

Van Releghem 117, 12.Bart Peeters 116, 13.Edward Van Herck 115, 

14.RogerVan Loock 113, 15.Leo Geysemans en Maria Van den Eynde 

112, 17.Carlo Geuens, Hilde Bastiaens, Flor Meeus en Maria Vansweevelt 

110. 

 

Dat geeft volgende voorlopige stand : 

1.Stan Peeters 252, 2.Jean Van Releghem 246, 3.Jos Goossens 245, 4.Leo 

Van linden 240, 5.Bart Peeters 232, 6.Lida Taels 232, 7.Leo Geysemans 

228, 8.Mariette Selleslaghs 226, 9.Fons Dams 221, 10.Albert Daelemans 

220.  
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Eind september, de herfst maakt z’n opwachting en de eerste wedstrijden 

van de competitie werden afgewerkt met afwisselend succes. Voorlopig 

kwamen onze herenploegen al het vaakst als overwinnaars uit de strijd. Zo 

opende Sporta heren 1 de competitie met een altijd plezierige 3-2 

overwinning in de derby tegen de vrienden van Kokaz. Al jullie resultaten 

en alle klassementen van al onze ploegen vinden jullie terug op onze site: 

www.komart.be. 

Een kleine rondvraag onder de leden leverde een 12-tal geinteresseerden 

op voor de light-training op dinsdag van 20u tot 22u o.l.v. Leo. Hier kan 

nog volk bij, hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Zo, de trainingen zijn gestart, de competities zijn gestart, hoog tijd voor de 

eerste Komart activiteit van het seizoen: het Komart Spek-en eieren ontbijt 

op zondag 8 oktober. De uitnodiging werd reeds verstuurd via e-mail. 

Inschrijven doe je door op de getoonde link te klikken, het formulier te 

vervolledigen (dit kan individueel, per ploeg of per gezin) en onderaan op 

inschrijven te klikken. Vervolgens krijg je per kerende mail onmiddellijk 

de bevestiging van je inschrijving in je mailbox. Zoek even de mail terug 

op (verstuurd op 18/9), 2x klikken en klaar. Doe het nu. 

Tot slot van ons artikeltje geven we alle ploegen nog een fijne opdracht 

mee. 

Graag ontvingen we tegen eind oktober van elke ploeg een digitale 

ploegfoto. Deze ploegfoto moet wel aan 3 voorwaarden voldoen: 

- Volledige ploeg (vraag een inspanning aan iedereen om allemaal 

eens op hetzelfde moment aanwezig te zijn, ideaal is natuurlijk 

voor een wedstrijd) 

- Uiteraard in volledige en onberispelijke fonkelnieuwe 

wedstrijduitrusting 

- Spelers en speelsters moeten zo groot mogelijk op de foto staan 

(achtergrond hebben we op ploegfoto’s niet nodig, het gaat om 

jullie, de voorgrond) 

Bezorg jullie foto’s aan Patrik (ruyssers.p@skynet.be), hij geeft ze dan een 

plaatsje op onze website. 

http://www.komart.be/
mailto:ruyssers.p@skynet.be
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Zo, oh ja bijna vergeten maar helaas moet ik nogmaals vragen aan 

diegenen die nog steeds het lidgeld niet betaalden dit nu toch stilaan te 

doen. Merci.    

Voila, iedereen de groeten, veel succes bij de wedstrijden en tot de 

volgende! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergens gelezen 
 

 

Een diepgelovige wielrenner vraagt aan meneer pastoor of het gebruik van 

stimulerende middelen door de kerk verboden is. 

Na lang zoeken vindt de pastoor het antwoord in de catechismus: 

In geval van nood mag en moet iedereen dopen. 
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Verslag bestuursvergadering 
4 september 2017 

 

Aanwezig:  Crauwels H. - Croux F. - De Boeck F. - De Hert J. - Dupont 

F. - Helsen F. Moons F. - Van Deuren L. - Van Hees W. - 

Van Herck E. - Van Herck W.  

 

Dagorde: 

 

1. 1.   Welkom en bezinning.  

i.2.   Ledennieuws en ledenbeweging: Ontslag Leo Engels als 

wijkverantwoordelijke.        

2. 3.   Evaluatie voorbije activiteiten:  

 16/07/2017: Rommelmarkt Martinus voetbal: andermaal groot 

succes (300    kramen).    

4.  Planning komende activiteiten. 

 10/09/2017: KULO: Bingonamiddag.    

 16/09/2017: BBQ Wijngilde. 

 02/10/2017: Jaarvergadering met verkiezing bestuur. 

5.  Overlopen voorstel jaarprogramma 2017-2018.   

 Viering 70 jaar KWB in 2018: 04/03: Lenteontbijt. Juli-

augustus:              Wandelzoektocht. 15/09: Slotviering. 

 Open vergaderingen: 05/02: Alles begint met water. 07/05: 

Veilig op een veilige    fiets. Datum nog vast te leggen: EHBO 

in het gezin.  

 26/11: Solidariteitsinstuif t.v.v. Schakel en Casa di Mauro. 

6.  Allerlei: Nieuwe brouwer: AsterX. Proefperiode september en oktober: 

Koninck samen                         met Palm. Aanspreekpunt Gazet van 

Antwerpen: Wout Engels (tel: 0474842470). Mail: 

wout.engels1@gmail.com . 

 

Volgende vergadering: maandag 02/10/2017 om 19.30 uur.  

 

 

H.C. 

  

mailto:wout.engels1@gmail.com
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November 2017 
 
 

Donderdag 02 
Afwerken “Kontakt” 

Wijngilde 

09.00 uur 

19.00 uur 

Zondag 05 Instuif (TTK) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 06 

Fotoclub  

Bestuursverg. en open 

vergadering veilig op de fiets 

14.00 uur  

19.30 – 20.00 uur 

Donderdag 09 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 10 Kaart 6 20.00 uur 

Zaterdag 11 TTK Clubkampioenschap 10.00 uur 

Zondag 12 Instuif (Foto) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 13 
Fotoclub  

Fotoclub 

14.00 uur  

20.00 uur 

Donderdag 16 Tafeltennis 19.00 uur 

Zaterdag 18 TTK jeugd 09.00 uur 

Zondag 19 Insuif (Wijngilde) 11.00 uur 

Maandag 20 
Fotoclub 

KWB DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 23 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 24 Kaart 7 20.00 uur 

Zaterdag 25 
Artikel “Kontakt” 

Voorbereiding Solidariteit 

12.00 uur 

13.30 uur 

Zondag 26 Solidariteitsinstuif 10.00 tot ?? 

Maandag 27 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 30 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis 

09.00 uur 

19.00 uur 
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“Kontakt”: November 2017. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 2 november 2017. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 28 oktober 2017  12.00 uur! 

INHOUD 

Kalender 2 

Voorzitterswoordje 3 

Familiaaltjes 4 

K Woordje 5 

Herfstlunner 6 

Tafeltennisnieuws 7 

Nieuws van het Kookfront 8 

Inschrijvingen 11 - 12 

Bier van de maand 14 

Voetbalnieuws 15 

Wijngilde 16 

Kaarten 18 

Komart 20 

Kalender November 23 

Omtrent “Kontakt” 24 

 

mailto:frans.helsen1@telenet.be

