
 

 

 

 

46 ste jaargang      
2017-2018 
 

November 2017 
 

 P004938 
 Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1 
 

 
 

Maandblad  - verschijnt niet in augustus 

V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich 

www.kwb-martinus-kontich.be 

sint-martinus kontich 



2               November 2017                                      KONTAKT 
 

 

   Sint-Martinus organiseert 
 
 

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  

Bestuursvergadering  

14.00 uur  

19.30  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 
  

 

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

Dag iedereen, 

 

We zijn aan de voorlaatste maand van het jaar toe. 

November, toch wel een bijzondere maand, elk jaar opnieuw. 

De maand waarin we, meer dan ooit, onze overleden familieleden en 

vrienden gedenken. 

Het is goed diegenen die ons voorgoed verlaten hebben, op bepaalde 

momenten in herinnering te houden. Allerheiligen en Allerzielen zijn de 

dagen waarbij zowat iedereen wel aan hen denkt. Maar ook gewoon in het 

jaar zijn er dagen waar we bij hun overlijden stil-staan, de verjaardag, de 

dag van het heengaan, wellicht zijn er voor ieder van ons nog andere 

dagen… 

Ook bij onze KWB moeten we blijvend de vele vrienden die ons zijn 

voorgegaan in herinnering houden! Vrienden die, elk op hun manier, wat 

betekend hebben voor onze vereniging. Als trouw lid, als actief lid, als 

bestuurslid… 

 

Samen met jullie kijk ik ook even terug op de voorbije oktober maand 

binnen onze KWB. 

 

De Algemene Statutaire Jaarvergadering op maandag 2 oktober verliep erg 

vlot en dit zonder noemenswaardige feiten. Alleen jammer dat we voor het 

Dagelijks Bureau geen 7e lid gevonden hebben. Maar we kregen van de 

aanwezige leden het mandaat om te blijven zoeken om de taak van “public 

relations” binnen onze KWB toch in te vullen. Dus, vrienden, als er iemand 

onder u zich toch nog geroepen voelt, aarzel niet en neem contact met me 

op. We kunnen er dan nog altijd over praten en kijken hoe we deze functie 

dan juist kunnen invullen.  

 

Met KULO trokken we er van 13 tot en met 15 oktober op uit naar 

Gelderland in Nederland. Het werd een fantastisch weekend met 

schitterend weer. Verder in dit nummer een ruim verslag, maar ik hou er 

toch aan mijn vrienden van KULO nogmaals hartelijk te feliciteren voor 

deze puike organisatie.  
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Ook de HERFSTLUNNER op zondag 22 oktober werd meer dan een schot 

in de roos. Met 74 KWB-vrienden vierden we in ons KWB-lokaal feest, 

met een overheerlijk menu en tussendoor een muzikale opluistering van de 

bovenste plank gebracht door entertainer Patrick DE DEKEN. Niets dan 

gelukkige KWB-ers aan het eind van de namiddag. De vele complimenten 

en felicitaties die we mochten ontvangen van verschillende aanwezigen 

deden echt deugd. 
 

En terwijl ik dit alles hier neertik, verwachten we op zondag 29 oktober 

ook nog de SNERTINSTUIF, een organisatie van onze onderafdeling 

KOOK en dit op verzoek van het Dagelijks Bureau. Ik hoop dat ze 

voldoende lekkere erwtensoep hebben gemaakt en dat er heel wat KWB-

ers op afgekomen zijn… 
 

En dan een vooruitblik naar de maand november. 
 

De topper is vanzelfsprekend de SOLIDARITEITSINSTUIF op zondag 

26 november en dit ten voordele van CASA DI MAURO en SCHAKEL. 

Verder in dit nummer zeker meer hierover, maar ik wil jullie allen toch 

zeer hartelijk uitnodigen op deze unieke organisatie, een samenwerking 

van onze KWB met zowat al haar onderafdelingen! U kunt begrijpen en 

weet wellicht al langer dan vandaag, dat deze solidariteitsinstuif voor mij, 

als voorzitter van onze organisatie, een mijlpaal is in ons werkjaar, elk jaar 

opnieuw! Wat zal ik blij zijn om ook u op die dag te mogen ontmoeten. 

Inschrijven is de boodschap.   
 

En wat later dan gewoonlijk, op zondag 3 december ontvangen we in ons 

lokaal Sinterklaas tijdens het KINDERFEEST, dat zal worden opgevrolijkt 

door MARLIEDJE die, met zeer veel succes, enkele jaren geleden ook al 

eens te gast was bij onze KWB. Jongeren onder ons met kinderen, of 

minder jongeren met kleinkinderen, schrijf in en zorg dat je er bij bent, het 

belooft echt weer een leuke, gezellige namiddag te worden. Ook hier is op 

voorhand inschrijven verplicht. 
 

Vrienden en vriendinnen, ik wens jullie een mooie novembermaand en 

veel plezier en tevredenheid bij alles wat jullie doen.  
 

Hopelijk mag ik jullie ontmoeten bij onze KWB-activiteiten. Tot dan… 

Jullie voorzitter     

Johan De Hert 
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FAMILIAATJES 
 

Minder mooie dagen, meer donkere wolken dan zonneschijn, meer pijn en 

verdriet dan vreugde en geluk… 

KWB wenst ieder van u het allerbeste toe, KWB blijft jullie trouw, KWB 

denkt aan jullie… 

Heb je nood aan een luisterend oor, een schouderklopje, een opkikkertje, 

vele KWB-vrienden willen een helpende hand uitsteken… 

Blijven hopen, geloven en positief denken, dat wensen we jullie van harte 

toe. 

 

DANK JE WEL 

 

Een woord van dank aan onze KWB-vrienden die in de loop der jaren voor 

onze KWB heel wat betekent hebben als bestuurslid of als medewerker en 

die intussen, recent of iets minder recent, een stapje terug gezet hebben. Al 

te vaak vergeten we oprecht DANK JE WEL te zeggen voor zo vele jaren 

van inzet en trouw. Met deze goedgemaakt…  

 

Leven en dood …. 

Kort bij elkaar. Tijdens een uitzending met Norman Friedman ,” op zoek 

naar God” ; werden er beelden getoond van een oeroude nederzetting 

ergens in het huidige Turkije. Archeologen ontdekten graven onder de 

vloeren van de leef- of slaapruimten, meestal in foetushouding; leven en 

dood kort bij elkaar. In Mexico op de feestdag van :”el dia de los difundos 

= Allerzielen” komt de familie samen voor een maaltijd op het graf van de 

afgestorvene. Leven en dood kort bij elkaar. Tijdens een recent bezoek aan 

het crematorium, vertelde de begrafenisondernemer dat het stilaan de 

gewoonte wordt om een deel van de as op het lichaam te dragen. Leven en 

dood kort bij elkaar. Voor ons hoeft dat niet, maar spreek ten minste de  

naam uit, op deze feestdag, van alle dierbaren die dit jaar overleden zijn. 

Pas als we zwijgen en vergeten zijn ze echt dood! 

 

Flor 
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WELKOM NIEUWE LEDEN 
 

Abrams Steffi 

Bernaerts Julie 

Bru Joyce 

Bruggeman Jente 

Dardenne Tom 

Geens Ben 

Joly Roxanne 

Kennis Lieze 

Leemans Annelore 

Mertens Luc 

Nauwelaerts Nathalie 

Schoors Saartje 

Van Audekerke Rose 

Van der Auwera Katrien 

Vermaercke Liselot 

Volckaerts Stephanie 

Witters Tony 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=KC%2bascu6&id=49F506C34D92FE03BDF6DD217AD328461982C5E8&thid=OIP.KC-ascu6janGE712R_mFGwEsC5&q=nieuwe+leden&simid=608018266862979269&selectedIndex=28
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KWB  KINDERFEEST 

 
ZONDAG 3 DECEMBER 2017 - KWB Lokaal 

Deuren open om 14.00 uur – Aanvang om 14.30 uur stipt 

Met de komst van Marliedje en Sinterklaas met zijn zwarte Pieten 

Alle KWB-kinderen tot en met 12 jaar samen met hun ouders en/of 

grootouders zijn hartelijk welkom. Zij zullen kunnen genieten van een 

fantastisch optreden van Marliedje, en nadien mogen de kinderen 

natuurlijk op de schoot bij de Sint, want die zal, net als de vorige jaren, 

voor ieder alweer een zak boordevol snoep en speeltjes meebrengen. 

Marliedje was al enkele jaren geleden bij ons te gast en wie er toen bij 

was zal zich nog herinneren op welke originele wijze zij toen onze kindjes 

heeft bezig gehouden. 

De deelname is gratis. Dranken en een hapje kunnen aangekocht worden 

aan gezinsvriendelijke KWB-prijzen.  

Inschrijven is wel noodzakelijk aan de hand van het inschrijvingsstrookje 

dat u in deze Kontakt vindt, en wel tijdens de zondagse instuif (van 10.00 

tot 13.00 uur) of  bij  de  leden  van  het dagelijks bestuur, ten laatste op 

26 november 2017. Vermeld in ieder geval naam en voornaam, de 

leeftijd en het geslacht van de kinderen, en door hoeveel volwassenen (en 

kinderen boven de 12 jaar) zij zullen vergezeld zijn. Bovendien voorzien 

wij een ruimte op de inschrijvingsstrook waar je een aantal weetjes over je 

kind(eren) kwijt kan (hobby’s, dingen die ze leuk of minder leuk vinden, 

hun lievelingsspeelgoedje, enz ….) zodat de sint onmiddellijk een 

aanknopingpunt heeft om met 

hen een gesprekje te 

starten. 

 

Het dagelijks bestuur.    
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Met Kulo van Oud naar Nieuw 
 

Het jaar 2017 nadert zijn einde. De feestdagen komen in het verschiet en 

dus ook ons jaarlijkse eindejaarsfeest van KULO. 

Na het succes van vorige editie, behouden we de formule. Dezelfde DJ en 

dezelfde traiteur staan garant voor weer een spetterend eindejaarsfeest in 

ons KWB-lokaal. 

We kunnen u dit feest aanbieden aan een forfaitaire prijs van 39,00 

€/persoon voor KWB-leden en 49,00 €/persoon voor niet-KWB-leden. De 

dranken tijdens de maaltijd zijn hier niet inbegrepen en zijn te verkrijgen 

aan de democratische KWB-prijzen. 

Wat is er allemaal in de prijs inbegrepen? 

- Een lekker aperitief 

- Een uitgebreid koud en warm buffet 

- Een dessertenkeuze 

- Een heildronk om middernacht 

- Een heerlijke kaastafel 

- Koffie of thee met een versnapering 

- Muziek voor oud en jong 

 

Wil je zeker zijn van je plaats, wacht dan niet met inschrijven. Je kan het 

inschrijvingsstrookje bezorgen aan Lieve, Louis, Harry of Jos. De uiterste 

datum van inschrijving is 23/12/2017. De betaling dient te gebeuren op 

rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO. 

We hopen naast de trouwe deelnemers ook nieuwe gezichten en jongeren 

te mogen begroeten. De ambiance is alvast verzekerd! 

 

Feestelijke groeten van het KULO-team. 
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Beste vrienden 

 

November betekent dat de competitie even onderbroken wordt. De week 

verlof op school is een klassieke vrije week en de week daarop krijgen we 

de bekerweek. Op de momenten dat er wat meer ruimte is kunnen we 

gebruik maken om de extra competities in te plannen. 

 

Onze marsepein en speculaasverkoop is ondertussen afgerond en we 

mogen terugblikken op de mooi resultaat. In de week van 11 november 

zullen de bestellingen geleverd worden. Op ons clubkampioenschap van 

11 november zullen de eventuele niet bestelde bestellingen ter beschikking 

zijn. 

 

Voor ons clubkampioenschap zijn de inschrijvingen ook afgerond en 
met 22 spelers hebben we een meer dan behoorlijke bezetting. Vanaf 
10.00 uur zullen de wedstrijden gespeeld worden in de Parochiezaal 
terwijl ons KWB lokaal de ganse dag open zal zijn om de dorstigen te 
laven. Na de finale rond 17.30 uur zullen we deze sportieve dag 
afsluiten met een barbecue. Kwb-ers kunnen hier aan deelnemen 
maar dienen wel in te schrijven bij Frans Helsen (0498 120 479). 
 
De bekercompetitie wordt gespeeld in de week van 11 november. Alle 
competitieploegen senioren zijn hier voor ingeschreven. 
De trainingen zullen ook in de schoolvakantie niet plaats vinden.  
 
Recreatief verlopen de clubavonden in een gezellige sportieve sfeer en 
zo lang we dit kunnen houden blijven we op een goed elan doorgaan. 
Graag wil ik nog even reclame maken voor enkele KWB activiteiten: 
 
26 november Solidariteitsinstuif: 
Mosselen of een goulash voor het goede doel. Inschriijven kan nog via 
het strookje verder in deze Kontakt. TTK medewerkers zorgen voor 
het afruimen. 
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3 december Kinderfeest met de komst van de Sint: 
Vanaf 14.30 uur zal Marliedje voor de sfeer zorgen en we verwachten 
uiteraard de Sint. Deze activiteit is gratis maar je moet hiervoor wel 
inschrijven 
 
10 december INSTUIF SPECIAL: 
Onze TTK afdeling zal de zondagse instuif omtoveren tot een 
ontmoetinsplaats met VOLKSSPELEN en een echte WINTERSOEP. 
Van 10.00 tot 13.00 uur kan iedereen gratis deelnemen aan de 
volksspelen.  
Genieten van heerlijke wintersoep kan ook tot 13.00 uur. 
Inschrijven is niet nodig, naar het KWB lokaal komen is wel nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tot een volgende 
Frans 
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Vrijdag 29 september 
 

We zijn eind september en al aan de derde speeldag toe. De concurrentie 

van de kaartavond van de brandweer wordt amper gevoeld, want met 52 

deelnemers is er maar één tafel minder dan bij de vorige wedstrijden. 

Hartjes zijn de troeven van vanavond. Marc Pirson neemt de winnaarskip 

mee naar huis en Leo Van linden lost Stan Peeters af aan de leiding van 

het voorlopig klassement. 

 

In de eerste ronde wordt er serieus gevlamd. Nieuwkomer Hilde Bastiaens 

laat met 73 slagen Marc Pirson en Leo Van linden, beiden met 70, en 

Edward Van Herck en Nicole Stessens, met respectievelijk 69 en 68 

slagen, vlotjes achter zich. De tweede ronde brengt maar slappe kost. Willy 

Pauwels en Marc Pirson hebben aan 64 slagen genoeg om bovenaan te 

eindigen, Carlo Geuens en Louis Van Deuren volgen met 63 en Chris 

Hellemans en Jef Verreet maken met 62 slagen de topvijf vol. 

 

Roger Van Loock scoort met 25 slagen het beste rondje van 4 spelen, en 

een kwartet komt niet verder dan 4 slagen in het minst goede rondje van 

de avond: Margriet Torfs, Juul Selderslaghs, Edward Van Herck en Jozef 

Vleminckx. Albert Daelemans levert met 11 slagen het beste spel van de 

avond af. 

 

De uitslag : 

1.Marc Pirson 134, 2.Willy Pauwels 130, 3.Leo Van linden 128, 4.Hilde 

Bastiaens 125, 5.Louis Van Deuren en Louis Van den Eynde 118, 7.Peter 

Marquetecken en Nicole Stessens 116, 9.Carlo Geuens 115, 10.Jef Jespers 

en Flor Meeus 114, 12.Jacky Peremans, Leon Bleeckx en Lida Taels 112, 

15.Maria Van Offenwert, Leo Geysemans en Rita Min 110. 

 

Dat geeft volgende voorlopige stand : 

1.Leo Van linden 368, 2.Stan Peeters 345, 3.Jos Goossens, Lida Taels en 

Jean Van Releghem 343, 6.Bart Peeters 339, 7.Leo Geysemans 338, 

8.Albert Daelemans 325, 9.François Stessens en Maria Vansweevelt 324.  
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Vrijdag 20 oktober 
 

Na drie weken rust zijn we vanavond aan de vierde competitieavond toe 

en voor de eerste keer dit seizoen wordt er gespeeld aan 15 volle tafels. 

Met ruiten als troef is Chris Hellemans met 124 slagen de beste van 60. 

Jos Goossens wordt tweede en komt voorlopig aan de leiding. Flor Meeus 

neemt als vijfde de winnaarskip mee naar huis, want de vier vóór hem gaan 

liever naar de prijzentafel.  

De scores lopen vanavond niet erg hoog op. Maria Van den Eynde wint de 

eerste ronde met 68 slagen, één meer dan Maria Vansweevelt en twee meer 

dan Albert Daelemans. Anita Moons, Jef Jespers en Fred Moons volgen 

met 62 slagen op plaats 4. In de tweede ronde zijn 66 slagen voldoende 

voor winst. Met z’n drieën delen ze de eerste plaats: Leontine Landuydt, 

Chris Hellemans en Flor Meeus. Jos Goossens volgt 3 en Dirk Crauwels 4 

slagen verderop.  

Wel springen de andere scores in het oog. Jozef Vleminckx speelt met 29 

slagen het beste rondje van 4 spelen, Lida Taels  haalt amper één slag in 

het minst goede rondje van de avond en Frans Dupunt haalt op één na alle 

slagen in één spel. 

 

De uitslag : 

1.Chris Hellemans 124, 2.Jos Goossens 122, 3.Albert Daelemans 119, 

4.Maria Van den Eynde 118, 5.Flor Meeus en Dirk Crauwels 116, 7.Vik 

Willems, Lisette Stessens, Simonne Joly en Anita Moons 115, 11.Mariette 

Selleslaghs, Juul Selderslaghs en Maria Vansweevelt 114, 14.Leo 

Geysemans 112, 15.Jan Torfs en Fred Moons 111, 17.Nicole Stessens, 

Jean Van Releghem en Carlo Geuens 110. 

  

Dat geeft volgende voorlopige stand : 

1.Jos Goossens 465, 2.Leo Van linden 463, 3.Jean Van Releghem 453, 

4.Leo Geysemans 450, 

5.Albert Daelemans 444, 6.Stan Peeters 441, 7.Maria Vansweevelt 438, 

8.Bart Peeters 437, 9.Flor Meeus 434, 10.Maria Van den Eynde 433. 
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Vrijdag 27 oktober 

 
Het lijkt wat op vorige week: opnieuw 15 volle tafels en opnieuw ruiten 

als troef voor de vijfde wedstrijd van het kampioenschap. De scores lopen 

wel hoger op. Lieve Puttemans wint afgetekend met 7 slagen voorsprong 

en Leo Van linden neemt de leiding over van Jos Goossens.  

Jef Jespers en Lieve Puttemans nemen een stevige start. Jef haalt het in de 

eerste ronde met 74 slagen nipt van Lieve. Een kwartet volgt 10 slagen 

verder: Marie-Josée Halans, Leontine Landuydt, Margriet Torfs en 

Maarten Spriet. De tweede ronde is voor Leo Van linden met 71 slagen. 

Mariette Selleslaghs moet 2 slagen toegeven, Jean Van Releghem 4 en 

Albert Daelemans 5. Raf Versteijlen is vijfde met 64 slagen. 

Juul Selderslaghs legt vanavond een raar parcours af. Hij eindigt 

voorlaatste met 80 slagen. 

Bij de minst goede rondjes van 4 spelen treffen we zijn naam twee keer 

aan met 5 slagen. Vijf anderen staan in dat rijtje één keer genoteerd: Yvette 

Cannau, Fons Adriaensen, Jef Jespers, Ghislain Kennes en Stan Peeters. 

Maar, Juul is met 11 slagen ook de beste in één van zijn spelen. Raar maar 

waar. Albert Daelemans en Raf Versteijlen zijn met 25 slagen de besten in 

één rondje van 4 spelen. 

 

De uitslag : 

1.Lieve Puttemans 131, 2.Albert Daelemans en Leo Van linden 124, 

4.Roger Dupont en Maarten Spriet 122, 6.Jef Jespers 121, 7.Swakke De 

Boeck 119, 8.Maria Vansweevelt en Jozef Vleminckx 116, 10.Raf 

Versteijlen 115, 11.Simonne Joly/Hove, Dirk Crauwels, Ghislain Kennes, 

Leontine Landuydt en Margriet Torfs 114, 16.Jean Van Releghem 113, 

17.Marie-Josée Halans 112, 18.Frans Dupont en Jos Goossens 111. 

  

Dat geeft volgende voorlopige stand na 5 wedstrijden: 

1.Leo Van linden 587, 2.Jos Goossens 576, 3.Albert Daelemans 568, 

4.Jean Van Releghem 566, 5.Maria Vansweevelt 554, 6.Roger Dupont 

545, 7.Jef Jespers 544, 8.Flor Meeus 537, 9.Anita Moons en Bart Peeters 

532. 
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HET BIER VAN MAAND NOVEMBER! 
 

AFFLIGEM TRIPEL! 
 

 

Dit blonde abdijbier heeft een pittig hop 

aroma, een zachte body en een licht bittere 

afdronk. Het alcoholpercentage bedraagt 

8,5%.  

Alhoewel het hop aroma vrij pittig is, is in 

de smaak van het bier weinig hop 

waarneembaar, waardoor vooral de mout 

op de voorgrond treedt. Daardoor is deze 

tripel zeer volmondig en als gevolg van de 

beperkte koolzuurverzadiging komt het 

bier een beetje “papperig” over, wat dan 

weer de doordrinkbaarheid niet ten goede 

komt. Ten slotte is er in de afdronk een 

lichte bitterheid waarneembaar. Het bier wordt gebrouwen met hergisting 

op de fles. 

De voorbije jaren won dit bier talloze prijzen waaronder:  

brons bij WERELDBIER AWARDS BELGIË STYLE TRIPEL -  

brons bij INTERNATIONAL BREWING AWARDS 2011 –  

een gouden award bij WERELDBIER ONDERSCHEIDT EUROPA 

2014 en eveneens goud bij MEININGERS INTERNATIONAL 

CRAFT BEER AWARD 2015. 

 

Tot slot nog enkele weetjes over  Affligembieren: 

- Affligem werd oorspronkelijk in de benedictijnenabdij van 

Affligem gebrouwen. 

- Omdat tijdens de advent en de vastentijd de monniken niet zoveel 

bier mochten drinken, werd daarom, tijdelijk, een zwaarder bier 

gemaakt: DE TRIPEL!!! 

- Behoren ook tot het assortiment Affligembieren: Affligem Blond, 

Affligem Dubbel, Affligem Patersvat (seizoensgebonden), 

Affligem Christmas en Affligem 950 Cuvee. 
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Beste kookvrienden, 

 

Oeps oktober is voorbij en we zitten in rechte lijn richting eindejaar.  

Wat gaat de tijd snel. We mogen echter niet klagen over de voorbije 

maand. We hebben zelfs een uurtje langer mogen slapen. Ze heeft ons ook 

een prachtig “zomerweekend” (14-15 oktober) bezorgd. Nog geen koude 

nachten of herfststormen, dus laten we hopen dat de komende 

wintermaanden eveneens zo gul zullen zijn met temperaturen en  

wintertoestanden. We zullen het eveneens in onze geldbeugel voelen 

gezien de verwarmingsketels minder werk hadden of zullen hebben. 

 

Voor onze kookafdeling hebben we de eerste kookavond met de dames 

achter de rug. Wel met een kleinere groep gezien er sommige chefs nog 

andere activiteiten hadden. Verslag over de kookavond in “K” van 

december. 

 

November staat in het teken van de 24ste Solidariteitsinstuif. Dit jaar ten 

voordele van Schakel (Kontich) en Casa di Mauro (Kontich-Waarloos). 

Schakel ( www.welzijnsschakels.be ) is een sociale-culturele vereniging in 

Vlaanderen die mensen helpen die zich uitgesloten voelen in de 

maatschappij door hun armoede of afkomst. In Vlaanderen werken er 130 

Welzijnschakels samen met gezinnen die armoede of uitsluiting ervaren. 

 

Casa di Mauro ( www.casadimauro.be ) is een kleinschalige leefboerderij 

in Waarloos met dieren en omliggende tuinen met eigen gekweekt fruit en 

groenten. Personen met mentale beperking wonen er samen met 

professionele begeleiders. Naast de inwonende personen is er plaats voor 

personen met een mentale beperking in de dagbesteding. 

 

Zaterdag 25 november  starten we omstreeks 13.30 uur met de 

voorbereidingen en klaarzetten grote zaal en het aansluiten van de vuren.  

Zondag 26 november  hebben we vele handen nodig om ons werk te klaren, 

omstreeks 10.00 uur start “Operatie Mosselen” .     

http://www.welzijnsschakels.be/
http://www.casadimauro.be/
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Dus vrienden wij hopen  u allen te mogen begroeten op 26 november voor 

het goede doel. Hopelijk komen jullie massaal meewerken zodanig dat het 

werk voor iedereen wat lichter wordt. 
 

Dienstmededelingen : 

- chefs vergeet jullie niet in te schrijven voor de Solidariteitsinstuif  ! 
 

- in november zijn volgende chefs  jarig :  

  Florent (VCP), Jan en Willy (VH). Proficiat vanwege gans de kook. 
 

- zaterdag 25 november 2017  13.30 u : voorbereiding Solidariteitsinstuif 
 

- zondag 26 november 2017  10.00 u : Solidarteitsinstuif 

   

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     November met zijn regenvlagen, brengt verkoudheid,  

                                                                               jicht en andere plagen. 
               

                          
                          

                                                                   Pottenkijker MW                           
                                                   

 

 

 

                                        Zondag 26 november 2017 
                                                 

                      24 ste  Solidariteitsinstuif” 
                       

  Ten voordele van SCHAKEL (Kontich) en 

                        CASA DI MAURO (Kontich-Waarloos) 

 

    Zeeuwse Mosselen  (18 €) 

                            of Varkensgoulash (15 €) 

 
         Inschrijvingen via inschrijfstrook “K” of  tijdens de   

                     zondaginstuif bij bestuursleden kookclub. 

Inschrijven kan tot zondag 19 november 2017 
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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. 

      Inschrijven tot en met zondag 19 november 2017                                                                                          

               

                              

                                                                   

                         

                                       

                                       

         

 
     

   
                 

              
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                

  

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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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 

Inschrijven tot en met zondag 19 november 2017 

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 

 

 



 KONTAKT                       November 2017                             19 
 

 

Inschrijvingsstrookje Kinderfeest 3 december 2017 
 

…………………………………………………………………  

 

schrijft in met          …………. kinderen tot en met 12 jaar. 

 

Samen met            .……. volwassenen en kinderen boven de 12 jaar.  

 

Gegevens van de kinderen tot en met 12 jaar: 

                                                                                                       Geslacht 

Naam                     Voornaam                            Leeftijd                   J / M 

 

..................................................         …………………………       ……….                  

………………………………..         …………………………       ……….                  

………………………………..         …………………………       ……….                  

Weetjes over de kinderen: 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Inschrijvingsstrookje VAN OUD NAAR NIEUW 2017-2018 
 

Ondergetekende  …………………………………… 

telefoon: 

………………………………………………………………………… 

Schrijft in met ……….. personen voor de viering van Oud naar Nieuw op 

31/12/2016 

en wenst samen te zitten met: 

…………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………… 

 

en betaalt ………. x 39,00 €/persoon KWB-leden         = ……………€ 

en            ……….. x 49,00 €/persoon niet-KWB-leden = ……………€ 

totaalbedrag                                                                    = ……………€ 

op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO 



20               November 2017                                      KONTAKT 
 

 

 

 

 

Inschrijvingsstrookje 

 

KINDERFEEST 2017 
 

 

 

7Uiterste inschrijvingsdatum: 26/11/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsstrookje 

 

VAN OUD NAAR NIEUW 2017-2018 
 

 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 23/12/2017 
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Beste voetbalvrienden,  

 

Het seizoen is volop aan de gang voor onze voetbalploeg. 

We mogen spreken van een redelijke start. Zo staan we in 

de middenmoot van het klassement. Jammer genoeg zijn er 

al enkele hardnekkige blessures opgedoken bij enkele 

spelers. 

 

Als we eens vooruit kijken zien we dat het kerstfeest voor de deur staat. 

Hier is leute, plezier, gezelligheid en lekker eten iedere keer weer 

gegarandeerd. Ons kerstfeest zal dit jaar doorgaan op zaterdag 16 

december. Je bent welkom vanaf 18u30 zodat we omstreeks 19u de benen 

onder tafel kunnen schuiven. Het muzikaal entertainment wordt ook dit 

jaar verzorgd door DJ “Franky Wonder”  

 

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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      Nieuwsbrief  
november 2017 

 
 
 

 
Beste vrienden, 

 

 

Op onze vergadering van oktober hebben we nog  eens gepraat over het 

maken van sleedoornwijn. Niet echt iets speciaal, maar de gewone 

methode van pulpgisting blijft  aangewezen. Het grote probleem is 

ongetwijfeld  : waar vind ik die sleepruimen en dan nog  - het plukken. 

 

 

Op onze vergadering van november is het weer helemaal wat anders. Zoals 

reeds aangekondigd krijgen we  “ De Statiepoweten  op bezoek.   Deze 

culturele groep, die wij met veel plezier nogmaals op onze 

ledenbijeenkomst  ontvangen, zal ons deze keer verblijden met  poëzie  en 

gedichten over  “ De Liefde”.  Zij waren al enkele  malen bij ons te gast,  

telkens was  er  een ruime belangstelling en werd deze bijeenkomst  een 

groot succes .  Met hun voordracht over “De Liefde” zal dat ongetwijfeld 

niet anders zijn.   Bij een glaasje rode wijn…….…… om weg te dromen !  

Donderdag  2 november ,   zoals altijd om 20u.  Inkom  € 2.50         

En breng voor deze gelegenheid ook eens je vrienden mee. 

 

Donderdag 16 november is er, zoals elke 3°  donderdag , een 

werkvergadering in onze kelder  om 19u.  

Tot dan. 
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Vrijdagavond 27 oktober 2017, de voorlaatste dag van de zomertijd. 

Inderdaad, morgennacht  sturen we al onze uurwerken een uurtje terug in 

de tijd om met z’n allen in wintermodus te gaan. 

Enkele weken terug in de tijd, op zondag 8 oktober, hadden we het Komart 

spek- en eieren ontbijt in de cafetaria van de sporthal. 83 ontbijtjes werden 

met smaak verorberd. Weerom dank aan Geert en z’n team voor de fijne 

bereiding en verzorgde bediening van al dit lekkers. Ook weerom een 

dikke merci aan de Woeste voor het gebruik van z’n infrastructuur. 

Dan gaan we nu 2 weken verder in de tijd. Op zaterdag 11 november 

organiseren we ons Komart-trippel-tornooi. Inschrijven kan nog tot 31 

oktober en inschrijvingen zijn zeer zeker nog welkom. Inschrijven doe je 

door te reageren op onze mail van 13 oktober. Voor onze vele nieuwe leden 

een woordje uitleg over deze tornooiformule: allen die inschrijven worden 

verdeeld in ploegjes van 3 (trio’s). Elke wedstrijd speel je samen met een 

ander trio tegen telkens anders samengestelde ploegen van 2 andere trio’s. 

De ideale formule om eens andere clubleden te ontmoeten en te leren 

kennen. Na de finale, als we allemaal moe maar voldaan zullen zijn, 

trakteert Komart je traditiegetrouw op een heerlijke maaltijd in de cafetaria 

van de sporthal, bereid door de chef en z’n team van de sporthal. PV’s en 

habitues van ons clubtornooi, maak reclame bij je ploeg voor deze Komart-

clubactiviteit bij uitstek! 

Nog enkele data: 

- Op 26/11/’17 verzorgen onze dames van VVB de toogdienst 

tijdens de solidariteitsinstuif in het KWB-lokaal. 

- 27/01/’18: Komart nieuwjaarsreceptie   

Tot slot nog een herinnering: 

Ploegen die hun ploegfoto nog moeten insturen: graag dringend actie. 

 

Tot de volgende ! 
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KULO WEEKEND 13-14-15 OKTOBER 2017 

------------------------------------------------------- 
“Le Nouveau Kulo” est arrivé”! Met deze woorden had Leon Van 

Overschee het 38ste Kulo weekend naar Meerfeld vorig jaar afgesloten. 

Leon had om gezondheidsredenen zijn functie neergelegd  en het was Jos 

Demeer die nu samen met Harry, Louis en Lieve de organisatie verzorgde. 

Leon was er ditmaal gelukkig toch nog bij om samen met  andere vrienden 

het weekend aan te vangen. 

Goedgemutst was er niemand, hiervoor  was het veel te warm, blijgezind 

daarentegen wel want we beleefden een echte “indian summer” bij ons ook 

gekend onder namen als “été indien” , “oude wijvenzomer”of “St.-

Michielszomer”.  

Ik vermoed dat St.-Martinus de KWB erg gunstig gezind is want meestal 

wordt het weekend gezegend met dat heerlijk nazomerweertje. 

Het nachtelijk vroege startuur bleek voor niemand een probleem  ook niet 

de speciale datum nl. “vrijdag den 13de”. Schrik voor zo’n vrijdag den 

dertiende, beter gekend als “paraskevidekatriaphobia” weerhield de 48 

deelnemers niet om de tocht te wagen. Allemaal gekende gezichten,  ook 

weer aanwezig  Leo Reynders,  nog revaliderend  na zijn zwaar 

werkongeval. Ik denk dat iedereen content was dit trouwe  gezicht opnieuw 

te ontmoeten.  

We werden opgepikt door “reizen Lauwers” en zijn chauffeur Xavier.  Jos 

Demeer, die ons dit weekend op de bus begeleidde, kreeg niet veel 

spreekgelegenheid om hem voor te stellen, dat deed hij zelf maar al te 

graag. De werking van het chemisch toilet kreeg uitvoerig aandacht, ook 

het  beroep chauffeur werd in al zijn facetten toegelicht. Blonk hij niet uit 

in bescheidenheid, dan mag niets gezegd worden over zijn rijvaardigheid  

en dat is voor de reizigers het voornaamste. 

De manier waarop hij in de smalle straatjes uitstapte om als een volwaardig 

agent het verkeer te regelen was een attractie op zichzelf. 

Ook als entertainer deed hij zijn uiterste best maar er mag nog wel  wat 

geschaafd worden aan zijn moppenarsenaal. Hoe dan ook hij bracht ons 

rustig en precies op tijd naar onze bestemming nl. de provincie Gelderland 

gelegen in het midden en het Oosten van Nederland. Gelderland is qua 

landoppervlakte de grootste provincie van Nederland. De hoofdstad is 

Arnhem en de stad Nijmegen is de grootste qua inwoners. 
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Vooraleer naar onze verblijfplaats Hotel De Lantscroon te rijden bezoeken 

we het historisch openluchtmuseum “Erve Kots” in Lievelde. 

Oorspronkelijk was het een herberg waar ten tijde van het beleg van Grol 

de troepen van Frederik Hendrik zich gevestigd hadden als hoofdkwartier. 

Later werd het een boerderij bewoond door Hendrik Kots vandaar de 

betekenis nl. erfenis van Kots. 

Eerst stappen we af in het “Brouwhoes”. Hier wordt op ambachtelijke 

wijze een eigen bier gebrouwen. 

Het hart van de brouwerij is ook het proeflokaal met een koperen 

brouwketel. Tijdens een rondleiding in het brouwhuis kan men zien, 

ervaren en proeven hoe het brouwen in zijn werk gaat. Men proeft naar 

keuze het donkerblonde en robuuste “Bokse  bier” of het speciaal “pilsener 

Frederik Hendrik”. 

Deze proeverij was in dergelijke mate interessant dat we nu weten dat we 

in de toekomst dat bier niet meer moeten proeven. Het zal wat mij betreft 

geklasseerd staan in de categorie “goeie poging maar te mijden”. 

Het middagmaal dat we daarna geserveerd kregen was met een erg 

gevarieerde broodkeuze van die aard dat we een stevige wandeling 

doorheen het openluchtmuseum aankonden. 

Het openluchtmuseum kunnen we best vergelijken met het Limburgse 

Bokrijk.  Het toont hoe de boer met zijn gezin, zijn personeel en zijn dieren 

vroeger woonde en werkte. In een decor van historische boerderijen, een 

rosoliemolen (zie verder), een houtzagerij en een grote collectie oude 

gebruiksvoorwerpen en machines ziet en voelt men vervlogen tijden 

opnieuw tot leven komen. 

De boer die werkt met zijn dieren, de boerin spint garen en weeft stoffen 

en ook de klompenmaker toont zijn kunsten. Verrassend is ook dat naast 

deze aloude boerenstiel ook een supermodern melkveeboerderij te 

bezichtigen is. Ludo Bertels was dit gebouw op eigen houtje gaan bekijken 

en was zo vriendelijk als privé gids op te treden voor geïnteresseerden. 

Spectaculair was het zeker, bijna Science Fiction. Er was geen boer te 

bespeuren, enkel koeien en computers. En de boer die kon  intussen wat 

anders doen of zoals Bavo de katjes in het donker knijpen. 

Een voltreffer die eerste activiteit waarna we verder rijden naar ons hotel. 

Het hotel “De Lantscroon” ligt midden in het centrum van het mooie 

historische stadje ‘s Heerenberg deelgemeente van het grotere 

Montferland. 
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Het hotel is gevestigd in de aanbouw van een oud rijksmonument. Het 

originele gebouw stamt uit 1450 en is nog gebruikt als Franse kostschool. 

Het pand is al dikwijls gerenoveerd en verbouwd maar het historisch 

karakter is bewaard gebleven. 

Naast de kamers en gelagzaal heeft het hotel ook een grote bibliotheek 

waar men zich met een drankje en een goed boek kan terugtrekken, men 

kan er zelfs de maaltijd nuttigen. 

Het is evident dat de meest intelligente leden van onze groep hier een 

plaatsje kregen. 

De ligging van het hotel was zeer  interessant. Op loopafstand het prachtige 

kasteel Berg maar ook tal van ook bij ons bekende supermarkten en voor 

de dorstigen enkele sfeervolle cafeetjes die door Johan en zijn kompanen 

onmiddellijk werden uitgetest. Hierbij bleek “De Snor” de beste score te 

krijgen, niet zozeer omwille van het bier maar eerder om zijn  bediening. 

’s Avonds kregen wij telkens een driegangenmenu  met als hoofdgerecht  

de keuze tussen vis of vlees. Met een goeie soep ervoor en een heerlijk 

nagerechtje mochten we zeker niet klagen. 

Deze eerste weekenddag eindigde zoals  gewoonlijk in de bar. Die was niet 

groot  genoeg om alle laatbloeiers  te huisvesten.  Alleen de gehaaide 

kaarters  vonden er hun gading.  Geen nood want de reeds uitgeteste “Snor”  

was een degelijk alternatief dat zich aanbood en dat werd door Johan en 

zijn volgelingen in “drank” aangenomen. 

De kamers waren niet luxueus  maar alleszins degelijk genoeg om iedereen  

fris aan de ontbijttafel te zien verschijnen.  Alleen Fons Dams en Paula 

hadden er een woelige nacht opzitten. Logisch want hun kamer was 

uitgerust met een  fantastisch hemelbed  waarop Lodewijk de 14de jaloers 

zou zijn. Fons had dit laten zien aan de buren op de gang en Jan Borgmans 

heeft er stiekem een foto van genomen.  

Dat Fons een “hemelse bed-nacht” had meegemaakt kon je aan het ontbijt 

bemerken. Totaal afgepeigerd was hij niet in staat een gewoon spiegeleitje 

te bakken. Omdat de goesting  er als kwijl afliep heb ik hem maar 

geholpen. Hopelijk vergeet hij den “Duvel” niet die hij mij daarvoor 

belooft heeft. 

De wandelaars trekken zaterdagochtend  met de bus naar parking 

Hettenheuvel om vandaar  een tocht te maken van ca 8 km doorheen het 

Bergherbos. Het wordt stevig klimmen en dalen en dat hebben velen 

afgeschrikt want slechts 4 vrouwen en 8 mannen  durfden de uitdaging  

aan. 
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Gelukkig waren de weersomstandigheden ideaal. Geen wind en een 

bladerdek dat de sterke  zonnestralen temperde en zodoende de 

temperatuur  niet te hoog liet oplopen. 

’t Was volop genieten van de kleurrijke herfstflora en bij de talrijke 

tussenstoppen  vergastte Jos ons op wat uitleg over plaatselijke fauna meer 

specifiek de buizerd, voor alle duidelijkheid met een “d” zei hij erbij.  Om 

zijn vogelkennis nog wat kracht bij te zetten beeldde hij de typische  

vleugelslag van deze vogel uit.  Goed geprobeerd dat wel maar net  niet 

voldoende om nog eens van grond te gaan! 

Toen ik vroeg of er ook “wouwen “ te vinden waren  dacht iedereen dat dit 

een grap was want die vogel was totaal onbekend. Tijdens het avondmaal  

werd er dan toch maar eens gegoogled  en  moest men  met het schaamrood 

op de wangen bekennen  dat dit een havikachtige roofvogel was, erg 

gelijkend op de buizerd. 

Met het uitzicht op “de Kale Jacob”, een 80 meter hoge heuvel,  was het 

hoogtepunt van de wandeling  bereikt en tijd voor de terugweg na  het 

nuttigen van een stevige borrel  rum  ons door Harry aangeboden. 

Voor we  door de bus  worden opgepikt bezoeken we een merkwaardige 

voetbalexpositie in het dorpje  Braamt. De eigenaar is Fred Baars die in 

zijn tuin een 11 bij 5 meter houten keet heeft gebouwd met daarin voor 90 

ton aan voetbalattributen:  shirts, sjaals, vaantjes, speldjes, knipsels, 

kortom resultaat van 45 jaar verzamelwoede. Je kan het zo gek niet 

bedenken of  Fred heeft het in huis. Zelfs de laatste peuk van  Johan Cruyff 

uit 1987 na de supercupwedstrijd van Ajax tegen Porto. 

De inkom is gratis maar de vrijwillige giften worden geschonken aan  twee 

doelen nl. “Kom op tegen Kanker”  en “Spieren voor Spieren”. 

De tentoonstelling werd geopend door Louis Van Gaal die hiervoor samen 

met zijn vrouw uit vakantie was overgekomen. 

Een onaangekondigd maar onvergetelijk tussendoortje op dit weekend. 

De niet wandelaars  brachten een bezoek aan Emmerich am Rhein.  Dit 

Duitse stadje heeft heel wat bezienswaardigheden zoals o.m. de gotische  

St.- Martinuskerk en de imposante Rheinbrücke met zijn 1228 meter de 

langste hangbrug  in Duitsland. Ik vermoed dat deze bezienswaardigheden 

niet konden opwegen tegen de voor wandelaars speciaal aangelegde 

Rheinpromenade.  In de vele winkeltjes en op de terrasjes was het  met dit 

prachtig weertje aangenaam vertoeven en dat deden  de meesten dan ook. 

Bij de middaglunch in het hotel  werden we  als entree verwend met de 

typisch Hollandse  “kroket” en “frikandel”.  Geen culinair hoogstandje 
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maar toch goed genoeg  om de laatkomers voor een lege schotel  te laten 

aanschuiven. Eentje “voor” elk werd verkeerdelijk geïnterpreteerd als 

eentje “van” elk, maar geen nood, er werd snel aangevuld voor deze 

hongerige Bourgondiërs en spiegeleieren waren er ook nog voor wie ze 

kon bakken. 

Het werd een zeer rustige namiddag met een begeleide rondrit door 

Montferland. De gids heette Jan Janssen en  was qua uitzicht helemaal de 

wielrenner die Van Springel van de tourzege hield.  

We bezoeken eerste de nabijgelegen  kerk waar deze  gids ons verraste met 

een muzikaal optreden. 

Hij demonstreerde op een grote Vikinghoorn hoe daar de advent in 

voorbereiding tot de kersttijd werd  aangekondigd.   

Van daar  naar het nabijgelegen Kasteel Huis Berg. Het  is een der grootste 

kastelen van Nederland en stamt uit de 13de eeuw. Het machtige kasteel 

ontleende zijn defensieve kracht aan de   slotgracht en zijn 4 meter dikke 

muren.  Wat vroeger een machtige vesting was in oorlogstijden is nu een 

sfeervolle locatie voor speciale evenementen o.m. trouwfeesten en 

concerten. Op de vraag van de gids hoe men in die tijd de vele ramen 

dichtte wist Annie van de Leo te vertellen dat daarvoor gedroogde 

varkensblazen  werden gebruikt. 

De begeleide busreis  bracht ons doorheen het mooie Montferland. Met 

enige verrassing  stopten we aan een stel bunkers en loopgraven uit de 

eerste wereldoorlog. Nederland was wel neutraal maar de Duitsers hadden 

in 1916 en 1917 op hun grondgebied langs de grens verdedigingswerken 

aangebracht. Omdat na de oorlog aan grondruil werd gedaan kwamen deze 

loopgraven op Nederlands gebied te liggen.  Bij een bezoek valt op dat die 

loopgraven altijd met vele bochten worden aangelegd  en niet rechtlijnig.  

Het waarom moet je  ditmaal aan Leo van Annie vragen. Die heeft hiervoor 

een terechte verklaring. 

De avond werd een kopie van de dag voordien. Een aperitiefje als “amuse” 

voor het lekkere driegangenmenu.   Dezelfde kaarters  maar meer  “snor”- 

bezoekers dan de dag voordien.  Met een  speciale dank aan Johan die de 

rekening voor zijn rekening nam  of tenminste de “uitrekening”. 

Zondagmorgen  trekken de wandelaars naar Beek voor een 7 km. lange 

tocht. Een gemakkelijke  wandeling ditmaal op een relatief vlak parcours. 

De wandelgroep is aangegroeid  tot 18 stappers. Zij volgen de 

“Peeske”route. Peeske is een verbastering van het latijnse “pascuum” wat 

bron of vochtige plek betekent. 
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Die vochtige plek is voor ons wandelaars het mooie café waar de 

wandeling begint en eindigt en een frisse pint welkom is. We hebben er 

dan ook “de pees” opgelegd om die bierbron tijdig te bereiken. 

De anderen bezochten de “Rosmolen”  en de  “grafelijke Torenmolen”, 

beiden in Zeddam.  

Deze molens zijn een erg belangrijke toeristische attractie in Nederland. 

De “grafelijke Torenmolen” is de oudste nog bestaande windmolen in 

Nederland. Hij werd  gebouwd in 1440 en behoorde toe aan de graven en 

heren van  Kasteel  Huis Bergh.  

Als aanvulling van de grafelijke Torenmolen  werd de “Rosmolen” 

gebouwd . Deze werd gebruikt als er te weinig wind was. Het maalwerk 

bestaat uit een koppel maalstenen en wordt voortbewogen door een paard. 

Een Rosmolen wordt ook opgericht op plaatsen waar geen bomen mogen 

gekapt worden en er geen plaats is voor grote wieken. Ook in die tijden 

hadden de “groenen” het soms al  voor het zeggen. 

De rondleiding was erg boeiend  en de demonstratie met  paarden de 

moeite waard. Toen Flor Croux  vond dat de uitleg volstond was het 

zwoegende paard  zichtbaar opgetogen dat het mocht stoppen.  Voor meer 

uitleg  is er nog altijd Jan die hiervoor  borg(mans) staat. 

Borg voor een lekker laatste middagmaal stond ook de keuken van de 

Lantscroon  en zij werden hiervoor door Johan, die inmiddels het woord 

genomen had, uitvoerig bedankt. 

Die dank stuurde hij ook naar de totale Kulo-ploeg  Jos, Harry, Lieve en 

Louis, die voor de organisatie van het weekend instonden.  Het was weer 

eens  een voltreffer  en  met nog wat reclame voor de komende activiteiten 

zoals de “lunner” en  het “solidariteitsmaal” keerden we tevreden  terug 

naar Kontich.   

 

A.C. 
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Tombolaprijzen Martinus oktoberfeesten 2017   

bij voorkeur afhalen op vrijdag tussen 9u30 en 11u30 en 14u tot 16u. 

– op de pastorij 

 

 

0577 0271 0694 1063 1406 1723 2027 2284 2521 2762 

0726 0294 0711 1076 1414 1733 2031 2298 2537 2778 

0818 0316 0736 1097 1429 1751 2043 2306 2549 2783 

2935 0328 0754 1103 1442 1770 2056 2317 2555 2796 

1629 0343 0763 1129 1457 1779 2069 2326 2568 2847 

2817 0365 0792 1136 1468 1784 2073 2331 2572 2864 

0007 0379 0805 1160 1481 1791 2081 2345 2586 2881 

0444 0394 0826 1168 1495 1817 2097 2360 2593 2895 

1432 0412 0842 1181 1503 1822 2104 2368 2604 2904 

0771 0426 0860 1193 1527 1836 2116 2373 2616 2914 

 0453 0871 1214 1536 1849 2127 2388 2627 2946 

0016 0468 0884 1228 1553 1857 2132 2399 2631 2954 

0037 0485 0909 1236 1566 1875 2149 2404 2647 2973 

0041 0503 0912 1259 1579 1884 2160 2416 2653 2984 

0084 0514 0928 1262 1582 1894 2165 2425 2670 2992 

0110 0539 0933 1275 1610 1910 2174 2435 2671  

0127 0547 0955 1295 1614 1915 2189 2448 2685  

0142 0566 0963 1301 1643 1936 2192 2459 2694  

0163 0603 0985 1324 1654 1948 2224 2463 2705  

0190 0625 0992 1338 1668 1959 2237 2478 2716  

0205 0637 1004 1341 1671 1965 2241 2481 2728  

0222 0654 1015 1367 1699 1984 2258 2496 2738  

0236 0662 1038 1377 1703 1994 2261 2502 2741  

0255 0689 1049 1385 1715 2010 2274 2516 2753  
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Verslag bestuursvergadering 
2 oktober 2017 

 

Aanwezig:  Aerts D. - Bosmans W. - Crauwels H. - De Boeck F. - De 

Hert J. - Demeer J. - Dupont F. - Helsen F. - Huyssen E. - 

Moons F. – Ploegaerts R. - Stessens F. -  Van Hees W. - Van 

Herck E. - Van Herck W. - Vergauwen R.  

                     Peeters J. - Ruyssers P. 

 

Dagorde: 

 

1. Welkom en bezinning.   

2. Ledennieuws en ledenbeweging. 

3. Evaluatie voorbije activiteiten:  

 10/09/2017: KULO Bingo. 

 16/09/2017: BBQ Wijngilde. 

4. Planning komende activiteiten: 

 13-15/10/2017: KULO Weekend ’s-Heerenberg (NL).  

 22/10/2017: Herfstlunner. 

 29/10/2017: Snertinstuif Kookclub. 

 26/11/2017: Solidariteitsinstuif t.v.v. Schakel en Casa di 

Mauro. 

 03/12/2017: Kinderfeest. 

5. Allerlei. 

 

De vergadering werd gevolgd door de statutaire jaarvergadering met 

(her)kiezing van het Dagelijks Bureau. Er ware geen nieuwe kandidaten. 

De bestaande leden van het Dagelijks Bureau werden herkozen bij 

handgeklap.  

 

 

Volgende vergadering: 06 november 2017 om 19.30 uur.     

 

 

H.C. 

  



 KONTAKT                       November 2017                             33 
 

 

  



34               November 2017                                      KONTAKT 
 

 

 

 

December 2017 
 
 

Zondag 03 
Instuif (Bestuur) 

Kinderfeest 

10.00 tot 13.00 uur 

14.30 uur 

Maandag 04 
Fotoclub  

Bestuursvergadering 

14.00 uur  

19.30 uur 

Woensdag 06 Tafeltennis 19.00 uur 

Donderdag 07 Wijngilde 19.00 uur 

Vrijdag 08 Kaart 8 20.00 uur 

Zondag 10 Instuif (TTK) + Volksspelen 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 11 
Fotoclub  

Fotoclub 

14.00 uur  

20.00 uur 

Donderdag 14 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 15 Kook 4 18.00 uur 

Zaterdag 16 Voetbal - Kerstfeest 18.00 uur 

Zondag 17 Insuif (volley) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 18 
Fotoclub 

KWB DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 21 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 22 Kaart 9 20.00 uur 

Zaterdag 23 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 24 Insuif (Voetbal)+ Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Donderdag 28 Tafeltennis – Black light 19.30 uur 

Zondag 31 Kulo – Oud - Nieuw 18.00 uur 
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“Kontakt”: December 2017. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 30 november 2017. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 25 november 2017  12.00 uur! 

INHOUD 

Kalender 2 

Voorzitterswoordje 3 

Familiaaltjes 5 

K Woordje 5 

Nieuwe leden 6 

Kinderfeest 7 

Kulo 8 

Tafeltennisnieuws 9 

Kaarten 11 

Bier van de maand 14 

Nieuws van het Kookfront 15 

Inschrijvingen 18 - 19 

Voetbalnieuws 21 

Wijngilde 23 

Komart 24 

Kulo weekend 25 

Extern nieuws 31 

Bestuur 32 

Lunner 33 

Kalender December 34 
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