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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

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  

12.00 uur 

13.00 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 
  

 

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

Beste iedereen, 

 

De spits is er afgebeten, de eerste maand van het jaar is voorbij. 

Tijd dus voor de kortste maand van elk jaar, februari. 

 

Maar eerst een korte terugblik op januari, dat vooral in het teken stond van 

feestgebeuren  rond het nieuwe jaar. 

De nieuwjaarsbijeenkomst van de wijngilde op zaterdag 6 januari, de 

bestuursbijeenkomst met een hapje en een drankje op maandag 8 januari, 

de kookavond met de dames (en waar Loeke en ikzelf ook weer mochten 

bij zijn, waarvoor onze dank!) op zaterdag 13 januari en de volleybal 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 27 januari. Kortom, gelegenheid genoeg 

om het glas te heffen op het nieuwe jaar en om de goede voornemens met 

elkaar uit te wisselen… 

 

Februari begint bij onze KWB met de kaartmarathon op zaterdag 3 

februari. Intussen ook al een vaste activiteit in onze KWB-kalender. 

 

Maandag 5 februari worden we om 20.00 uur uitgenodigd in het KWB-

lokaal op de eerste open vergadering van dit jaar met als thema “EHBO in 

het gezin”. Wat te doen bij “kleine” kwaaltjes, die thuis vaak zo snel zijn 

opgelopen, snijwonden, kneuzingen, insectenbeten, noem maar op. Best 

interessant en natuurlijk gratis! Zeker warm aanbevolen, goede vrienden. 

 

En dan is er nog de NOORSE INSTUIF op zondag 25 februari: een 

initiatief van onze onderafdeling kaarters. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur 

kan je genieten van een overheerlijk bordje gerookte vissoorten, al dan niet 

met een borreltje. En of jullie verwacht worden! Alvast smakelijk! 

 

Tot zo ver ons terugblik op januari en vooruitkijken naar februari. 

 

Nu kijken we een heel stuk terug in de tijd, 1948 – 2018. Jawel onze KWB 

bestaat dit jaar  

70 jaar! Knap hé. En dat alles mede dankzij jullie die, samen met ons, 

deze 70 jaar hebben vol gemaakt. 
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Natuurlijk moeten we dat vieren en we zullen daaraan beginnen op 

ZONDAG 4 MAART om 10.00 uur in het KWB-lokaal met het LENTE 

ONTBIJT! Verder in deze Kontakt lees je er alles over, maar wat is het 

belangrijkste? Niet vergeten in te schrijven natuurlijk. Hopelijk zijn we 

met veel om de eerste aanzet te geven van een feestelijk KWB-

kalenderjaar 2018. 

 

Tijdens de maanden juli en augustus zal er in het teken van onze 70ste 

verjaardag ook weer een grote FOTO WANDELZOEKTOCHT zijn. 

Binnenkort meer hierover, na het succes ter gelegenheid van 30 jaar KWB-

lokaal, kan het niet anders dan dat we deze foto wandelzoektocht nog 

leuker, nog boeiender, nog toffer maken. Een uitdaging die we graag 

aangaan. U HOORT NOG VAN ONS (Ooit een erg geslaagde KWB-

slogan, hier nogmaals volledig op zijn plaats). 

 

En als apotheose ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018 – grote 

SLOTHAPPENING ter gelegenheid van 70 jaar KWB, met natuurlijk de 

bekendmaking van de juiste oplossingen van onze foto wandelzoektocht 

en van de winnaars ervan. Maar ook een heerlijk eetfestijn (we houden nog 

even in ’t midden wat het wordt, kwestie van de nieuwsgierigheid wat op 

te wekken) en een super, super, super, leuk, knap, gezellig muzikaal slot 

optreden waarvan jong en oud, actief of passief, mee kan genieten en mee 

beleven. 

Kortom, een datum om nu onmiddellijk in uw agenda te schrijven, zodat 

je deze unieke KWB-gebeurtenis zeker niet mist! 

 

Vrienden, tot zo ver mijn voorwoordje. Veel leesgenot en graag tot 

binnenkort. 

 

Jullie voorzitter Johan. 

 

 

Foto’s van KWB activiteiten 
 

Op onze website; www.kwb-martinus-kontich.be 
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FAMILIAATJES 
 

 

Buiten is het koud, grauw en grijs. De wind waait, het regent, het is 

miezerig. De tijd van het jaar zegt men dan. 

Niet direct de beste tijd om er de moed in te houden, om alles weer positief 

te zien, om blijven door te gaan. 

En toch. Na regen komt zonneschijn, na donker komt licht, na verdriet 

komt vreugde. 

Laat ons daarin blijven geloven en zo samen, elkaar bemoedigend en 

positief, het leven blijven beleven. KWB wens het jullie allen toe. 

 

Lichtmis 

 
Lucas schrijft, 2 vers 21 

“Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving 

Hij de naam Jezus; zoals Hij door de engel werd genoemd voordat Hij in 

de moederschoot werd ontvangen.” Onze kerk viert dit feest 40 dagen na 

de geboorte. Symboliek heeft hier ook haar waarde. Maar dit feest gaat 

vooral rond dankbaarheid voor het nieuwe leven. Hoe jammer toch dat ik 

enkele weken vooraf, lees en hoor in de media dat dames in het Noorden 

een klacht indienen omdat hun “app” niet de juiste informatie gaf en ze 

daardoor onvrijwillig zwanger werden. Door deze foute” app” werden ze 

verplicht om het jonge leven te beëindigen.   

Veni Creator Spiritus , we zitten op het foute spoor. Heer dan voor het 

leven! 

 

 

WELKOM NIEUWE LEDEN 
 

Mees Sofie. 
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LENTEONTBIJT 4 maart 2018 
 

2018 is een bijzonder jaar in de geschiedenis van onze KWB. Inderdaad, 

dan bestaat KWB Sint-Martinus Kontich 70 jaar, en dat moet gevierd 

worden. Onze eerste activiteit in het kader van deze viering is het  

 

Lenteontbijt op 4 maart 2018. 
 

Je wordt er vergast op een luxe ontbijt om duimen en vingers van af te 

likken: aperitief, broodjes en boerenbrood met een grote waaier van beleg, 

koffiekoekjes en croissantjes. Ook de eitjes met spek en een fruitdessert 

als afsluiter mogen dit jaar niet ontbreken. Bovendien voorzien we als 

tweede warm gerecht kriekjes met frikadellen. 

 

Dit alles aan de luttele prijs van 18.00 eurootjes. 

Als tussendoortje is er ook dit jaar een verrassingsact dat volledig in het 

teken zal staan van 70 jaar KWB.   

Doe je mee? Vul dan snel het deelnameformulier in en bezorg het aan één 

van de leden van het dagelijks bestuur. Betaling kan cash aan diezelfde 

leden, of door overschrijving op rekening BE09 9796 1894 2857 van KWB 

Sint-Martinus Kontich, ten laatste op 25 februari 2018.  

Tot kijk. 

Het dagelijks bestuur. 

N.B.: Er is die dag uiteraard geen instuif. 

 

 

 

Ergens gelezen 
 

Jantje komt thuis en begint te lachen. Zijn vader vraagt: "Waarom lach je 

nu zo?" Waarop Jantje zegt: "Ik moet 500 keer schrijven: 'Ik ben een 

rund'." Vader: "Wat is daar zo grappig aan?" Jantje: "Jij moet het 

ondertekenen!"   
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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 

 

 

De eerste maand van het jaar is voorbij. Geen nieuws maar de dagen zijn 

zo stillaan wel wat langer aan het worden. Veel merken we er nog niet van 

door het grijze gedoe wat boven ons aan de hemel voorbij trekt. Er is hoop 

want zo nu en dan, maar veel te weinig, komt het zonneke toch al eens 

piepen. 

 

En zo is er ook nog hoop voor de A en C ploeg die er vol tegen aan moeten 

gaan willen ze de degradatie ontlopen. Moed houden en zeker niet opgeven 

is de boodschap. 

Beter nieuws van onze jongeren die we stevig bezig zien en we merken dat 

de trainingen hun vruchten afwerpen. Volhouden en dan zullen de 

klassementen op het einde van het seizoen beslist volgen.  

Februari betekent ook dat er één week geen competitie is wegens de 

krokusvakantie. Zij die gaan skieen wensen we een toffe vakantie maar 

kom behouden terug. 

 

Een normale klassieker in januari is ons dubbelkampioenschap. De datum 

moest nog vastgelegd worden maar door de onzekerheid van de 

verantwoordelijke zullen we deze activiteit een jaartje op non actief zetten. 

 

Anders is het bij de beker Boonet. In deze extra competitie schreven er 4 

ploegen in. Vermits er maar één poule was met 8 ploegen moeten alle 

ploegen van Martinus ook tegen mekaar spelen. Deze onderlinge 

wedstrijden organiseren we op 24 februari vanaf 13.00 uur. Zo moeten we 

geen zes avonden wedstrijden plannen en handelen alles af op één 

namiddag op twee tafels.  

Supporters zijn uiteraard welkom om met de nodige ambience de sfeer 

volledig te maken. 
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Graag maak ik ook reclame voor onze KWB. Op zondag 4 maart vanaf 

10.00 uur is er het LENTEONTBIJT. Een super de luxe ontbijt met 

animatie voor 18 euro moet de start zijn van 70 jaar KWB. We hopen op 

deze activiteit met de nodige ttk-ers aanwezig te zijn. Inschrijven kan je 

doen via Frans zodat we zeker samen rond dezelfde tafel zullen zitten. 

 

Ook op de Quiz van onze afdeling Voetbal zal TTK vertegenwoordigd 

zijn. De ploeg was bij het schrijven van dit artikel nog niet volledig. Wil 

je alsnog mee doen neem je contact op met onze secretaris Maud. 

 

Ook even melden dat we op 9 maart reeds samen zullen zitten om de eerste 

steen te leggen van een volgend werkjaar. Wie ideeen heeft of iets niet in 

orde vindt of juist wel iets heel tof vond mag dit steeds melden aan Frans. 

 

Rest mij nog even aandacht te vragen voor woensdag 28 februari. Er is dan 

training voor onze jongeren van 18.00 tot 19.30 uur. Nadien is er een 

clubavond. Dit stond niet in ons kalenderboekje omdat dit een beker week 

is. Alle ploegen zijn jammer genoeg uit de beker zodat de vrije avond kan 

benut worden voor een clubavond. 

 

Ook even aandacht voor de trainingen van onze lager geklasseerde spelers 

(zeg maar onze vroegere recreatie). In het verleden werden er trainingen 

voorzien na het Paasverlof. Op algemene vraag verschuiven we deze naar 

augustus en op dinsdag.  

 

Verder nog vele sportieve momenten 

Tot een volgende 

Frans 
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 Het nieuwe jaar is alweer 1 maand oud en alle activiteiten zijn weer 

opgestart. Voor Komarters wil dit zeggen dat de terugronde in de 

verschillende competities is gestart evenals de wekelijkse training op 

dinsdagavond. Nogmaals een oproep om deze zo vaak als mogelijk bij te 

wonen. In de eerste plaats voor jezelf, ten tweede voor onze trainers die 

tijd en energie steken in de voorbereiding en het geven van de trainingen 

en tot slot voor de club met het oog op het behoud van de terreinen op 

dinsdagavond naar volgend seizoen toe. Hou wel rekening met het 

trainingsschema, opgesteld door Leo (zie hiervoor Leo’s mail van 5 januari 

2018) waarin vermeld wordt wanneer een bepaalde groep GEEN training 

heeft: 

30/1: dames Falos D 

6/2: dames Sporta 3 

13/2: Krokusvakantie, geen training 

20/2: groep heren  

27/2: dames Falos B 

6/3: dames Falos C 

 13/3: dames Falos D 

20/3: dames Sporta 3 

27/3: groep heren 

3 en 10/4: Paasvakantie, geen training 

vanaf 17/4: oefenavonden voor het wijkentornooi, geen trainingen meer 

 

De feestdagen zijn achter de rug, maar niet voor Komart!   

Wij houden onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 27 januari in ’t KWB-

lokaal. Een verslagje lezen jullie in de volgende Kontakt. 

Sportieve groeten, veel trainingsplezier en wedstrijdsucces! 
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Beste vrienden, 

 

Met een druk jaar achter de rug kijken we nu wat en hoe we dit jaar 

zullen aanpakken. 

 

Ons ledenaantal is meer dan verdubbeld en dit brengt natuurlijk wat 

verandering teweeg in werking, ervaring en ideeën , met als grootste 

gemene deler “De passie voor fotografie”. 

 

Er zijn thema’s voorgesteld (niet bindend) die dan gezamenlijk worden 

bekeken en beoordeeld  met als enige bedoeling te leren van elkaar. 

We besteden aandacht aan het gebruik van belichting, toestellen,  

software, composities … 

Zeer leerrijk zijn onze foto-uitstapjes waarbij  vriendschap een sterk 

pluspunt is. 

 

Dankzij onze webmaster hebben we nu ook een eigen website waar elk 

lid zijn portfolio heeft. Je vindt er alle info zoals: een kalender met de 

vergadertijden, uitstapjes en natuurlijk  feestjes. Zeker het bezoeken en 

wekelijks raadplegen waard. 

www.indelens.be 

foto van de maand :  
 
 
 
  

http://www.indelens.be/
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En voilà de eerste maand van het jaar zit er op. Gedaan met kussen en 

smossen, gedaan met goede voornemens, waarschijnlijk zijn er al  

voornemens gesneuveld tijdens de talrijke nieuwjaarsrecepties. 

De weergoden gunden ons ook geen rust , donderdag 18 januari trok een 

storm over ons land. Al bij al viel het nog mee, in 1990 tussen 25 januari 

en de nacht van 28 februari op 1 maart werden onze streken geteisterd door 

een record aantal stormen (zelfs met orkaankracht), er vielen  

10 tallen dodelijke slachtoffers. 

Maar genoeg over het weer gezeurd, terug naar de kookpotten … 

 

We hebben naar jaarlijkse goede gewoonte het jaar goed ingezet met onze 

eerste kook met de dames op zaterdag 13 januari 2018. We startten met 

een lekkere aperitief en een hapje, gevolgd door tomatensoep met 

balletjes,(wie lust dat nu niet ?). De rest van de menu kwam allemaal uit 

de zee, kabeljauw met mousselinesaus en een vispannetje à la jardinière,  

(sorry Veerle dat je geen vis lust). Het visfestijn werd afgesloten met 

kerstijs gevolgd door koffie/thee met versnaperingen. 

Tijdens de maaltijd en na een sorbetje werden de klassieke speeches 

gehouden door onze voorzitter Luc en KWB-voorzitter Johan De Hert.  

 

Deze laatste was duidelijk in zijn nopjes met de 

menukaartjes,  die werden weeral door Danny mooi 

versierd met een “hertenkopje”. 

 

Het gezin “Pol-lepelke & Tri-zeke” zagen dat het goed 

was en zorgden samen met de meter en peter voor een 

mooi geschenk aan alle aanwezigen.  

Als tegenprestatie zullen we eens zorgen dat de kledij 

van “Pol-lepelke & Tri-zeke” bij de droogkuis terecht komt.  

 

Beste chefs de eerstvolgende kook in februari zal gerealiseerd worden door 

het bestuur. Er zal “ ’t één en ’t ander” uitgetest worden. 
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Dienstmededelingen : 

 

- in februari is onze chef Gerard jarig en als we goed geteld hebben wordt 

  hij 80 jaar, van harte gefeliciteerd Gerard vanwege de kookploeg ! 

- 11 februari 2018 instuif : Aerts D., Michiels K., De Wachter F. en  

  Van der Steen J. . 

- 16 februari 2018 : kookavond 18.00 uur. 

- Opgelet !!! De instuif van 29 april 2018 wordt overgenomen door de 

  fotoclub en wij verzorgen de instuif van 6 mei 2018  (De Catelle G.,  

  Hendrickx R., V.d.Putte B. & uw verslaggever) . 

- Chefs vergeet u niet in te schrijven voor de restaurantdag 2018. 

 

   
 
 
 
 

Wat mag u voor 35 € verwachten op onze restaurantdag : 

- aperitiefhapjes,                                                                                    

- zalm met mierikswortel ( = zou geneeskrachtige eigenschappen hebben) 

- crème Andalouse,                    

- keuze uit  : 

       - eendenborstfilet , groentekrans en dennenappeltjes,  

             - varkenswangetjes, groentekrans en dennenappeltjes, 

                   - kabeljauwhaasje “aan de Schreve”, groentekrans, purée, 

- dessert : mix van versnaperingen            - koffie & thee (inbegrepen) 

 

Max inschrijvingen : 45       laatste inschrijving zondag 11 maart 2018 

 

De Schreve is e benoamienge die menschen uut de Westoek geevn an 't 

stik van de Frans-Belgsche grenze die de regio verdêelt in de Westoek en 

Frans-Vloandern. De Schreve noemn ze terplekke oek wel de frountiern. 
 
 

    

“Achter de wolken schijnt nog altijd de zon” 

( ® Richard ) 

                                                                         Pottenkijker MW 

Restaurantdag 17 maart 2018 
Inschrijfstrook verder in deze “K “ 

                          
 

                                                             

https://vls.wikipedia.org/wiki/Westoek
https://vls.wikipedia.org/wiki/Frans-Vloandern
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KOOKCLUB  SINT-MARTINUS 
 

Organiseert  zijn 5de “RESTAURANTDAG” 

 

Zaterdag 17 maart 2018 vanaf 17.00 uur, KWB Lokaal 

 

MENU aan 35€ per persoon 

 

Aperitiefhapje (met mogelijkheid tot facultatief Aperitief)  

----- 

Zalm met Mierikswortelsaus 

----- 

Créme Andalouse 

----- 

Menu1: Eendenborstfilet ,groentenkrans, Denneappeltjes 

Menu2: Varkenswangetjes, groentenkrans, Denneappeltjes 

Menu3: Kabeljauwhaasje, groentenkrans, Purée  

----- 

Bordje Dessertenmix 

----- 

Koffie / Thee 

 

Inschrijven kan via inschrijfstrook uit “Kontakt” op de zondagse instuif bij 

een kookbestuurslid of via overschrijving op rekening nummer BE51 0689 

0363 6162 van Kookclub Martinus met vermelding van naam en het aantal 

menukeuzes (vb: Naam,X menu1, X menu2, X menu3)  

of via het inschrijfformulier op onze website 

www.kookmartinus.webnod.be 

Wegens organisatorische redenen kunnen wij slechts een 45tal plaatsen ter 

beschikking stellen.  Groepen van max 12 pers onder 1 inschrijving zijn 

toegestaan.  Dus er snel bij zijn zal ook hier de boodschap zijn.   

Inschrijven kan tot zondag 11 maart 2018. 
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Inschrijvingsstrookje 

 

 

 

KOOKCLUB   
 

5de “RESTAURANTDAG” 

 

Zaterdag 17 maart 2018 vanaf 17.00 uur, KWB Lokaal 

 

Inschrijven kan tot zondag 11 maart 2018. 
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INSCHRIJFSTROOK       

RESTAURANTDAG ZATERDAG 17 MAART 2018    
        

Ik 
ondergetekende,  

      

        
schrijf in met  personen voor Eendenborst 

aan 
35,00 € =  

schrijf in met  personen voor Varkenswangen 
aan 

35,00 € =  

schrijf in met  personen voor Kabeljauw aan 35,00 € =  

        

O   17.00u-18.00u O   18.00u-19.00u TOTAAL    

Handtekening:       

        
Ook inschrijven via overschrijving op rekeningnr.    

BE51 0689 0363 6162 van Kookclub Martinus    
met vermelding van Naam-(Aantal)xEend-(Aantal)xVark-(Aantal)xVis 

of via www.kookclubmartinus.webnode.be    

        
BETALINGSBEWIJS  RESTAURANTDAG 17 MAART 2018   

        
Ontvangen van       

        
Als betaling voor de solidariteitsinstuif van zondag 17 november 2018 

        
 de som van   voor   

        
 personen voor Eendenborst aan 35,00 €   

 personen voor Varkenswangetjes aan 35,00 €   

 personen voor Kabeljauw aan 35,00 €   

        
O   17.00u-18.00u O   18.00u-19.00u Voor de Kookclub   
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                     Inschrijvingsformulier Kaas en wijnavond: 
 Formulier af te geven aan een bestuurslid van de wijngilde  
of bij Jos Huysmans  Drabstraat 54 te  2550  Kontich. 
 
Ondergetekende(Naam):……………………………………..  
 
Adres: ……………………………………………………………… 

 
Gemeente:…………………Postcode:……………Tel.: …………………....……....   
 e-mail : 
………………………………….................................................................... 
Schrijft in voor de kaas en wijnavond welke doorgaat  op zaterdag 24 maart 2018 
om 17u.  En betaald hiervoor  de som van :15 €   per persoon  
………..x aantal………. totaal ……….. 
 
Handtekening: ……………………………… 
 
Bij voorkeur storten op rekening van de gilde  : BE09 7390 1473 9957   
Meer inlichtingen :- Secretariaat KWG :  Marc D’haene   03 455 63 12 
                              -                                 e- mail : wijngilde.kontich@telenet.be 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Ondergetekende schrijft in voor het lenteontbijt van 4 maart 2018 met 

volgende personen:  

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

en betaalt 

 

………. x 18,00 euro = ………….. euro  

 

□    Cash 

□    Per overschrijving op rek BE09 9796 1894 2857. 
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Inschrijvingsstrookje  Kaas en Wijnavond 

 

24 maart 2018 vanaf 17.00 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

Inschrijvingsstrookje  Lenteonbijt 

 

4 maart 2018 vanaf 10.00 uur 

 

 

Inschrijven ten laatste 25 februari 2018 
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HET BIER VAN MAAND FEBRUARI! 
 

TRIPEL KARMELIET! 

 

TRIPEL KARMELIET is een 

Belgisch bier, gebrouwen door 

brouwerij Bosteels in Buggenhout. 

Deze tripel werd voor het eerst 

gelanceerd in 1996. Het 

alcoholpercentage bedraagt 8,4%. 

Naast gerst en tarwe is er tijdens het 

brouwen ook haver in verwerkt.  

TRIPEL KARMELIET is een 

complex goud- tot bronskleurig bier 

met een romige schuimkraag. Dit 

komt ondermeer door gebruik te 

maken van de hoger vermelde 

granen én een beperkt gebruik van 

STIERMARKS HOP, het 

overvloedig kruiden en het fruitig 

karakter van de huisgist. De 

aanbevolen schenktemperatuur ligt rond 6-9°. 

De naam KARMELIET werd pas achteraf, na de feitelijke creatie van het 

driegranenbier, gekoppeld aan de KARMELIETEN van Dendermonde die 

in het begin van de 17e eeuw reeds een driegranenbier brouwden.  

Opvallend ook: wegens het grote succes werd het bier ook een tijdje 

gebrouwen bij brouwerij Van Steenberge te Ertvelde.  

 

Nog enkele weetjes: 

- Sinds 2016 behoort brouwerij Bosteels tot AB InBev. 

- Pauwels Kwak en Deus worden eveneens in deze brouwerij 

gebrouwen. 

- Tripel Karmeliet wordt geserveerd in een elegant bierglas, 

versierd met een gestilleerde Franse lelie. 
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Januari is gepasseerd en ons voetbalploegske is redelijk goed aan het 

nieuwe jaar gestart met enkele overwinningen zodat we momenteel veilig 

in de middenmoot staan.  

Enkel jammer dat we toch met enkele blessures blijven kampen. 

U kan onze ploeg op de voet volgen via 

‘http://users.telenet.be/zondagploeg/’, of wordt lid van onze Facebook-

groep “Martinus Oost” 

We mogen ook nog het heuglijke nieuws melden dat eind december de 

voetbalfamilie is uitgebreid. Kevin & Sabine mochten “Stan” 

verwelkomen. 

 

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 inschrijvingen 

verlopen meer dan vlot, we zijn al over halfweg. 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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Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 
 
Beste vrienden, 

 

Onze voordracht over het snoeien van druivelaars kon wegens ziekte in 

december niet doorgaan. Te 

laat is het nog niet, maar wel 

hoog tijd om het te doen. Op 

donderdag  1 februari komt 

Kamiel het ons nog eens 

allemaal vertellen. Dus heb je 

een druivelaar 

en weet je niet goed hoe er aan 

te beginnen dan is het nu wel 

het moment Om 20u in het 

KWB lokaal. 

 

Op donderdag 1 maart vertellen we U dan een en ander over de “sherry 

wijnen” Neen, zelf maken wij ze niet, maar dat wil niet zeggen dat het niet 

lekker is om te drinken. 

 

Ja, en wij blijven maar feesten.  Ons 

nieuwjaarsfeest  is nog maar pas voorbij en 

wij denken reeds aan onze  

“kaas en wijnavond”.  En dit jaar gaat die 

door op zaterdag 24 maart. zoals altijd ook 

in het KWB lokaal. 

U kan er ook bij zijn , voor  € 15   per persoon  en onze gildewijnen worden 

verkocht aan € 5 per fles.  Inschrijven kan al door storting op onze rekening   

BE09 7390 1473 9957  met vermelding :  kaas en wijnavond. 
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Meer inlichtingen?  bel dan onze voorzitter Jos Huysmans 03 457 32 07  

of  stuur ons een  e-mail  wijngilde.kontich@telenet.be  Wij geven U 

graag de gewenste  info. 

 

Kan je genieten van een 

lekker glaasje wijn 

“made in Kontich”   sluit dan 

aan bij onze gilde.  Elke 

eerste donderdag van de 

maand komt onze gilde 

samen om 20u in het KWB 

lokaal.En…. ook jij zijt 

welkom. 

 

Zelf wijn maken is echt niet zo moeilijk.. 
 

 
 
 
 

 
 

  

mailto:wijngilde.kontich@telenet.be
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Vrijdag 12 januari 
 

Je acht het niet voor mogelijk. Op deze 10de kaartavond wordt voor de 5de 

keer met 60 deelnemers en met ruiten als troef gespeeld. Het is de 

(geluks)avond van Fons Dams geworden met de hoge score van 137 

slagen, en dat zijn er 12 meer dan Leo Ielegems. Fons komt daarmee 

opzetten in het algemeen klassement, en nestelt er zich op plaats 6. De 

eerste 5 blijven allemaal op hun positie.  

Leo Geysemans opent goed met 71 slagen in de eerste ronde, op korte 

afstand gevolgd door Gerda Opsomer, 69, Chris Hellemans, 68, Fons 

Dams, 67, en Edward Van Herck, 66. Van hen kan alleen Fons Dams zich 

in de tweede ronde doorzetten, zodat hij afgetekend de kip binnenhaalt. De 

beste daarin is Carlo Geuens met 74 slagen, 4 meer dan Fons. Verder 

volgen Flor Meeus met 68, Jan Borgmans met 67 en Leo Ielegems met 66.  

Andere blikvangers zijn Bart Peeters met 29 slagen in een rondje van 4 

spelen, Rita Min met amper 2 slagen in zo’n rondje en Mariette Selleslaghs 

en Ghislain Kennes, die met 11 slagen elk het beste spel van de avond laten 

optekenen. 

 

De uitslag: 

1.Fons Dams 137, 2.Leo Ielegems 125, 3.Rita Van Hoey 124, 4.Carlo 

Geuens en Flor Meeus 122, 6.Edward Van Herck 121, 7.Fred Moons en 

Stan Peeters 120, 9.Leo Reynders en Gerda Opsomer 118, 11.Margriet 

Torfs 117, 12.Leo Geysemans 116, 13.Jan Borgmans 115, 14.Bart Peeters 

113, 15.Vik Willems, Jef Jespers en Maarten Spriet 112, 18.Ivo De Meyer 

en Paula Engelen 111, 20.Hilde Bastiaens 110. 

 

Na 10 wedstrijden is dit het voorlopig klassement: 

1.Leo Van linden 825, 2.Albert Daelemans 812, 3.Jos Goossens 811, 

4.Jean  Van Releghem 810, 5.Louis Van Deuren 805, 6.Fons Dams 802, 

7.Fred Moons 799, 8.Edward Van Herck 797, 9.Flor Meeus 792 en 10.Jef 

Jespers 789. 
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Vrijdag 26 januari 
 

Echt waar… Nog maar eens 60 deelnemers en ruiten troef op deze elfde 

wedstrijdavond. 

De zesde keer nu al dit seizoen. Lisette Stessens speelt twee sterke rondes 

en wint, maar de kip laat ze aan Marie-Josée Halans, die na een 

zegevierende eerste ronde toch nog op de tweede plaats eindigt. In het 

algemeen klassement loopt Leo Van linden verder uit. Het is voorlopig wel 

erg drummen voor de ereplaatsen. Maar met nog 5 wedstrijden te gaan kan 

er nog veel gebeuren en is niemand al zeker van zijn plaats. 

Dames boven in de eerste ronde. Marie-Josée Halans is daarin met 74 

slagen de beste. Rita Min volgt met 72, Simonne Joly/Hove strandt op 69, 

Lisette Stessens op 68 en Chris Hellemans sluit af met 66. De heren lossen 

af in de tweede ronde. Die gaat met 73 slagen naar Flor Meeus, die Jozef 

Vleminckx met één puntje klopt. Juul Selderslaghs komt uit op 70 en slaat 

een kloofje met Leo Van linden met 65 slagen en Eliane Goddaer en Leon 

Bleeckx met 64.  

En wie speelt zich ook nog in het verslag ? Daarin slagen Ghislain Kennes 

met één povere slag in een rondje van 4 spelen, Simonne Joly/Hove met 

28 slagen in zo’n rondje, en Lieve Puttemans, die in één van haar spelen 

één slagje te kort komt voor ‘de volle pot’. 

 

De uitslag van speeldag 11: 

1.Lisette Stessens 127, 2.Marie-Josée Halans 126, 3.Maarten Spriet 124, 

4.Simonne Joly/Hove 123, 5.Juul Selderslaghs 122, 6.Flor Meeus en Leo 

Van linden 120, 8.Rita Van Hoey 118, 9.Leo Reynders 116, 10.Leon 

Bleeckx, Stan Peeters en Carlo Geuens 115, 13.Jozef Vleminckx en Eliane 

Goddaer 113, 15.Maria Van den Eynde en Edward Van Herck 112, 17. 

Gerda Opsomer en Rita Min 111, 19.Mariette Selleslaghs en Eric Huysen 

110.  

 

Na 11 wedstrijden is dit de stand : 

1.Leo Van linden 841, 2.Albert Daelemans 812, 3.Jos Goossens 811, 

4.Jean Van Releghem 810, 5.Flor Meeus 809, 6.Edward Van Herck en 

Maarten Spriet 808, 8.Louis Van Deuren 805, 9.Fons Dams 802, 10.Juul 

Selderslaghs en Stan Peeters 801. 
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Pelgrimstocht naar Rome, de Via Francigena, 

 

vrijdag 23 maart, 20uur, KWB-lokaal 
 

Naast Jeruzalem en Santiago de Compostela  is Rome ook een bekende 

Pelgrimstocht.  

 

Hugo Van Dommelen stapte reeds 

tweemaal vanuit Mortsel naar 

Compostela; in 2012 via Vezelay, 

le Puy en Velay, en vervolgens in 

Spanje de Camino Frances, over 

Burgos en Léon, goed voor 2600 

km of 4 maanden stappen; in 2016 

via Vezelay en Limoges, 

Pyreneeën, en dan Camino del 

Norte, over San Sebastion, Bilbao, 

Santander en Oviedo, of 2200km 

(100 dagen). 

 

In 2017 deed er zich de gelegenheid voor om met een vriend van de 

Wandelclub De Kleitrappers samen te stappen naar Rome. 

Ditmaal echter niet vanuit Mortsel maar vertrekkend uit Lausanne 

(Zwitserland), de Alpen over via de Col Gran San Bernardo, en vervolgens 

Valle d'Aoste, Lombardy, Tuscany (Lucca en Siena), Rome. In totaal 

1100km of 54 dagen stappen. 

 

In feite zou je moeten vertrekken vanuit Canterbury. Zo bewandel je 

volledig de Via Francigena (2000km), de belangrijkste historische 

pelgrimsweg naar Rome. De tocht is gebaseerd op de route die ene 

bisschop Sigeric in het jaar 990 aflegde van Canterbury naar Rome om 

door de paus tot aartsbisschop te worden gewijd. Via een mix van 

Romeinse heirbanen en middeleeuwse hoofdbanen bereikte hij Rome. Op 

de terugweg noteerde hij alle overnachtingsplaatsen op een vel perkament. 

Dit vormde de basis voor de Via Francigena. 
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Met hulp van de kwb-onderafdeling Fotoclub heeft Hugo getracht 

hiervan een mooie reportage te maken. 

 

Wil je meer weten over de Via Francigena kom dan kijken en luisteren op 

vrijdag 23 maart om 20uur in ons KWK-lokaal.  

 

Om praktische redenen vragen we je om je aanwezigheid te melden met 

een mailtje aan hugo2.vandommelen@skynet.be of te melden aan een lid 

van het dagelijkse bestuur op de instuif en dit ten laatste op zondag 18 

maart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht aan de onderafdelingen 
 

Het dagelijks bestuur heeft een aantal infostaandertjes op A5 formaat 

aangekocht. Hiermee kunnen bepaalde activiteiten van te voren 

aangekondigd worden door deze staandertjes onder andere ’s zondags 

tijdens de instuif op de tafels te plaatsen. Let wel op het formaat van de 

mededeling: A5, d.w.z. niet groter dan de helft van een A4 blad. Het 

dagelijks bestuur heeft beslist dat ook de onderafdelingen van deze 

staanders gebruik mogen maken, evenwel na voorafgaand overleg met het 

D.B.  

  

mailto:hugo2.vandommelen@skynet.be
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Verslag bestuursvergadering 
8 januari 2018 

 

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

F. - De Hert J. - Demeer J. - De Pauw G. - Dupont F. - Helsen 

F. - Huysmans J. - Huyssen E. - Moons F. - Stessens F. - 

Torfs L. - Van Deuren L. - Van Hees W. - Van Herck E. - 

Van Herck W. - Vergauwen R.  

                      

Dagorde: 
 

1. Welkom en bezinning.   

2. Ledennieuws en ledenbeweging: Ontslag Jan Deprey als 

wijkverantwoordelijke. 

3. Evaluatie voorbije activiteiten:  

 10/12/2017: Speciale instuif TTK (wintersoep en 

volksspelen): geslaagd.  

 16/12/2017: Kerstfeest voetbal (93 aanwezigen). 

 28/12/2017: TTK Black light avond (meer dan 25 spelers!). 

 31/12/2017: KULO Van oud naar nieuw (49 deelnemers).  

4. Planning komende activiteiten: 

 03/02/2018: Kaartmarathon. 

 05/02/2018: Open vergadering: EHBO in het gezin.. 

 25/02/2018: Speciale instuif Kaartclub: Noorse specialiteiten. 

 04/03/2018: Start viering “70 jaar KWB Sint-Martinus” met 

een lenteontbijt. 

 10/03/2018: Quiz Martinus voetbal.  

 17/03/2018: Restaurantdag Kookclub. 

 24/03/2018: Kaas- en wijnavond Wijngilde. 

5. Viering 70 jaar KWB Sint-Martinus. 

6. Allerlei. 
 

De vergadering werd gevolgd door een drink op het nieuwe jaar samen 

met de bestuursleden van de onderafdelingen.   

 

Volgende vergadering: 05 februari 2018 om 19.30 uur.      
 

H.C. 
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Maart 2018 

 
 

Donderdag 01 
Afwerken “Kontakt” 

Wijngilde 

08.30 uur 

19.00 uur 

Zaterdag 03 TTK Jeugd 09.00 uur 

Zondag 04 Lenteontbijt 10.00 uur 

Maandag 05 
Fotoclub 

Bestuursvergadering  

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 08 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 09 Kaart 14 20.00 uur 

Zaterdag 10 
Voetbal – Quiz  

(Parochiaal Centrum) 
20.00 uur 

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

Maandag 12 Fotoclub 
14.00 uur 

20.00 uur 

Donderdag 15 Tafeltennis 19.00 uur 

Zaterdag 17 
TTK Jeugd 

Kook – Restaurantdag 

09.00 uur 

17.00 uur 

Zondag 18 Instuif (Kulo) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 19 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 22 Tafeltennis 19.00 uur 

Zaterdag 24 
Artikel “Kontakt” 

Wijngilde – Kaas en Wijnavond 

12.00 uur 

17.00 uur 

Zondag 25 Instuif (Wijngilde)+Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 26 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 29 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis 

09.00 uur 

19.30 uur 

Vrijdag 30 Kaart 15 20.00 uur 
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“Kontakt”: Maart 2018. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 1 maart 2018. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 24 februari 2018  12.00 uur! 
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