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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

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 18.30 uur 

Zondag 17 Instuif (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 
GEEN INSTUIF 

Kulo – Oud - Nieuw 

 

18.00 uur 
  

 

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



 KONTAKT                       December 2017                             3 
 

 

VOORZITTERSWOORDJE 
 

Beste allen, 

 

We beginnen aan de laatste maand van het jaar, de feestmaand bij uitstek. 

Ik wens jullie allen dan ook langs deze weg een fijne decembermaand toe. 

Veel feestmomenten, veel vreugde en plezier, ook bij onze KWB. 

 

De maand november is wat mij betreft voorbij gevlogen. 

Onze jaarlijkse SOLIDARITEITSINSTUIF op zondag 26 november werd 

alweer een topper. 

Maar liefst 236 inschrijvingen – lekkere mosselen of stoofpotje en dit alles 

voor het goede doel. 

CASA DI MAURO en SCHAKEL waren dit jaar de uitverkorenen. Zij 

zullen de extra centjes zeker kunnen gebruiken. En zo hebben wij weer 

maar eens echt KWB gemaakt. 

 

December en onze KWB dan. 

Zondag 3 december komt de goede Sint (met ZWARTE Piet) op bezoek 

voor onze kinderen en kleinkinderen. MARLIEDJE komt de namiddag 

opvrolijken. Het zal voor onze jongeren dan ook weer een topper worden. 

 

Zondag 10 december organiseert de TTK-club een VOLKSE INSTUIF 

met volksspelen en wintersoep. Allen naar ons KWB-lokaal tussen 10.00 

uur en 13.00 uur. 

 

Zaterdag 16 december vieren we alvast kerst met onze onderafdeling 

VOETBAL. Een reeds vele, vele jaren traditie met steeds weer lekker eten, 

sfeervolle muziek en natuurlijk een verrassingsact. En of we benieuwd 

zijn…  

 

Donderdag 28 december nodigt de TTK-club ons uit in het KWB-lokaal 

voor de BLACK LIGHT avond. Tafeltennis spelen met black light licht. 

Een verrassende ervaring. Zeker eens gaan kijken en, wie weet, ook eens 

mee doen. 
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Zondagavond 31 december gaan we met KULO van OUD naar NIEUW. 

Ook dit begint een traditie te worden. 

 

Beste vrienden en vriendinnen, ik wens jullie nu alvast een ZALIGE 

KERST. Dat de vrede en de vreugde jullie mogen vergezellen. 

 

Geniet van wat er in deze maand allemaal te gebeuren staat. Hopelijk zien 

we elkaar wel op één van de KWB-momenten in deze maand. 

 

Hou jullie allen goed en veel leesgenot met deze KONTAKT. 

 

 

Jullie voorzitter 

Johan De Hert 

 

 

 

 

FAMILIAATJES 
 

Ook in deze periode van feest, van licht, van vrede, wenst KWB u allen, 

voor wie het allemaal wat moeilijker gaat, het allerbeste toe. 

Dat hoop en geloof, vriendschap en vreugde de bovenhand mogen halen. 

Langs deze weg aan u allen een zalige Kerstmis. 
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Er is nog altijd geen wereldvrede 

maar er zijn wel nog heel veel mensen van 

GOEDE WIL 
en die wens ik een 

VREDEVOL EN WARME KERSTMIS !!! 

 

 

 

 

 
 

WELKOM NIEUWE LEDEN 
 

Coenen Raymond 

 

Gillis-Kennes Guy & Sonia 

 

Van Hove-Van Vlassenrode Luc & Rita 

 

Van Releghem Johannes 
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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 

 

Vooreerst wil ik even stilstaan bij het overlijden van de mama van Patrick 

Kielbaey.We voelen mee met ons lid Patrick Kielbaey die zijn mama op 

85 jarige leeftijd heeft begeleid naar haar eeuwige rustplaaats. 

 

Een tweede punt waar we even aan terug denken is ons 

clubkampioenschap van 11 november. Met 23 inschrijvingen deden we 

beroep op een zesde tafel. Op deze manier zou iedereen minstens acht 

wedstrijden kunnen spelen indien er nergens iets fout zou lopen. Onze 

oproep werd aanhoord en zo kon de dag technisch niet meer stuk. Doe 

daarbij de sportieve instelling van allen, mooie wedstrijden en een finale 

om van te snoepen en ons clubkampioenschap was weerom een voltreffer. 

Reste er nog het eetgedeelte en dit jaar kozen onze koks voor een 

barbecue.Vlees perfect gebakken, lekkere groentjes en een prima dessert 

zorgde er voor dat er nog even gezellig werd nagebabbeld. Nog wel even 

zeggen dat het dessert ook dit jaar weer een geste van bakkerij St.-Rita was 

waarvoor nen dikke merci. 

 

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 voor 3 eure kan 

ook tot 13.00 uur. 

 

Inschrijven is niet nodig, naar het KWB lokaal komen is wel nodig. 
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De laatste maand van het jaar is gestart en de competitie is dan ook 

halfweg. Stijgen, dalen, in de middenmoot en individueel even berekenen 

wat er nog kan behoort tot het senario om goede voornemens te maken. 

Blijf vooral optimistisch en zorg ervoor dat het plezier in uw sport een 

hoofdrol blijft spelen. 

 

Ook december betekent dat na de heenronde er ook nog een bekerweek 

aan komt en dan net voor de Kerst de eerste week van de terugronde. Pas 

nadien kunnen we aan de feestdagen gaan denken. 

 

Tussen de feestdagen door gaan we toch nog even de feeerieke sfeer van 

het Black-light tafeltennis beleven.  

 

Op donderdag 28 december vanaf 19.30 uur 

BLACKLIGT  Tafeltennis 
 

Beste vrienden graag wil iedereen een Zalige Kerst met heel veel vrede en 

liefde toe wensen. 

Dat 2018 een mooi jaar mag worden en dat je gelukkig mag zijn met je 

familie en vrienden rondom U. 

 

Tot een volgende 

Frans 
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Vrijdag 10 november 
 

Merkwaardig ! Op deze zesde speeldag zitten we voor de derde 

opeenvolgende keer aan 15 volle tafels met ruiten als troef. En zoals bij de 

eerste keer liggen de scores aan de lage kant. Maria Vansweevelt heeft met 

124 slagen genoeg om erg nipt te winnen vóór Chris Hellemans en Juul 

Selderslaghs. In het voorlopig klassement blijft Leo Van linden aan de 

leiding. 

Rita Min wint met haar 71 slagen de eerste ronde en slaat een klein kloofje, 

een van 6 met Marc Pirson en Juul Selderslaghs, een van 7 met Jef Verreet 

en een van 8 met Maria Van den Eynde en Fons Adriaensen. Chris 

Hellemans is de beste in de tweede ronde; 66 slagen zijn hiervoor 

voldoende. Met drieën stranden ze op één slag: Rita Van Hoey, Leo Van 

linden en Roger Van Loock. Maria Vansweevelt eindigt met 63 slagen op 

plaats vijf en dat is juist genoeg om met de winnaarskip naar huis te 

kunnen.. 

Andere namen komen aan bod voor de andere klassementjes. Voor het 

minst goede rondje van 4 spelen noteren we Simonne Joly/Hove, Jan 

Borgmans en Ronny Van den Bos, die elk 4 slagen halen. De beste in zo’n 

rondje is Albert Daelemans met 26 slagen. En vanavond doet het 

ongewone zich nog eens voor: François Stessens raapt alle slagen in één 

spel op. Hij doet dat in het laatste rondje van 4 spelen in de eerste ronde. 

Met die 13 slagen en nog 2 giften te gaan zit hij al aan 60 slagen. Maar… 

in die laatste 2 spelen haalt hij helaas geen enkele slag meer.  

Vanavond zijn er 18 prijzen te verdelen volgend het principe: één per tafel 

en 3 er bovenop. 

De laatste twee prijzen zijn voor wie 109 slagen haalde. Maar vanavond 

zijn er 8 met die score. Daarom is de uitslag behaald in de tweede ronde 

doorslaggevend, en het resultaat ervan zie je in de uitslag : 

1.Maria Vansweevelt 124, 2.Chris Hellemans en Juul Selderslaghs 123, 

4.Roger Van Loock 122, 5.Maria Van den Eynde 120, 6.Rita Van Hoey  

Dat geeft volgende voorlopige stand na 6 wedstrijden: 

1.Leo Van linden 696, 2.Jos Goossens 679, 3.Maria Vansweevelt 678, 

4.Albert Daelemans 677, 5.Jean Van Releghem 665, 6.Maria Van den 

Eynde en Flor Meeus 646, 8.Anita Moons en Roger Van Loock 639, 

10.Stan Peeters 634. 
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Vrijdag 24 november 

 

Vanavond moeten we het op deze zevende speeldag met 56 liefhebbers 

doen, dat is met één tafel minder dan de vorige drie wedstrijden. Maar, en 

dat is toch wel uitzonderlijk, voor de vierde opeenvolgende keer zijn de 

ruitjes de troeven van de avond. Ze brengen dit keer geluk ten huize Van 

Deuren-Puttemans want Louis wint de kip met 125 slagen, welgeteld 4 

weken nadat vrouwtje Lieve de winnaarskip mee naar huis kon nemen. In 

het voorlopig klassement wordt de topvier door mekaar gegooid en komt 

Maria Vansweevelt bovenaan. 

Willy Pauwels werkt met 65 slagen de eerste ronde best af. Hij laat Roger 

Dupont en Jan Torfs met 63 en Jef Jespers en Fred Moons met 62 slagen 

achter zich. In de tweede ronde lopen de scores hoger op. Marc Pirson 

piekt met 72 en Louis Van Deuren haalt net de 70. Lieve Puttemans met 

68, Bart Peeters met 66 en Maarten Spriet met 64 maken de topvijf vol. 

Marc haalt in deze ronde zwaar uit. Hij scoort niet alleen met 26 slagen het 

beste rondje van 4 spelen, maar hij doet daar met 12 slagen het beste spel 

van de avond bovenop. Jef Vleminckx en Fons Adriaensen moeten 

wondjes likken met 4 slagen in een ronde van 4 spelen. 

 

De uitslag: 

1.Louis Van Deuren 125, 2.Marc Pirson en Fred Moons 123, 4.Roger 

Dupont 122, 5.Lieve Puttemans, Jef Jespers en Willy Pauwels 121, 

8.Maarten Spriet 118, 9.Ronny Van den Bos en Jan Borgmans 117, 11.Bart 

Peeters en Nicole Stessens 116, 13.Dirk Crauwels en Jacky Peremans 115, 

15.Jean Van Releghem 114, 16.Juul Selderslaghs en Jan Torfs 113, 18.Rita 

Martens, Nini Claessens en François Stessens 110. 

  

Na 7 wedstrijden is dit het voorlopig klassement: 

Dat geeft volgende voorlopige stand na 6 wedstrijden: 

1.Maria Vansweevelt 785, 2.Albert Daelemans 781, 3.Jos Goossens, Leo 

Van linden en Jean  Van Releghem 779, 6.Jef Jespers 754, 7.Maria Van 

den Eynde 748, 8.Flor Meeus 744, 9.François Stessens 738, 10.Fred 

Moons 737. 
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Beste kookvrienden, 

 

De bomen staan praktisch kaal, de avonden zijn grijs en somber,  

de maand november ligt achter ons en we zitten in de feestmaand 

december. Feestmaand hoor ik jullie zeggen, wel ja wat wil je met al de 

pakjes van de sint en van onze brave kerstman. Alhoewel ik een bericht 

van de sint heb ontvangen dat hij op sommige plaatsen voorbij ging zonder 

pakjes door de schouw te gooien, aangezien de kerstman al op bezoek was. 

Op de laatste dag van december worden we dan nog getrakteerd op een 

spetterende nieuwjaarsnacht al of niet met kalkoen. 

Bij deze wens ik jullie allemaal een gezond en vredig 2018 toe. 

 

Onze laatste kook met de dames 2017 op zaterdag 28 oktober is vlot 

verlopen. We mochten genieten van een lekker aperitief, fazantenpaté met 

gespleten vijg als voorgerecht gevolgd door witloofsoep. 

Kalfsgebraad met wintergroentjes en kroketjes werden zonder morren 

weggewerkt. Voor dessert was er roomijs (of is het ijsroom , zoek het maar 

eens op) met verse aardbeien en  zelfgemaakte “kletskoppen”. Deze laatste 

hadden zo’n succes dat enkele dames het recept vroegen.  

Tijdens de koffie met versnaperingen werd nog enige tijd bijgebabbeld en 

na de traditionele afwas ging iedereen tevreden naar huis. Nu ja , naar huis 

… sommige hebben een verwarmd terras gaan uittesten… . 

 

Tijdens deze kookavond bereidden onze chefs de “snertsoep” die op de 

instuif van zondag 29 oktober 2017 werd aangeboden aan een zeer 

democratische prijs. Rond de middag was onze ketel leeg en hadden we 35 

soepeenheden verkocht. Om het plaatje af te maken had het buiten moeten 

vriezen, maar ja dat was niet goed geprogrammeerd. 

 

Beste chefs aangaande de Solidariteitsinstuif 2017” meer in de volgende 

“K” gezien ons artikel op de redactie moest zijn ten laatste op zaterdag 25 

november. 
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Dienstmededelingen : 

- geen instuif in december 

 

- in december is onze voorzitter Luc jarig, van harte proficiat vanwege 

  gans de kookploeg !  
   
- vrijdag 15 december laatste kookavond van ’t jaar, 

 

- zaterdag 13 januari 2018 kookavond met onze dames,  

  even ter herinnering : voorgerecht Torfs, soep en dessert Michiels,  

  hoofdgerecht Verpoten. Chefs gelieve uw keuze zo spoedig over te  

  maken aan Danny. 

   

 

 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     
 
                                                             Menukaartje 21.01.2017 ontwerp Danny Aerts 

 

               

                          
                          

                                                                   Pottenkijker MW                           
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Inschrijvingsstrookje 

 

VAN OUD NAAR NIEUW 2017-2018 
 

 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 23/12/2017 
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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 
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Sfeerbeelden Kulo weekend 
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Sfeerbeelden Solidariteitsinstuif 
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HET BIER VAN MAAND DECEMBER! 
 

GOUDEN CAROLUS CLASSIC. 
 

 
Dit “Groot Keizersbier” wordt nog steeds in de Mechelse 

brouwerij Het Anker gebrouwen. Het robijnrode bier van 

hoge gisting heeft een alcoholpercentage van 8,5% en het 

bier wordt gebrouwen uitsluitend met Belgische hop. 

Donkere, zeer evenwichtig gedoseerde karamel- en 

aromatische mouten zorgen, in combinatie met een 

traditionele hoge gisting, voor een uniek bier dat de 

warmte van wijn en de frisheid van bier verenigt. 

Hierdoor is het uiterst geschikt in combinatie met 

culinaire specialiteiten zoals stoverijen, wild, patés en zelfs sabayon. 

Gouden Carolus Classic vindt zijn oorsprong in de rijke Mechelse traditie 

(16de eeuw). Elke Belgische stad had haar brouwerijen en eigen stadsbier. 

Zo dronken de Mechelaars “den Mechelsen Bruynen”.  

Mechelen, in die periode hoofdstad van de Nederlanden, had haar eigen 

brouwersgilde en de leden stonden op hun eer van brouwer om voor Keizer 

Karel het beste bier te brouwen.  

Een oude Mechelse kroniek meldt dat dit Groot Keizersbier, “Gouden 

Carolus” genoemd werd naar de gouden munten van Keizer Karel. 

In 2012 werd dit bier uitgeroepen tot BESTE DONKERE BIER TER 

WERELD! 

Enkele weetjes over BROUWERIJ HET ANKER, gelegen in Mechelen: 

- De familie Van Breedam koopt in 1872 de brouwerij. 

- In 1990 worden belangrijke investeringen gedaan om 

gebouwen en materialen te restaureren en vernieuwen. 

- Eind vorige eeuw opent Het Anker binnen de muren van de 

brouwerij een exclusief 3-sterren hotel! 

- Nog enkele zeer gekende producten: Gouden Carolus 

CHRISTMAS –  

GC TRIPEL – GC AMBRIO – GC HOPSINJOOR – Lucifer 

– Maneblusser – GC SINGLE MALT.   
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Beste voetbalvrienden, 

 

Het seizoen is volop aan de gang voor onze voetbalploeg. 

We bevinden ons  in de middenmoot van het klassement. 

Jammer genoeg zijn er al wel enkele hardnekkige blessures 

opgedoken bij sommige spelers. 

 

Als we eens vooruit kijken zien we dat het 

kerstfeest voor de deur. 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”  

 

LET OP : BIJNA VOLZET!!! 
 

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  
december 2017 

 
 
 

 
Beste vrienden, 

 

Na een succesvolle geslaagde avond met “De 
Statiepoweten”, en de viering van de 80° 
verjaardag van onze voorzitter kijken wij al uit 
naar donderdag 7 december  Kamiel onze 

keldermeester zal ons nogmaals 
herhalen hoe we best onze 
druivelaars snoeien.  
Voor de 
meeste zal 
dit niets 
nieuw zijn, 

maar 
waarschijnlijk kun je er wel nog wat van 
opsteken. Wij verwachten U dus zoals 
gewoonlijk om 20 u. in het KWB lokaal.  
En natuurlijk zal er ook wel wat geproefd 
worden,  want van goede druiven kan je best 
een lekker wijntje maken en ook dat kan 
Kamiel. 
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En daarmee eindigt ons jaar 2017. We mogen tevreden zijn, het 
was een goed jaar. Maar dat wil ook zeggen dat er weer lidgelden 
betaald moeten worden. 
Bij onze gilde blijft de prijs ongewijzigd. Wij zijn een onderafdeling 
van KWB -  Kontich  zoals U weet en dat wil zeggen : 
 
leden van onze gilde die ook aangesloten zijn bij KWB  betalen  € 
10  / per gezin 
leden die niet aangesloten zijn bij een KWB afdeling betalen       € 
20  / per gezin. 
 
Bij voorkeur vragen wij U dit bedrag te willen storten op onze 
bankrekening en dat is : 

BE09 7390 1473 9957  kijk wel even na of je het juiste 
nummer hebt. 
 
Ook ons nieuwjaarsfeest komt in zicht; Zoals vroeger reeds 
aangekondigd vieren wij in onze gilde nieuwjaar op Zaterdag 7 
januari 2018.  
Samen aan tafel – uitsluitend voorbehouden aan  onze leden ( geen 
vrienden of sympathisanten).  Ook deze prijs blijft ongewijzigd of  :  
€ 5  per persoon. 
Deze datum zeker vrij houden en kom met de gilde het nieuwe jaar 
inzetten. 
 
Werkvergadering in onze kelder : elke 3° donderdag van de maand  
of :16 november. 
Onze gilde moet de instuif verzorgen op zondag 19 november. Iets 
voor vrijwilligers. 
Tot dan ! 
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Op 11/11 ll. ging ons jaarlijks intraclub-tripple tornooi door. 12 trio’s 

streden in 21 zeer sportieve wedstrijden voor de hoogste Komart-eer. Met 

slechts 40 deelnemers noteerden we dit jaar wel een beperkte opkomst. Ok, 

11/11 was dit jaar een zaterdag en midden in een normaal 

competitieweekend met wedstrijden op vrijdag en zondag. Volgend jaar 

beter! Waar een tornooi gespeeld wordt zijn er winnaars. Dit jaar mogen 

An Verbessem, Lisse Moons, Lucia Schoeters, Bart Sels, Danny Buts en 

Luc Mertens zich een jaar lang Komart-clubkampioenen noemen. 

Proficiat! 

Na de prijsuitreiking, de winnaars werden getrakteerd op enkele drankjes, 

genoten we met 77 van een heerlijk stoofpotje, vol-au-vent of scampi’s. 

Dank aan de organisatoren van het tornooi, Carine, Veerle en Joris en aan 

Woeste en z’n team om van deze dag weer een mooie Komart dag te 

maken. 

 

Ondertussen zijn we alweer bijna 2 weken verder en zo vorderen ook de 

competities. Enkele wistjedatjes. In Falos hebben heren B en dames C 

ondertussen hun eerste overwinning beet, heren C blijft ongeslagen. In 

Sporta kamperen onze 3 herenploegen rond de 7e plaats en onze 

damesploegen rond de 11e plaats. In VVB staan onze dames in 2e gewest 

Antwerpen C op de 6e plaats. Voor al jullie uitslagen en standen: 

www.komart.be (of de sites van de verbonden). Hierbij aansluitend een 

vriendelijk doch dringend verzoek om jullie uitslagen onmiddellijk na de 

wedstrijden door te bellen naar het verbond (zo vermijden we onnodige 

boetes, dank). 

 

Weet ook dat het bestuur momenteel op zoek gaat naar bijkomende 

terreinen (en trainers) voor onze trainingsavond op dinsdag. We houden 

jullie op de hoogte. 

 

Denken jullie ook nog aan de ploegfoto’s voor onze site? 
 

http://www.komart.be/
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Hopelijk heeft ondertussen iedereen z’n Komart-lidmaatschap aangegeven 

bij het ziekenfonds. 

 

Komende activiteiten: 

- 27/1/18: Komart nieuwjaarsreceptie (uitnodiging volgt) 

- 24/3/18: kaas-en wijnavond voor pv’s en bestuur 

De aankondiging van de nieuwjaarsreceptie doet me er aan denken dat dit 

alweer het laatste artikeltje is van dit kalenderjaar dus ……. 

Aan alle studenten, veel succes en aan iedereen gezellige feestdagen, een 

fijn eindejaar en een gezond, tof en sportief 2018! 

 

Tot volgend jaar 
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Verslag bestuursvergadering 
6 november 2017 

Aanwezig: 

Romain Ploegaerts – Willy  Van Hees – Cois De Boeck – Eduard Van 

Herck – Fred Moons – Flor Croux – Marc Pirson – François Stessens – 

Eric Huyssen – Willy Bosmans – Willy Van Herck – Frans Dupont – Frans 

Helsen – Johan De Hert – Jos Demeer – Robert Vergauwen 

Dagorde:  

1. Welkom en bezinning: Flor Croux 

2. Ledenlijst – ledenbeweging: herschikking verdelen Kontakt 

wegens ontslag Leo Engels – adreswijziging Marc Pirson: 

Boniverlei 176/B10 2650 Edegem. 

3. Evaluatie voorbije activiteiten:  

 Kuloweekend: zeer geslaagd – 48 deelnemers. 

 Herfstlunner: eveneens zeer geslaagd – 74 aanwezigen! 

 Snertinstuif: geslaagd “soepaanbod” – meer aanwezigen 

tijdens instuif! 

4. Voorbereiding komende activiteiten: 

 11/11: TTK-clubkampioenschap en Komart (tornooi der 

trippels). 

 26/11: solidariteitsinstuif ten voordele van Schakel en 

Casa di Mauro. 

 03/12: kinderfeest: opgeluisterd door Marliedje en de sint. 

 10/12: instuif TTK – aanbod wintersoep en volksspelen. 

5. Viering 70 jaar KWB in 2018: 

 04/03/18: start activiteiten met ontbijt in KWB-lokaal. 

 Fotowandelzoektocht tussen begin juli en eind augustus 

2018. 

 Slotmanifestatie: 15 september 2018. 

6. Wereldsolidariteit – cleane kleren: 

 Vervaardigen sportkledij in veilige omstandigheden. 

 Verschillende sportdisciplines zegden medewerking toe 

(wielrennen/voetbal). 
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7. Allerlei: 

 Instuif van 24/12 gaat door. 

 Verbondsnieuws:  

 Nieuwe inschrijvingsformulieren – nieuwe 

ledenlijst aan HC bezorgen. 

 Info-avond rond verzekeringen op 14/11 in Malle. 

Volgende vergadering: 04 december 2017 om 19.30 uur. 

RV 

 

 

Januari 2018 
 

Donderdag 04 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.00 uur 

Zaterdag 06 Wijngilde  

Zondag 07 Instuif (Wijngilde) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 08 Bestuur en OA – Nieuwjaar 20.00 uur 

Donderdag 11 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 12 Kaart 10 20.00 uur 

Zaterdag 13 Kook 5 18.00 uur 

Zondag 14 Instuif Special (Kaart) + Postz 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 15 Fotoclub 
14.00 uur 

20.00 uur 

Donderdag 18 Tafeltennis 19.00 uur 

Zondag 21 Instuif (Tafeltennis) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 22 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 25 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 26 Kaart 11 20.00 uur 

Zaterdag 27 
Artikel “Kontakt” 

Volleybal - Nieuwjaar 

12.00 uur 

 

Zondag 28 Instuif (Volley) + Postzegzls 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 29 Fotoclub 14.00 uur 
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“Kontakt”: Januari 2018. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 4 januari 2018. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 23 december 2017  12.00 uur! 

INHOUD 

Kalender 2 

Voorzitterswoordje 3 

Familiaaltjes 4 

K Woordje 5 

Nieuwe leden 5 

Kulo 6 

Tafeltennisnieuws 7 

Kaarten 9 

Nieuws van het Kookfront 11 

Inschrijvingen 14 

Sfeerbeelden KWB + Kulo 15 - 16 

Bier van de Maand 17 

Voetbalnieuws 18 

Wijngilde 20 

Komart 22 

Extern nieuws 24 

Bestuur 25 

Kalender Januari 26 

Omtrent “Kontakt” 27 
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