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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

Januari 2018 
 
 

Donderdag 04 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.00 uur 

Zaterdag 06 
TTK Jeugd 

Wijngilde – Nieuwjaar 

09.00 uur 

18.00 uur 

Zondag 07 Instuif (Wijngilde) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 08 Bestuur en OA – Nieuwjaar 19.30 uur 

Donderdag 11 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 12 Kaart 10 20.00 uur 

Zaterdag 13 Kook 5 18.00 uur 

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

Maandag 15 Fotoclub 
14.00 uur 

20.00 uur 

Donderdag 18 Tafeltennis 19.00 uur 

Zaterdag 20 TTK Jeugd 09.00 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 
  

 

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



 KONTAKT                       Januari 2018                             3 
 

 

VOORZITTERSWOORDJE 
 

Beste vrienden en vriendinnen, 

 

Vooreerst aan jullie allen en aan allen die jullie dierbaar zijn een heel 

oprecht gelukkig nieuw jaar 2018 van Loeke en van mezelf. 

 

We wensen jullie een jaar vol geluk, vriendschap, vreugde en vooral, een 

jaar vol goede gezondheid. 

 

Maar ook een jaar met vele blije momenten bij onze KWB, met onze 

activiteiten en deze van onze onderafdelingen. Er valt zo veel te beleven 

bij KWB Sint-Martinus Kontich vzw, er zijn zo vele verschillende en 

uiteenlopende evenementen die op het programma staan. Ik blijf ervan 

overtuigd dat er altijd wel iets moet zijn wat ook jou interesseert. 

Kom dus gerust af, geniet van KWB, ook in 2018! 

 

We blikken eerst nog even terug naar de laatste KWB gebeurtenissen van 

2017. 

 

De SOLIDARITEITSINSTUIF werd een voltreffer met meer dan 240 

ingeschrevenen en met een opbrengst van tweemaal € 1.500, voor CASA 

DI MAURO en voor SCHAKEL. En we zijn nu al volop aan het denken 

aan de editie van dit jaar, de 25e solidariteitsinstuif, dus die wordt helemaal 

speciaal! En dat in het 70e KWB jaar! Dat moet dus echt een topper 

worden… 

 

Het KINDERFEEST kende ook opnieuw een bloei met maar liefst 25 

kinderen. Met dank aan diegenen die hun uiterste best hebben gedaan 

binnen hun onderafdelingen om de leden met hun (klein)kinderen tot bij 

ons te laten komen. 

Marliedje kon de kinderen goed vermaken en de Sint en zijn Zwarte Piet 

hadden lieve woorden en leuke pakjes bij. Iedereen tevreden dus… 

 

Het KERSTFEEST van de onderafdeling voetbal is en blijft een 

fantastische activiteit. Met meer dan 90 waren we, lekker gegeten, leuke 

dansmuziek, verrassingsmomenten, tombola… Kortom alles was in de 
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prijs inbegrepen, ja ook de borrel(s) en de truffels. Niet te geloven. Puike 

prestatie vrienden, echt waar!!! Bedankt. 

 

Terwijl ik dit hier neertik staan deze maand nog de TTK BLACK LIGHT 

en de KULO van OUD naar NIEUW op het programma. Hopelijk worden 

ook deze KWB momenten gezellig, leuk, ontspannend… 

 

En dan januari 2018. 

 

Een feestelijke vergadering met wijkverantwoordelijken en bestuursleden 

van de onderafdelingen om het jaar goed in te zetten, kook met de dames, 

de volleybal nieuwjaarsreceptie.  

En op 3 februari, niet te vergeten, de KAARTMARATHON. 

En nog in februari en ook met de onderafdeling kaart, de NOORSE 

INSTUIF op zondag 25 februari. Verder in deze Kontakt zal je hierover al 

wat meer kunnen lezen. Vergeet dan zeker ook niet langs te komen! 

 

Vrienden, ik wens jullie allen een gezellige maand januari, verwarm jullie 

in deze wintermaand en kom gerust eens langs bij onze KWB. Elke zondag 

van 10.00 uur tot 13.00 uur INSTUIF!  

 

Veel leesgenot ook met deze KONTAKT en tot gauw. 

 

 

Jullie Voorzitter 

Johan De Hert 
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FAMILIAATJES 
 
SOMBERE TIJD, DONKERE DAGEN, O STEEDS ZO VROEG NACHT 

VERSIERDE EN VERLICHTE STRATEN, O WAT EEN PRACHT 

 

OP ZOEK NAAR HET LICHT IN DEZE DUISTERE TIJD 

OP ZOEK NAAR WAT WARMTE, GEEN EENZAAMHEID 

 

GELOVEN IN VREDE, IN ECHTE VRIENDSCHAP ALOM 

ELKAAR ONTMOETEN MET EEN GEMEEND WELKOM 

 

EEN NIEUW JAAR KOMT WEER ZACHT KLOPPEN AAN DE DEUR 

OPNIEUW EEN UITDAGING, NEEN GEEN DAGELIJKSE SLEUR 

 

WE GAAN SAMEN BOUWEN AAN EEN WERELD O ZO FIJN 

IN SOLIDARITEIT WANT HET MOET ECHT BETER ZIJN 

 

TERREUR EN GEWELD, WE WILLEN ER ECHT VOORGOED VAN AF 

OPEN EN EERLIJK, OPRECHT EN NIET LANGER LAF 

 

EEN WERELD WAAR WE SAMEN KUNNEN GENIETEN EN DROMEN 

WAAR WE ZEKER WETEN DAT DIE VREDE OOIT WEL ZAL KOMEN 

 

HET HOEFT ALLEMAAL NIET ZO INGEWIKKELD TE GAAN 

EENVOUD, EEN GLIMLACH, EEN KNIPOOG VOORTAAN 

 

SAMENHORIGHEID BOVEN ALLES, WARMTE, LIEFDE EN GELUK 

MENSEN PRATEN WEER, DELEN LIEF EN LEED, STUK VOOR STUK 

 

WIJ HELPEN JULLIE ALVAST OM HET LICHT TE ZOEKEN 

WIJ ZETTEN ONS VERDER IN OM VOORUITGANG TE BOEKEN 

 

DAT HET VOOR ALLEN EEN JAAR MOGE WORDEN VAN  POSSITIVITEIT 

 

EEN JAAR VAN HOOP EN VAN GELUK, VAN VREDE EN GEZELLIGHEID 

 

WE GAAN ER SAMEN VOOR, DAT IS BELOOFD, ECHT WAAR 

VAN HARTE EEN HEEL GELUKKIG EN GEZOND NIEUW JAAR 
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Wat komt er uit het Oosten? 
 

Volgens Mat 2, 1-19, kwamen de Wijzen uit het Oosten om de nieuwe 

Koning te eren. Elk kind kent het verhaal van goud, wierook en mirre. 

Toen Herodes besefte dat hij door de Wijzen was misleid ontstak hij in 

woede en beval hij de kindermoord. Nergens werd er in de loop van de 

geschiedenis  over deze gruwel geschreven; blijkbaar schaamden zelfs de 

Romeinse geschiedschrijvers zich voor deze gruwel. Vandaag komt uit het 

Oosten, angst, onzekerheid, geweld en worden we ( gelukkig) gespaard 

van de gruwelijke beelden die oorlog nu eenmaal met zich brengt.   

 

Ik hoop dat de Wijzen ,volgend jaar, echt wijsheid brengen bij de leiders 

en staatshoofden en dat vrede over deze geteisterde wereld mag 

neerdwalen. Onze kinderen en kleinkinderen , maar ook de mensen in de 

vernielde steden en dorpen verdienen dit. Laten we , al is het in stilte, voor 

deze wereldvrede bidden. 

 

Flor  

 
 

WELKOM NIEUWE LEDEN 
 

Meeus-Verhaert Florent & Jacqueline 

 

 

Foto’s van KWB activiteiten 
 

Lunner, Solidariteitsinstuif en Kinderfeest 

 

Op onze website; www.kwb-martinus-kontich.be 
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EHBO  in  het  gezin 
 
Op 5 februari hebben wij onze eerste open vergadering gepland van het 

nieuwe jaar 2018. Een deskundige van het Vlaamse Kruis komt ons 

vertellen wat we moeten doen bij kleine ongevallen in en rondom het 

huis. Na het volgen van deze beknopte opleiding kan je al enkele 

basisbehandelingen toepassen bij een ongeval.  

De statistieken vertellen ons dat de meeste ongevallen thuis gebeuren. Een 

snijwonde, een val, bloedneus, een buil … het is snel gebeurd!     

Om zelfs van ernstige ongevallen te herstellen, is het noodzakelijk het 

slachtoffer onmiddellijk na het ongeluk de correcte eerste zorgen toe te 

dienen. Het Vlaamse Kruis streeft na dat ten minste 1 persoon in elk 

gezinde eerste hulp kan verlenen.  

Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk, voorkennis is niet nodig. 

We spitsen ons tijdens deze opleiding toe op zowel ongevallen met 

kinderen als volwassenen.   

Volgende onderwerpen komen aan bod: 

 Snijwonden 

 Kneuzingen 

 Insectenbeten 

 Verstikking 

 Brandwonden 

Op het einde van de opleiding krijgt iedere deelnemer een EHBO-

snelwijzer in een handig zakformaat waarin de belangrijkste zaken staan 

om de eerste hulp te bieden in verschillende situaties. 

Noteer dus alvast: maandag 5 februari 2018 in het KWB lokaal om 20.00 

uur (d. i. na de bestuursvergadering die zeer kort zal gehouden worden). 

 

Het DB. 
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Beste vrienden 

 

Vooreerst wil ik iedereen namens mezelf en Chris een gezond en 

vreugdevol jaar wensen. Een jaar waar je een mooie combinatie kan maken 

van gezin, werk en vereniging. 

 

2017 heeft zijn rug getoond en dat betekent dat ons werkjaar weer half weg 

is of positief gezegd we hebben nog de helft van het werkjaar tegoed.  

 

Toch wil ik even terugblikken.  

Onze laatste extra activiteit, onze Black light, was weer een schot in de 

roos. Een gezellige feeërieke sfeer, tussendoor een hapje, en vooral 

trachten te tafeltennissen in niet gewone omstandigheden. Het opruimen 

met vele handen was een klus die snel geklaart was. Aan helpers en 

aanwezigen nen hele grote proficiat en dank om van dit Black ligt gebeuren 

iets uniek te maken. 

 

2018 een nieuw jaar is als een herstart in ons werkjaar na het feestgedreun. 

Hopelijk zijn we met zijn allen er goed doorheen gekomen en kunnen we 

ons volgende deel van het werkjaar afwerken. 

 

Dan zijn de ogen gericht op een terugronde wat de competitie betreft. De 

kalender van play-offs jeugd is gemaakt en de data in het KWB programma 

aangepast. Voor de senioren lag dit reeds vast van bij het begin van het 

werkjaar. In januari hebben we wel enkele studenten waar we best 

rekening mee houden want tafeltennis blijft ten slotte onze sportieve 

ontspanning en komt de school op de eerste plaats. 

 

Recreatief zijn onze clubavonden het wekelijks contact voor onze 

leden.Vanaf 19.00 uur wordt het lokaal in een beurtrol open gehouden 

terwijl het afsluiten voor de klassieke laatblijvers vooralsnog geen 

probleem blijkt te zijn. 
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De nevencompetities vallen zo tussen het competitiegebeuren en zijn wat 

De Hollogne en Masters betreft in een definitieve plooi aan het vallen. 

Onze beker Boonet met 4 ploegen ingeschreven, daar zijn de onderlinge 

wedstrijden gepland op zaterdag 24 februari in ons lokaal vanaf 13.30 uur. 

 

Ook KWB heeft nog een bijzondere open vergadering op maandag 5 

februari vanaf 20.00 uur en gaat over EHBO thuis. Zeker een aanrader. 

 

Verder nieuws in een volgende KONTAKT 

 

Tot een volgende 

Frans 
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We hebben de droevigste maand van het jaar, althans volgens weerman 

Deboosere, achter ons gelaten en zetten het nieuwe jaar 2018 met volle 

goesting en moed in. Langs deze weg wil ik nogmaals iedereen een gezond 

en vredig nieuwjaar toewensen.  

December 2017 zal ons steeds doen herinneren aan de file van 1300 km 

tijdens de sneeuwval. Hoe moeder natuur met enkele centimeters sneeuw 

ons landje kan plat leggen. Enfin met al dat strooizout zal de toestand van 

onze wegen er niet op vooruit gaan. Aan de andere kant zorgt dit weeral 

voor werkgelegenheid en zo blijven we maar voortploegen. 

 

De  “Solidariteitsinstuif 2017” van 26 november was een groot succes. 

Er waren 241 inschrijvingen, waarvan 209 kozen voor mosselen en 32 voor 

goulash. Dank zij de vele vrijwilligers van de andere onderafdelingen 

verliep alles vlot. Het KWB-lokaal zat omstreeks 17.00 uur nog steeds vol 

en ik had de indruk dat gezelligheid troef was. 

 

Iedereen was natuurlijk nieuwsgierig : hoeveel “€-kes” zouden er dit jaar 

geschonken worden aan de goede doelen ? 

Zondag 10 december 2017, rond de middag, werden tijdens de instuif door 

voorzitter Johan en onze PR-man twee vette omslagen overhandigd aan de 

vertegenwoordigers van Schakel en Casa di Mouro.  

Ze mochten elk 1500 € ontvangen. Nogmaals iedereen bedankt voor dit 

prachtig resultaat en vergeten we niet dat we in 2018 voor de 25ste keer de 

“Solidariteitsinstuif” organiseren. 

 

Onze laatste kookavond van het jaar op vrijdag 15 december 2017 was 

weeral een geslaagde editie verzorgd door de groep van chef Verpoten. 

Onze voorzitter Luc zorgde voor de heerlijke rode wijn en dit naar 

aanleiding van zijn verjaardag. 

 

Als voorgerecht werd een garnaalkroket geserveerd vergezeld van een 

schepje pompoenpuree en rucolapuree, versierd met zelfgebakken 

kroepoek. 
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Als hoofdgerecht reefilet met mosterdsaus, witloof, boontjes, veenbessen, 

zilveruitjes, een figuurtje in bladerdeeg en een portie pommes duchesse. 

Het dessert : champagne sabayon versierd met een stukje meringue en rood 

fruit. Dit alles om duimen en vingers af te likken. Maar kom moest maar 

zo goed niet zijn. ’s Avonds namen we een cholesterolpilleke  meer en we 

vergaten dit alles. 
 

Dienstmededelingen : 

- geen instuif in januari 2018 

- we starten de eerste maand van het nieuwe jaar met drie jarigen ;  

  chef Fred , Kamiel en Ivo.  

  Van harte proficiat vanwege gans de kookploeg !  

- zaterdag 13 januari 2018 13.30 u, kookavond met onze dames  (17.45 u)   

  voorgerecht Torfs, soep en dessert Michiels, hoofdgerecht  Verpoten.   

  Chefs gelieve uw keuze zo spoedig over te maken aan Danny. 
 

Noteer in uw agenda : 

 

- Restaurantdag 2018 : 17 maart 2018 

 

- Solidariteitsinstuif  2018 : 18 november 2018 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Heeft januari koude en droge dagen,  

dan zal in februari de sneeuw u plagen.  
 

                                                                         Pottenkijker MW 

  

  Restaurantdag 17 maart 2018 
- aperitiefhapje                                                            

                         - soep 

                                   keuze : - varkenswangetjes 

                                                   - eendenborst met portosaus 

                                                        - kabeljauw “aan de 

Schreve”  

- dessert : mix van versnaperingen 
 

                     Meer en inschrijvingen in volgende “K” ‘s 
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Sint-Martinus 

Kontich 

Kaartafdeling 
 

 

organiseert de 

 

21ste KAARTMARATHON 

 

ZATERDAG 3 FEBRUARI 2018 
START:  OM 14.00 U 

 

€75,00 VOORUIT 
 

Inschrijvingsgeld: 

voor KWB-leden: € 9,00 

voor niet-KWB-leden: € 11,00 

en omvat de inleg en een broodmaaltijd (rond 17 uur) 
 

Inschrijven kan tijdens de zondagse instuif of 

tijdens de kaartavonden, maar enkel met ingevuld 

inschrijvingsformulier. 

 

UITERLIJK TOT 28 JANUARI 2018 
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Inschrijvingsstrookje 

 

 

KAARTMARATHON 3 FEBRUARI 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiseert op 

NOORSE 

INSTUIF 
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Inschrijvingsstrookje  KAARTMARATHON 3 FEBRUARI 2018 

 

Ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

schrijft in 

voor de Kaartmarathon op 

zaterdag 3 februari 2018 om 14.00 u 

 

met ………… KWB-leden       à  €  9.00       =        €    . . . . . . .   

 

        ....……. niet KWB-leden à  € 11.00     =        €   .. . . . . . .    
 

                             en betaalt in  TOTAAL   =    €    . . . . . . .  

Handtekening, 
 

 

 

 

 

Organiseert op 

NOORSE 

INSTUIF 
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Sfeerbeelden Blacklight tafeltennis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Philippe van onze onderafdeling FOTO in de Lens 
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Sfeerbeelden Kerstfeest Voetbal 
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HET BIER VAN MAAND JANUARI! 
 

CHIMAY BLAUW! 

 

 
 

De BLAUWE CHIMAY is een donker, authentiek trappistenbier met een 

krachtig aroma en een complexe smaak die met de jaren beter wordt. 

Het bier heeft een geur van fijne kruiden. De afdronk is relatief droog met 

een toets van karamel. Het alcoholpercentage bedraagt 9% en de ideale 

schenktemperatuur situeert zich tussen 10 en 12°. 

Het trappistenbier wordt gebrouwen in de ABDIJ NOTRE-DAME DE 

SCOURMONT.  Het brouwen zelf staat onder toezicht en valt onder de 

verantwoordelijkheid van de plaatselijke kloostergemeenschap. Zij zijn 

betrokken bij het hele exploitatieproces van het bier.  

Zoals bij CHIMAY BRUIN worden ook nu weer de inkomsten uit de 

brouwactiviteit grotendeels besteed aan de behoeften van de gemeenschap 

en aan sociale werken.  

De BLAUWE CHIMAY bestaat in flessen van 33 cl, 75 cl, 150 cl, 300 cl 

en zelfs 600 cl, maar dan wel ALLEEN OP AANVRAAG.  

BLAUWE CHIMAY is een bier dat uitstekend past bij o.a. de kaas 

“Grand Chimay”. Ook het flensjesrecept met BLAUWE CHIMAY is 

blijkbaar een aanrader. Het proberen waard! 

Meer info over de abdij vindt men op volgende website: 

Chimay.com/nl/labbaye 
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Januari is aangebroken, d.w.z. nog een kleine 

rustpauze voor ons ploegske. Na een evaluatie van 

de eerste seizoenshelft moeten we concluderen dat 

we goede met minder goede wedstrijden afwisselen 

en vooral moeilijk tot scoren komen. En doelpunten, 

daar draait het om in het voetbal. Van blessures zijn 

we ook nog niet echt gespaard gebleven. Mede 

hierdoor staan we in de 2de helft van de 

rangschikking. 

 

Als we terugkijken naar december zien we dat ons Kerstfeest op het 

programma stond. Met  93 inschrijvingen moesten we een stop inlassen en 

nog enkele aanvragen weigeren. We doen ons uiterste best om er hier iets 

leuks en gezellig van te maken. En naar ik meen, zijn we daar ook in gelukt 

en was het weer een voltreffer. Een gezellig lokaal, lekker eten, een leuke 

act, dansmuziek, … Omstreeks 4u ’s nachts konden we de deur achter ons 

dichttrekken en keerden we moe, maar voldaan huiswaarts. 

 

Als we vooruitblikken vindt onze volgende activiteit plaats op zaterdag 

10 maart 2018, namelijk onze Quiz, de  23ste  editie al. Quizmaster Wim 

Verellen zal ook de komende editie in elkaar boksen zodat een kwalitatief 

hoogstaande en leuke quiz verwacht mag worden. De vorige jaren waren 

de plaatskes snel ingevuld, aarzel dus niet te lang om deel te nemen.  

Schrijf u dus snel in via een bestuurslid of via 

‘martinus.kontich.info@gmail.com’ , zoek een leuke ploegnaam en stort 

het inschrijvingsgeld van € 15,00 per ploeg op rek.nr. BE56 9795 7530 

5688 met vermelding van uw ploegnaam. 

 

Hopelijk tot op één van onze volgende wedstrijden of activiteiten. 
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      Nieuwsbrief   
 
 
 

Viert nieuwjaar 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit is ons magisch gildeboek 

en hierin staat vermeld 

Kijk naar de klaarheid van het zonlicht. 

Kijk naar de helderheid van de wijn. 

en doe een stille wens. 

In 2018 moet je zeker even wegdromen 

over wat onze wijngilde  

U dit jaar te bieden heeft. 
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Onze wijngilde viert op zaterdag 6 januari 2018  het nieuwjaarsfeest.  Op 

dit feest zijn natuurlijk al onze leden met hun partner uitgenodigd.  Vooraf 

inschrijven is wel gewenst. 

We komen samen om 18u in het KWB lokaal. 

Na een aperitiefje gaan we samen aan tafel  en 

vieren samen het nieuwe jaar. 

Zegt wijn maken, proeven, drinken en er van 

genieten je iets, 

 sluit dan aan bij onze gilde. 

Wij komen elke eerste donderdag van de 

maand samen in het KWB lokaal. 

Meer inlichtingen bij onze voorzitter  J. Huysmans  03 457 32 07 

of stuur ons een e – mail : wijngilde.kontich@telenet.be  

     
Vredevol  Kerstfeest -  Gelukkig  Nieuwjaar 

 

  

mailto:wijngilde.kontich@telenet.be
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Vrijdag 23 december 2017, een grijze decemberdag, zoals de hele maand 

december trouwens. Marc Coucke heeft Anderlecht gekocht en Luka wint 

op dit moment The Voice van Vlaanderen. 

De volleybalcompetities staan momenteel on hold, dus van dat front geen 

nieuws.                   Met de competities nu ongeveer halfweg kunnen de 

ploegen wel al eens een balans op maken van het seizoen tot nu toe. De 

bijgewerkte klassementen vinden jullie op www.komart.be.  

Tijd voor andere leuke dingen: familie, vrienden en feesten. En feesten dat 

gaan wij ook doen! 

Komart klinkt op het nieuwe jaar op zaterdag 27 januari van 20u tot 23u 

in ’t KWB-lokaal (Magdalenazaal 21,  Kontich). Zie ook onze mail van 15 

december ll.                                   Wel graag jullie aanwezigheid bevestigen 

voor 15/1/’18 via het formulier 

http://www.formdesk.com/willems1/form3 (de inschrijvingen worden 

afgesloten op 14/1/’18). Snel doen! 

Ploegverantwoordelijken, noteer ook al 24 maart ’18 in jullie agenda’s: 

kaas-en wijnavond met het bestuur ter voorbereiding van het volgende 

seizoen. 

Met nieuwjaar in zicht doemt in de verte ook al ons volgende 

wijkentornooi op, maar daarover de volgende keer meer. 

Zo, Komart wenst iedereen warme, gezellige Kerstdagen, fijne feestdagen 

en een gelukkig, gezond en sportief 2018 met alleen maar moois voor ieder 

van jullie. 

 

Feest ze !!  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.komart.be/
http://www.formdesk.com/willems1/form3
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Vrijdag 8 december 
 

Vanavond, op de achtste kaartavond, kunnen onze 60 deelnemers met een 

‘prijs’ naar huis… dankzij de Sint. Onder hen twee Leo’s - Ielegems en 

Reynders - die voor de eerste keer komen, juist op tijd om nog 7 avonden 

vol te maken. Dus opnieuw 15 volle tafels, maar dit keer kan men niet 

‘kopen’ met ruitjes, wel met klavertjes. Peter Marquetecken is met 130 

slagen iedereen de baas, maar de kip laat hij aan zijn naaste belager Edward 

Van Herck. In het voorlopig klassement komt Leo Van linden opnieuw aan 

de leiding. 

Dat heeft hij vooral te danken aan een sterke eerste ronde waarin hij met 

77 slagen er 10 meer haalt dan Maria Van den Eynde en Fons Adriaensen, 

11 meer dan Edward Van Herck en 12 meer dan Leon Bleeckx en Marc 

Pirson. In de tweede ronde lopen de scores niet zo hoog op. Jean Van 

Releghem zet die helemaal naar zijn hand. Hij wint die met 69 slagen, vóór 

Peter Marquetecken, 66. Suzy Vanherck en Flor Meeus volgen wat verder 

met 62 en met vijven veroveren ze de vijfde plaats: Eliane Goddaer, 

Swakke De Boeck, Willy Pauwels, Leo Reynders en Edward Van Herck. 

Bovendien scoort Jean met 26 slagen het beste rondje van 4 spelen en met 

11 slagen laat hij het beste spel van de avond optekenen. Paula Engelen en 

Rita Martens scoren met 4 slagen het poverste rondje van 4 spelen. 

 

De uitslag: 

1.Peter Marquetecken 130, 2.Edward Van Herck 127, 3.Eliane Goddaer 

123, 4.Louis Van Deuren en Carlo Geuens 121, 6.Leo Van linden 120, 

7.Flor Meeus 118, 8.Jean Van Releghem en Margriet Torfs 116, 10.Leon 

Bleeckx en Maria Van den Eynde 115, 12.Jan Torfs 113,  

  

Na 8 wedstrijden is dit het voorlopig klassement: 

1.Leo Van linden 816, 2.Jean  Van Releghem 798, 3.Louis Van Deuren 

795, 4.Jos Goossens 790, 5.Maria Vansweevelt 787, 6.Albert 

Daelemans786, 7.Chris Hellemans 777, 8.Maria Van den Eynde en Roger 

Dupont 770, 10.Flor Meeus 768. 
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Vrijdag 22 december 
 

Kaartavond 9. We vallen in herhaling, want 60 deelnemers met ruiten als 

troef maken we nu al voor de 4de keer mee… Vandaag is het Albert 

Daelemans die met 130 slagen de wedstrijd naar zijn hand zet en dat brengt 

hem in het algemeen klassement op de tweede plaats achter Leo Van 

linden, die leider blijft. De kip gunt Albert aan de nummer 2, en dat is Fred 

Moons. 

Simonne Joly krijgt mooie kaarten in de eerste ronde en die zijn goed voor 

72 slagen. Ze speelt Fred Moons met zijn 69 slagen naar de tweede plaats 

en Fons Dams volgt met 67. Albert Daelemans mist met 66 evenmin zijn 

start en Nicole Stessens nestelt zich met 64 op plaats 5 dankzij een extra 

slag van een ‘verzaker’. Jos Goossens wint de tweede ronde met 69 slagen. 

Dirk Crauwels speelt hij op 3 slagen en Nini Claessens, Albert Daelemans, 

Stan Peeters en Edward Van Herck volgen 5 slagen verder.  

De twee topvijfplaatsen van Albert Daelemans zijn ruim voldoende voor 

de overwinning. Hij scoort met 26 slagen ook best in een rondje van 4 

spelen, maar dan wel samen met naaste belager Fred Moons. Fred haalt 

bovendien met 11 slagen de hoogste score in één spel, iets wat Willy 

Pauwels hem heeft kunnen nadoen. En wie moest met 5 slagen tevreden 

zijn met het minst goede rondje van 4 spelen ? Deze vier: Marie-Josée 

Halans, Lisette Stessens, Marc Pirson en Jozef Vleminckx. 

 

De uitslag: 

1.Albert Daelemans 130, 2.Fred Moons 125, 3.Dirk Crauwels 124, 

4.Edward Van Herck 123, 5.Jos Goossens en François Stessens 121, 7.Rita 

Van Hoey en Roger Van Loock 118, 9.Fons Dams 117, 10.Willy Pauwels 

116, 11.Paula Engelen, Juul Selderslaghs en Simonne Joly 114, 14.Gerda 

Opsomer 113, 15.Louis Van den Eynde en Ghislain Kennes 112, 17.Roger 

Dupont en Jean Van Releghem 111, 19.Stan Peeters en Maarten Spriet 

110. 

  

Na 9 wedstrijden is dit het voorlopig klassement: 

1.Leo Van linden 823, 2.Albert Daelemans 812, 3.Jos Goossens 811, 

4.Jean  Van Releghem 810, 5.Louis Van Deuren 805, 6.Maria 

Vansweevelt 787, 7.Roger Dupont 783, 8.Maria Van den Eynde 779, 

9.Chris Hellemans 778, 10.Edward Van Herck en Dirk Crauwels 774. 
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Verslag bestuursvergadering 
4 december 2017 

Aanwezig:  Aerts D. - Bosmans W. - Crauwels H. - Croux F. - De Hert J. 

- Demeer J. - Helsen F. -  Moons F. - Pirson M. - Ploegaerts 

R. - Stessens F. - Van Deuren L. - Van Hees W. - Van Herck 

E. - Van Herck W. - Vergauwen R.  

 

Dagorde: 

 

1. 1.   Welkom en bezinning.  

i.2.   Ledennieuws en ledenbeweging: Opvolging betalingen lidgeld.        

2. 3.   Evaluatie voorbije activiteiten:  

 11/11/2017: TTK Clubkampioenschap (23 spelers, 37 eters). 

 11/11/2017: Komart volley: Tornooi der Trippels (36 spelers, 

77 eters). 

 26/11/2017: Solidariteitsinstuif (241 deelnemers).  

 03/12/2017: Kinderfeest {25 kinderen, 40 (groot)ouders}. 

4.  Planning komende activiteiten: 

      10/12/2017: Instuif TTK met wintersoep en volksspelen.  

  16/12/2017: Kerstfeest voetbal (volzet).   

  28/12/2017: TTK Blacklight. 

  31/12/2017: KULO Van Oud naar Nieuw.  

  08/01/2017: Feestvergadering DB + WV + bestuur 

onderafdelingen. 

 

5.  Viering 70 jaar KWB Sint-Martinus Kontich: 

 Hoogtepunten: 04/03/2018: Luxe ontbijt 

                                            Juli-augustus: Foto-wandelzoektocht 

               15/09/2018: Slotfeest 

6.  Allerlei en rondvraag. 

 

 

Volgende vergadering: maandag 028/01/2018 om 19.30 uur.  

 

H.C. 
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Februari 2018 

 
 

Donderdag 01 
Afwerken “Kontakt” 

Wijngilde 

08.30 uur 

19.00 uur 

Zaterdag 03 
TTK Jeugd 

Kaartmarathon 

09.00 uur 

14.00 uur 

Zondag 04 Instuif (Foto) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 05 

Fotoclub 

Bestuursvergadering  

Open vergadering - EHBO 

14.00 uur 

19.30 uur 

20.00 uur 

Donderdag 08 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 09 Kaart 12 20.00 uur 

Zondag 11 Instuif (Kook) + Postz 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 12 Fotoclub 
14.00 uur 

20.00 uur 

Donderdag 15 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 16 Kook 6 18.00 uur 

Zondag 18 Instuif (Tafeltennis) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 19 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 22 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 23 Kaart 13 20.00 uur 

Zaterdag 24 
Artikel “Kontakt” 

Tafeltennis beker Boonet 

12.00 uur 

13.30 uur 

Zondag 25 
NOORSE Instuif (Kaart) + 

+Postzegels 
10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 26 Fotoclub 14.00 uur 

Woensdag 28 Tafeltennis 19.30 uur 
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“Kontakt”: Februari 2018. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 1 februari 2018. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 27 januari 2018  12.00 uur! 
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