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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

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 19.30 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 19.30 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 14.00 uur 

Donderdag 22 Tafeltennis 19.30 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 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 29 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis 

09.00 uur 

19.30 uur 

Vrijdag  30 Kaart 15 20.00 uur 
  

 

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

Goedendag aan allen, 

 

We beginnen al aan de derde maand van het jaar. En of het snel gaat. 

Naar goede gewoonte is de maand maart in onze KWB familie een erg 

drukke maand. En het is dit jaar niet anders. 

Laten we alles even op een rijtje zetten: 

 

ZEVENTIG JAAR KWB wordt van start gefloten op zondag 4 maart met 

het LENTE ONTBIJT. Wanneer jullie dit lezen is dit feestgebeuren 

mogelijk al voorbij. 

 

Zaterdag 10 maart is er vanwege de onderafdeling VOETBAL de QUIZ in 

de grote zaal van het Parochiaal Centrum. Dat de beste ploeg moge 

winnen… 

 

Zaterdag 17 maart wordt het KWB lokaal omgetoverd tot een restaurant 

en organiseert de onderafdeling KOOK haar RESTAURANTDAG. 

Hopelijk wordt het er lekker en gezellig… 

 

Zaterdag 24 maart is het de beurt aan de onderafdeling 

WIJNMAKERSGILDE voor haar KAAS en WIJNAVOND. Een echte 

klassieker in de jaarlijkse KWB agenda. 

 

Zo biedt KWB in de maand maart elk weekend wel een fijne activiteit aan. 

Neem daarbij nog de wekelijkse instuif in het KWB lokaal en je ziet dat ik 

niet heb overdreven met te stellen dat maart best druk is. 

 

Februari daarentegen was wel wat rustiger.  

 

Op zaterdag 3 februari was er de KAARTMARATHON van onze 

onderafdeling KAART, die op zondag 25 februari ook een NOORSE 

INSTUIF op haar palmares schreef. 

 

Maandag 5 februari was er de open vergadering “EHBO bij u thuis”. Zeer 

goed, erg goede en duidelijke lesgever, behoorlijke opkomst.  
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Vrienden en vriendinnen, jullie weten het intussen al, dit jaar viert onze 

KWB Sint-Martinus Kontich haar 70e verjaardag! Schitterend toch. In 

1948 namen een aantal jonge mannen, wellicht iets te oud geworden 

Kajotters, het initiatief om een vereniging in Kontich Centrum op te richten 

en dit in de schoot van de KWB. En zie wat er 70 jaar later van geworden 

is. Een bloeiende en boeiende vereniging die prima functioneert en met 

haar onderafdelingen ook uitstekend is georganiseerd. Kortom, een KWB 

afdeling om FIER op te zijn! 

 

Het Lente ontbijt was de opener om deze verjaardag te vieren.  

Maar het hoogtepunt ligt ontegensprekelijk op ZATERDAG 15 

SEPTEMBER 2018. 

De planningen zijn volop bezig, het belooft iets TOP te worden. Meer 

verraden mag en kan ik nu nog niet, maar wat ik wel met aandrang zou 

willen vragen, vrienden en vriendinnen, over alle onderafdelingen heen, 

schrijf deze datum nu al met stip in jullie agenda. 

Tevreden zal ik maar zijn als we die zaterdagavond deze 70e verjaardag 

met veel KWB vrienden en vriendinnen vieren! Nu al noteren dus… 

 

Rest mij nog jullie veel leesplezier te wensen met deze KONTAKT en “Tot 

hier of daar” te zeggen. Gelegenheid genoeg deze maand om elkaar in 

KWB kringen tegen te komen. 

 

Jullie Voorzitter  

Johan De Hert 

 

 

Foto’s van KWB activiteiten 
 

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

 

Met pijn in het hart moeten wij afscheid nemen van drie erg actieve KWB 

leden die ons in de maand februari ontvallen zijn: 

 

 Op vrijdag 9 februari overleed Josefien Verlinden, echtgenote van 

Leon Vuyts. Ten tijde van het voorzitterschap van Leon van onze 

onderafdeling voetbal, was Josefinneke, zoals we ze allen kende, 

erg actief bij de activiteiten die de voetbal organiseerde. Jarenlang 

stond haar zolder vol met tombolaprijzen voor het Kerstfeest en het 

mini voetbaltornooi. Haar inzet was destijds erg groot en 

belangrijk. De laatste jaren was ze echter ziek en aan haar zetel 

gekluisterd. Dit jaar zou ze 80 jaar zijn geworden. We bieden Leon, 

zoon Dirk en schoondochter Christel nogmaals onze oprechte 

gevoelens van medeleven aan.  

 

 

 Op zaterdag 10 februari overleed Jeanne Hermans, echtgenote van 

Ludo Jacobs. Jeanneke, zo noemden we haar altijd, was eveneens 

heel erg begaan met de onderafdeling voetbal, in de periode dat 

Ludo deel uit maakte van het bestuur van deze onderafdeling  en 

ook nadien nog. Helpende handen tijdens de tornooien, liefst in de 

keuken, aan de koffie en aan den afwas, uit het zicht van iedereen, 

een hele dag. En met de solidariteitsinstuif ook mee de keuken in, 

afwassen en afdrogen. Ze werd 77 jaar. Ook aan Ludo en de 

kinderen bieden we nogmaals onze oprechte gevoelens van 

medeleven aan. 

 

 

 Op maandag 19 februari overleed Leon Van Overschée, net geen 

82 jaar. Leon was een trouw, en zoals op het overlijdensbericht 

staat, geëngageerd lid van onze KWB. Erg actief in de 

onderafdelingen volleybal, kookclub en “wandelgroep”, later 

KULO, waar hij verschillende jaren het voortouw nam. Maar ook 

de organisatie van het kinderfeest nam hij vele, vele jaren op zich 
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en dit steeds met succes. Veel aanbieden aan de leden voor liefst 

zo weinig mogelijk geld, het absolute motto van Leon. Trouw op 

post tijdens de wekelijkse instuif, steeds een kaartje leggen met 

vrienden. Dat hij de KWB en de vele vrienden erg apprecieerde, 

getuigt zeker onderstaand, door Leon eigenhandig geschreven 

tekstje dat zoon Bart na zijn overlijden tussen de papieren van Leon 

vond. We geven het hier dan ook graag mee: 

 

“KWB St.-Martinus is echt de club waarop ge kunt vertrouwen. 

De sfeer in dat wondermooi lokaal, dat is toch iets om van te houwen. 

  

’t Is zondagmorgen, zo rond den tienen, den Instuif begint. 

De kaarters hebben al hun eerste pint  

 

en even later, met veel getater,  

komen de dames boven water. 

  

KWB St.-Martinus, waar ik ook ben, ik kan zelden mijnen draai nog 

vinden,  

ik weet het ’t is flauw maar ik beken bij u ben ik thuis en onder vrienden. 

  

De onderafdelingen zwoegen,  

het jaarprogramma barst uit zijn voegen 

 

voor iedereen wat leuks en fijn 

en vanaf zijne muur glimlacht Cardijn.” 

 

Bedankt Leon, het ga je goed daar aan de overkant. Bedankt ook 

voor zo veel inzet en zo veel vriendschap. We bieden de kinderen 

en kleinkinderen nogmaals heel oprecht onze gevoelens van 

medeleven aan. 
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Schrijnend onrecht, 
 

Ja, zo noem ik de armoede in ons land, die nog jaarlijks stijgt. Meer dan   

1 700 000 mensen leven onder de armoedegrens en kijken angstvallig naar 

de kalender, om uit te rekenen hoeveel euro er nog rest om de maand rond 

te komen.   

Al jaren worden door allerlei organisaties, Samen tegen armoede, 

Welzijnszorg, Schakel enz. initiatieven genomen, wordt er in de media 

aandacht aan besteed, vormen vrijwilligers werkgroepen om mensen in 

nood en vooral kinderen met gezinnen te helpen, maar de groei stopt niet. 

Om de twee jaar komt er nog 1% bij.  

Ik geloof in het gebed , maar voor dit schandelijke probleem is er meer 

nodig. Ik hoorde zelf tijdens de voorbereiding van deze tekst nog de 

uitspraken: “ Eigen schuld , …….. en ook “Je moet niet verder springen 

dan je stok lang is.” Ik vraag mij alleen af, “ wat moet je doen als je zelf 

nog geen stokje hebt? “  

Foei, Vlaanderen  , doe er wat aan! Kinderen in armoede hebben ook recht 

op een eerlijke toekomst. 

 

Flor 
 

 

WELKOM NIEUWE LEDEN 
 

Van der Linden-Brion Patrick & Ingrid 

Taeymans Jason 
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Nieuws van het KULO front 

 
Hierna volgt belangrijke informatie voor diegenen die mee wensen te gaan 

op ons oktoberweek-end. Zoals jullie allicht al weten vindt dit plaats op 

19-20-21 oktober. We steken de Nederlandse en de Duitse grenzen over 

en we houden halt in hotel Grossfeld in het stadje Bad Bentheim. Bad 

Bentheim ligt ongeveer halverwege tussen het Nederlandse Enschede en 

het Duitse Rheine in de deelstaat Niedersachsen en heeft ongeveer 15.000 

inwoners. Het luxe 4-sterrenhotel ligt in het centrum van het historische 

bergstadje, op loopafstand van het schitterende kasteel Bentheim. Het 

beschikt over een groot verwarmd panoramisch binnenzwembad met 

whirlpool en Turks stoombad. Wil je echt ontspannen, dan kan je terecht 

in de sauna van het naastgelegen welnessparadijs. 

Een volledig programma kunnen wij nog niet aanbieden omdat de nodige 

verkenningen en afspraken nog moeten gemaakt worden, maar wij kunnen 

al wel bevestigen dat de prijs zoals de vorige jaren rond de 200 euro zal 

liggen en dat wij alle moeite zullen doen om niet boven die 200 euro te 

gaan (het supplement voor singlekamers niet meegerekend). 

Wil je erbij zijn, weet dan dat de plaatsen beperkt zijn en bezorg zo snel 

mogelijk het inschrijvingsstrookje dat je in deze Kontakt vindt aan één van 

de bestuursleden van KULO: 

Harry: Ooststatiestraat 116. 

Jos: C. Marckxlaan 13. 

Lieve en Louis, Van Dyckstraat 22 bus 1. 

Het voorschot van 50 euro per persoon dient betaald te worden op 

rekening nummer 

BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO. 

Het KULO-team. 
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EHBO  in  het  gezin 
 
Maandag 5 februari waren 26 KWB-leden getuige van een bijzonder 

interessante en leerzame  infosessie rond EHBO in het gezin. Spreker van 

dienst was Peter Vroom. Deze imposante verschijning wist op een keurige, 

correcte en soms ludieke manier het publiek te boeien.  

Tijdens zijn uiteenzetting behandelde hij achtereenvolgens: wondzorg bij 

snij- en schaafwonden, hoe omgaan met splinters, brandwonden, 

insectenbeten, ademhaling en ons “bewegingsstelsel”. Hierna een 

samenvatting. 

 Wondzorg bij snij- en schaafwonden: 

- Bij voorkeur verzorgen binnen de 6 uur. 

- Soorten: schaafwonden, snijwonden, steekwonden en 

scheurwonden (doorligwonden). 

- Steeds een arts raadplegen in geval van twijfel! 

- Een mogelijk voorwerp in de wonde (schaar, mes, …): NIET zelf 

verwijderen. 

- De eerste verzorging gebeurt volgens een vijfstappenplan: 

o Voorbereiden: gekwetste laten zitten, handen wassen en 

afdrogen, handschoenen aandoen. 

o Reinigen: gebruik water (GEEN ZEEP!) en washandje, 

gaas, drogen door van binnen naar buiten te wrijven, geen 

twee verschillende producten gebruiken. 

o Ontsmetten: isobetadine, eosine zijn OK. Geen 

ontsmettingsalcohol gebruiken. Gebruik niet kleurend 

ontsmettingsmiddel. 

o Afdekken: wondzalf gebruiken, maar beperken tot de 

wonde zelf. Vbn.: flamigel, isobetadine, vetramil. 

o Tetanus: indien ingeënt: 10 jaar in orde. 

- Vb. van niet-klevend gaas: stellaline, biogaze, metaline. 

- Kleeflint ontsmetten met ether, NIET in de wonde! 
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- Openstaande wonden kan leiden tot “wild vlees” indien niet goed 

verzorgd. 

- Tips om een splinter te verwijderen: 

o Wonde ontsmetten – niet dieper duwen! 

o Indien uiteinde van de splinter niet zichtbaar is: arts 

raadplegen. 

o Uiteinde van de splinter is wel zichtbaar: gebruik 

splinterpincet of steriele naald. Splinter steeds verwijderen 

in lengterichting! 

o Na verwijderen wonde opnieuw ontsmetten, afdekken met 

pleister, eventueel tetanusinspuiting. 

 Brandwonden: 

o 4 op 10 kinderen lopen brandwonden op, waarvan 1 op 3 

THUIS! 

o Mogelijke oorzaken: warmte (vast, vloeibaar, stoom, 

vuur), elektriciteit, wrijving, straling (zon, infraroodlamp), 

scheikundige producten (grote bereklauw!).  

o Hoe herkennen we: 

 1ste graadsbrandwonden: enkel de opperhuid is 

geïrriteerd, huid ziet rood, zwelling treedt op, een 

pijnlijk en warm gevoel. 

 2de graadsbrandwonden: blaren met vocht en zeer 

pijnlijk. 

 3de graadsbrandwonden: huid is zwart verbrand, 

bleek gekookt (!), PIJNLOOS! 

o Hoe behandelen: 

 Eerst wonde spoelen met bij voorkeur lauw water 

gedurende 20 minuten. Indien geen lauw water 

beschikbaar: koud, maar NIET op de wonde 

spoelen! 

 Juwelen verwijderen, kledij te plaatse laten maar 

NIET in geval van brandwonden door 

scheikundige producten. 
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 1ste graads brandwonden: inwrijven met aftersun, 

flamigel, nivea, … om de twee uur. 

 2de graads brandwonden:  hier maakt men een 

onderscheid tussen brandwonden kleiner of groter 

dan een muntstuk van 2 euro. 

 Blaren NIET doorprikken, ontsmetten, 

gebruik brandzalf (vb. flamigel), wonde 

afdekken met steriele kompressen, 

afsluitend verband,  

 Daarna naar arts: wonde wikkelen in koude 

kompressen, indien vingers verbrand: 

vingers  APART inwikkelen en verband 

vochtig houden. Indien nodig: tetanus 

inspuiting. 

 3de graads brandwonden: 

 Wikkelen in natte koude kompressen, 

vingers: zie hoger. 

 Verband leggen, daarna naar ziekenhuis. 

o Nooit olie, boter, melk, … gebruiken. Ook geen dethol. 

Wel kleurende ontsmettingsmiddelen (zoals Eosine) 

gebruiken.  

 Insectenbeten: 

o Wespen, bijen, hommels: angel. 

 Kenmerken: plaatselijke irritatie, rood, warm 

aanvoelend, pijnlijk, zwelling, jeuk. Soms 

uitgebreide zwelling, soms angel nog in de wonde.  

 Hoe behandelen: angel verwijderen, juwelen 

verwijderen, ontsmetten, ongeveer 10 minuten ijs 

leggen (NIET rechtstreeks op de wonde: doekje 

tussen leggen). Eventueel jeukwerende zalf 

(Fenigel) 
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 Indien allergische reactie: vlug reageren is de 

boodschap. Dokter kan een EPIPEN voorschrijven, 

apotheker kan toedienen. Indien nodig: 112 

oproepen. 

o Bloedzuigende insecten: dazen, teken, muggen, 

 Teken zijn de dragers van de ziekte van 

lyme.Teken zijn ongeveer 1 mm groot, maar 

indien ze zich hebben volgezogen, kunnen zij tot 

een halve cm uitgroeien. 

 Teken levend verwijderen: kwartdraai in 

“tegenwijzerszin”. 

 

 Bewegingsstelsel: 

o Ons lichaam telt 207 botten en beenderen. De helft 

bevindt zich in handen en voeten. 

o Belangrijk zijn de “scharnierpunten” – bol – kraakbeen – 

gewrichtsbanden. 

o Spieren zorgen voor beweging. Zijn steeds met twee: 

biceps en triceps. Spieren zijn behoorlijk dooraderd. 

o Hoe eventuele kneuzingen behandelen: 

 Ontwrichting: uit de kom. NIET zelf behandelen! 

IJs aanbrengen. Zwelling en verkleuring treedt op. 

 Arm: drukken, arm omhoog houden, gedurende 

een 10-tal minuten ijs leggen (doet de zwelling 

krimpen). Gel tegen zwelling, drukkend verband 

aanbrengen. GEEN warme zalven binnen de 48 

uur (warmte doet uitzetten). 

 Voet omslaan: 

 Bij kneuzing of verstuiking krijgt men 

verkleuring van de voet. 

 Herstel duurt langer. 
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 Steunverband aanbrengen. Geen warme 

zalven op de kwetsuur. 

 

 Ademhalingsproblemen: verstikken of verslikken. 

o Doorhoesten! 

o Slachtoffer voorover laten buigen en op de rug slaan. 

o Eventueel achter slachtoffer gaan staan, vuist maken, een 

hand boven de navel leggen, tweede vuist gebruiken en 

dan samendrukken VAN BINNEN NAAR BOVEN. Ook 

gekend als heimlich manoeuver. 

Robert 

 

 

 

 

 

 

Ergens gelezen 
 

Twee werklozen zitten aan de toog. Vraagt de ene aan de andere: ‘Heb je 

’t gezien? We hebben deze maand precies wat meer dopgeld op onze 

rekening gekregen.’ Antwoordt de andere: ‘Ja, da’s een teken dat ze 

content zijn van ons, hè!’ 
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Beste vrienden, 

 

Deze maand gaan we ons vooral focussen op de compositie van foto’s. 

Je kan een prachtige foto maken maar met het in gedachten houden van 

enkele basis principes maak je net iets meer. 

 

  5 maart 14:00 Witbalans en kleurtemperatuur 

12 maart 14:00 Fotorally Lier. Hou de kalender in de gaten 

19 maart 14:00 leggen we de nadruk op 1/3de., gulden snede, lijnen 

26 maart 14:00 Oefeningen lijnen en gulden snede en 1/3 

26 maart 19:30 Oefeningen lijnen en gulden snede en 1/3 

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be 

 

FOTO VAN DE MAAND:                                             Desi DE BORGER 

 

 
 

  

http://www.indelens.be/
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Beste vrienden 

 

 

Februari was een drukke maand voor de beker Boonet. Met vier ploegen 

in de poule werden de onderlinge wedstrijden op 24 februari afgewerkt. 

Een sportieve, leuke maar toch vermoeiende namiddag werd dan gezellig 

afgesloten met een lekker etentje. Dank aan allen voor deze mooie inzet. 

 

Maart, de maand van de waarheid wat de competitie betreft. Na een maand 

met weinig competitie en heel wat activiteit in de beker Boonet is de 

eindsprint ingezet in de reguliere competitie. Onze A en C ploeg dienen 

zich nog stevig te reppen willen ze de degradatie ontlopen. Onze E ploeg 

heeft zicht op de tweede plaats en de B en D ploeg zitten in de bovenste 

helft van de rangschikking. 

Onze jeugd die door de resultaten van de heenronde in een hoge reeks 

stonden voor de play-offs hebben het moeilijk om de winst in Kontich te 

houden. Daar staat natuurlijk tegenover de ze veel bijleren en vooral mooie 

en spannende wedstrijden spelen. Volhouden en de trainingen goed volgen 

is de boodschap. 

 

Is de reguliere competitie gedaan einde maart dan is er nog de 

lentecompetitie. Hiervoor hebben we de dinsdagen voorzien zodat andere 

onderafdelingen ook hun normale vergaderingen kunnen houden op de 

woensdagen. We kunnen dan ook maar 4 ploegen inschrijven en zo zal er 

tot half juni op dinsdag nog een tafeltennis gebeuren zijn. 

 

Op vier maart, het KWB Lenteontbijt, is TTK er bij een grote formatie. Bij 

het schrijven van dit artikel kunnen we er nog niets over zeggen maar met 

een beetje geloof in onze KWB zal dit wel in orde komen. Trouwens het 

is tevens de start van 70 jaar KWB in Kontich centrum. 
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Onze clubavonden starten voortaan om 19.30 uur ipv 19.00 uur. Onze 

jongeren zijn niet meer zo jong jong en komen iets later naar de 

clubavonden. Om de verantwoordelijke vrijwilligers die in een beurtrol het 

lokaal openen niet te lang moederziel alleen te laten is er besloten om de 

clubavond iets later te laten starten. 

 

We hebben op 11 maart de instuif en deze wordt verzorgt door Bert en 

Frans met echtgenotes. Eens goeiendag komen zeggen doet onze werkers 

altijd een plezier. 

Op 15 april hebben voor de laatste keer de instuif en hiervoor zoeken we 

nog vrijwilligers. Niet twijfelen want enkele namen zouden we graag zien 

binnen komen. 

Tevens willen we de verschillende ploegen in competitie danken om deze 

taak één keer voor hun rekening te nemen. 

 

JEUGDDAG op zaterdag 21 april. Hou de datum vrij en Karl doet de rest 

(met een beetjs steun van het bestuur). 

 

SLOTFEEST op zaterdag 28 april is een must voor elke doorgewinterde 

ttker 

 

Verder aan alle competiespelers nog het nodige succes maar vooral hou 

het sportief en plezant voor iedereen 

 

Tot een volgende 

Frans 

 
 

 
 

 

 

  



 KONTAKT                       Maart 2018                             17 
 

 

                   HET BIER VAN MAAND MAART! 
 

BORNEM DUBBEL! 

 
BORNEM DUBBEL is een “levend” abdijbier dat na zijn eerste gisting 

op vat, mooi verder evolueert tijdens zijn tweede gisting op fles of op vat. 

Deze fluweelzachte dubbel met warme 

donkerbruine kleur en bordeauxrode 

ondertonen heeft een fruitige smaak en een 

hoppige nasmaak. Zijn romige, rijke en 

stevige schuimkraag bekroont het geheel. 

Weinig andere donkere dubbels kunnen deze 

BORNEM DUBBEL evenaren. De donkere 

dubbel wordt vaak met vleesgerechten 

geserveerd zoals steaks, gegrild vlees, wild of 

zelfs worsten. 

Weetjes over brouwerij Van Steenberge: 

- Brouwerij Van Steenberge, ook bekend als brouwerij Bios of 

Schelfout, is gevestigd in het Oost-Vlaamse Ertvelde, 

deelgemeente van Evergem. 

- De geschiedenis van de brouwerij gaat terug tot 1784. 

- Na WO 1 kwam de leiding van de brouwerij in handen van Paul 

Van Steenberge, professor in de microbiologie aan de Gentse 

brouwerijschool. 

- Jozef Van Steenberge nam in 1962 de leiding van de brouwerij 

over. Hij oriënteerde de brouwerij op de productie van 

kwaliteitsbieren van hoge gisting. 

- In 1978 verwerft de brouwerij het recept van het bier dat de paters 

Augustijnen in hun klooster in Gent brouwen: de AUGUSTIJN. 

Dit bier kent een weergaloos succes en in nog steeds het 

uitgangbord van de brouwerij. 

- Volgende bieren worden eveneens in brouwerij Van Steenberge 

gebrouwen: Gulden Draak, Augustijn, St.Stefanus Blond, Bornem 

Tripel en Leute Bokbier. 
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Inschrijvingsstrookje  Kaas en Wijnavond 

 

24 maart 2018 vanaf 17.00 uur 

 
 

 

Inschrijven kan tot zondag 17 maart 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inschrijvingsstrookje  KWB week-end 
 

 

 

 

 

 

 

  



 KONTAKT                       Maart 2018                             19 
 

 

                     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 KWB week-end van 19 tot 21 oktober 

2018 en betaalt  

50 euro voorschot per persoon 

O  hier bijgevoegd 

O  via de bankrekening 

Aantal personen en naam:   

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 
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Inschrijving “Ontbijt-actie “ K.W.B. St.Rita Kontich 18/03/2018   

 

Naam: …………………………………………………………. 

 

Adres:………………………………………………………….. 

 

KWB-lid nr :…………………   geen lid (omcirkel)  

 

Aantal invullen  a.u.b. 

KWB  LIDGEEN KWB LID 

Ontbijt voor 1 pers. à 11 €.…..X.    Ontbijt voor 1 pers. à 13 € ....... X. 
 

Ontbijt voor 2 pers. à 20 €…   X.    Ontbijt voor 2 pers. à 23 € ……X. 
 

Kinderpakket à 6 € ………….X   | Kinderpakket à 7 € ………….. .X 
 

Totaal bedrag: ………..euro.    Uur van afgifte .+/-................... uur 

Wij komen de bestelling zelf ophalen in de parochiezaal   

 rond ……uur 

 

 Inschrijven bij: 
 

 Secr.L.Hellemans- De Bock Pierstraat 268 tel. 03/457 51 61 

of 0475/32 36 51 of e-mail : kwb.st.rita@telenet.be 
 

 Alfons Quadens- Liekens  Kruisschanslei 127 tel. 03/457 34 35 
 

 Jos Van Bulck Keizershoek 140  tel. 03/457 25 11 
 

 Eddy Serrien  Pierstraat 202  tel. 03/457 73 60 
 

Via website:  

www.pe-immanuel.be/index.php/parochiekernen/sint-rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:kwb.st.rita@telenet.be
http://www.pe-immanuel.be/index.php/parochiekernen/sint-rita
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KWB SINT RITA 

 

 

KWB St.-Rita op stap in Beveren – Dinsdag 24 april 2018 en ook op 

zaterdag 28 april 2018 

Het aantal deelnemers voor deze wandeling is beperkt en aangezien alle 

plaatsen reeds ingevuld zijn, hebben we een extra dag aangevraagd. Bij 

voldoende belangstelling zal er ook nog kunnen deelgenomen worden 

op zaterdag 28 april.  Interesse?  Schrijf vlug in zodat we onze reservatie 

kunnen bevestigen. 

We doen een wandeling door Beveren onder leiding van de gids Marleen. 

We komen onder haar leiding op plaatsen die buitenstaanders vaak niet 

kennen. Tijdens de tocht genieten we van enkele heerlijke plaatselijke 

specialiteiten en proevertjes. Er is een uitgebreid verrassend menu op de 

middag. We rekenen wel op een 3 km. afstand gedurende de wandeling.  

Voor dit pakket wordt er, met inbegrip van eten, vermelde dranken en gids 

30 euro per persoon gevraagd, niet  kwb-leden betalen 32 euro. (inbegrip 

verzekering)  

Inschrijven doe je bij het bestuur van KWB St.-Rita of bij  

Luc. Hellemans 

tel. 03/457 51 61  

gsm 0475/32 36 51   

of kwb.st.-rita@telenet.be Het verschuldigd bedrag storten op rekening  

nr KWB St.-Rita : BE29 7895 4829 7164 met vermelding van naam en 

Beveren (en de gekozen datum)  

Eens ingeschreven krijg je meer informatie over de plaats van afspraak in 

Beveren en hoe je er geraakt (met eigen wagens-afspreken kan)  

Tot kijk… 

 

 

K.W.B.ST.-RITA - Zondag 6 mei GARAGEVERKOOP  

Verkoop van allerlei nog bruikbare tweedehandsmaterialen o.a. kleding, 

speelgoed, gereedschap, hobby en vrije tijdsspullen, schilderijen, 

kunstwerken, postuurtjes, potten en pannen, bestek enz…. 

Dit alles in onze wijk, bij de verkoper thuis, tussen 9 en 16 uur. 

  

mailto:kwb.st.-rita@telenet.be
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Beste kookvrienden, 

De kortste maand van ’t jaar is achter de rug en maar goed ook. Koning 

winter heeft ons in februari op aardig wat vriesdagen getrakteerd. 

Als we de Britse weermannen mogen geloven is het einde van de vrieskou 

nog niet in ’t zicht. Of dit alles iets met de Brexit te maken heeft is maar 

de vraag. 

 

Tijdens de maandelijkse kookavond, op vrijdag 16 februari, mochten de 

voorproevers (deze keer een kleinere groep dan gewoonlijk gezien de vele 

ziektemeldingen en een gelukkige skiër) de vismenu van onze restaurant-

dag uittesten. Met hun opmerkingen of verbeteringen zullen we uiteraard 

rekening houden. Enkel het dessert werd volledig anders dan de voor-

geschreven menu aangeboden. 

In elk geval als we de tafel bekeken waren alle borden mooi leeg gegeten. 

Dit viel natuurlijk mee voor de afruimers en afwas. De avond sloten we 

dan ook vroeger af dan andere kookavonden. 

 

Dienstmededelingen : 

 

- in maart zijn onze chefs Frans en Tuur jarig, beiden hebben er nu een 

  mooi getal achter gezet, namelijk 65 en 85.  

  Frans en Tuur vanwege de kookploeg van harte gefeliciteerd  ! 

 

- 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. 

Restaurantdag 17 maart 2018 
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Wat mag u voor 35 € verwachten op onze restaurantdag : 

- aperitiefhapjes,                                                                                    

- zalm met mierikswortel, 

- 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 

 
 

 Opgepast zomeruur 2018 

                              nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart 

                              klok één uur vooruit,  

                              02.00 uur wordt 03.00 uur, 

                                                            = één uur minder slapen ! 

 
                                                                  

 

                                                            

 

 “Als je uien in je eten vindt, is er kans op harde wind” 
Pottenkijker MW 

Restaurantdag 17 maart 2018 
                          
 

                                                             

Restaurantdag 17 maart 2018 
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 Op zaterdag 27 januari ll. verzamelden 105 Komarters en sympathisanten 

in ’t KWB-lokaal voor onze nieuwjaarsreceptie. Tussen cava, wijn, een 

pint, een soepje, een speech en een reeks overheerlijke hapjes wenste 

iedereen mekaar het beste voor het nieuwe jaar. Dank aan het 

organiserende team voor de voorbereiding, de bereiding en de 

professionele bediening van al dat lekkers. Top! Dankzij jullie zeer 

gewaardeerde inzet werd het weer een geslaagde Komart-activiteit. 

En op 9 maart smullen we al weer, want dan staat de Komart-pita op de 

agenda. Tussen 19 u en 22 u kunnen alle Komart-leden in de cafetaria van 

de sporthal komen smullen van een heerlijke pita. Deze wordt met plezier 

aangeboden aan alle leden. Partners, supporters, sympathisanten zijn 

uiteraard ook welkom. Zij betalen ter plaatste € 6. Uiteraard wel op 

voorhand inschrijven zodat de Woeste weet hoeveel vlees hij die avond op 

z’n spies moet laten draaien. Inschrijven doe je via het formulier. Ter info, 

na publicatie werd het formulier nog aangepast. Op verzoek werd nog een 

optie toegevoegd: veggie. Nogmaals, tijdig inschrijven is de boodschap en 

voor deze activiteit wil dat zeggen voor 4 maart. 

Tot slot, op 24 maart, een volgende belangrijke datum voor Komart. Die 

avond verwachten we alle ploegverantwoordelijken (of een afgevaardigde) 

van elke ploeg op de kaas-en wijn-avond om het lopende seizoen te 

evalueren, maar vooral om het volgende seizoen al weer voor te bereiden 

(uitnodiging volgt). 

Veel plezier en succes bij jullie wedstrijden en tot 9 maart bij een pita!  
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Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 
Beste vrienden, 

 

Op onze volgende ledenvergadering van 

donderdag 1 maart zullen wij U een en ander 

vertellen over het maken van  “Sherry”  wijnen. 

Deze wijnen worden gemaakt in het zuiden van 

Andaloesië  ( Spanje).  Het is een speciaal 

systeem van bereiden. 

Meerdere jaren rijpt de wijn in eiken  vaten die 

volgens een eigen “solera” systeem de wijn zijn 

eigenheid en karakteristieke smaak  geven. 

Op onze volgende vergadering op donderdag 5 

april vertellen we wat meer over een zelfgemaakte portowijn.  Ook dit is 

niet te missen.     Maar !!!  

 

Voordat we aan de maand april beginnen hebben wij 

- feestvierders dat wij zijn – eerst nog op 

zaterdag 24 maart onze jaarlijkse kaas en wijnavond. 
Wij beginnen om 17.30u 

met een aperitiefje en gaan 

dan rond 18 u  aan tafel. 

Wij beloven U, net zoals de 

vorige jaren een goed 

gevulde tafel en de 

heerlijkste wijnen uit onze 

kelder.  

Een gezellige sfeer met de 

vele vrienden van onze 

gilde. 

Ook jij, uw familie en vrienden zijn welkom. 
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Uw bijdrage : €  15 per persoon. 

Inschrijven kan nog door storting  

op de rekening nummer  van de gilde  :  BE09 7390 1473 9957 

of een telefoontje aan  onze voorzitter  :  J Huysmans  03 457 32 07   

Een fles wijn kost € 5  andere dranken zijn aan KWB tarief. 

Meer inlichtingen ook op : wijngilde.kontich@telenet.be   
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Vrijdag 9 februari 
 

Wellicht laten lichte wintertoestanden in ’t land zich ook in ons lokaal 

gevoelen, want slechts 52 deelnemers melden zich voor kaartavond 12. 

Ook wat ongewoon is dat de klavertjes troef zijn en dat slechts voor de 

tweede keer dit seizoen. Het zal kaartvoorzitter Fred Moons een zorg 

geweest zijn… Hij sluit de wedstrijd winnend af dankzij een sterke tweede 

ronde. Niet alleen de kip is zijn loon, maar ook een sprong van plaats 12 

naar plaats 2 in het algemeen klassement, waarin de leider zijn totaal nog 

maar eens kon aandikken. 

 

In de eerste ronde is de oogst niet bijster groot. Aan 66 slagen heeft Gerda 

Opsomer genoeg om te winnen. Raf Versteijlen strandt op 2 slagen, Chris 

Hellemans en Leo Ielegems op 3 en Louis Van Deuren, Leo Van linden en 

Roger Van Loock op 3. Zwaar(der) geschut wordt bovengehaald in de 

tweede ronde, waarin Lieve Puttemans, Flor Meeus en Fred Moons met 71 

slagen het best scoren. Leo Reynders volgt met 68 slagen en Leo Van 

linden maakt met 64  de topvijf vol. 

Raf Versteijlen speelt met 27 slagen het beste rondje van 4 spelen. Rita 

Van Hoey is met 4 slagen zijn tegenhanger. François Stessens slaagt erin 

in de eerste ronde in één spel alle slagen te halen; toch moet hij na afloop 

als verliezer ‘een pint betalen’. In het nakaarten speelt Rita Van Hoey een 

‘solo’, dus naar 13 slagen. Een klusje voor haar, met niets dan schoppen…  

 

De uitslag van speeldag 12 : 

1.Fred Moons 129, 2.Leo Van linden 126, 3.Lieve Puttemans 120, 4.Flor 

Meeus en Chris Hellemans 118, 6.Josée Van Kets 117, 7.Leo Reynders 

114, 8.Lisette Stessens, Albert Daelemans en Raf Versteijlen 113. 

 

Na 12 wedstrijden is dit de stand : 

1.Leo Van linden 859, 2.Fred Moons 832, 3.Albert Daelemans 820, 4.Flor 

Meeus 818, 5.Jos Goossens 817, 6.Jean Van Releghem en Fons Dams 810, 

8.Edward Van Herck en Maarten Spriet 808, 10.Louis Van Deuren 805. 
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Vrijdag 23 februari 

 

Opnieuw een koude winteravond, opnieuw 52 kaarters en opnieuw 

klaveren troef op deze dertiende kaartavond. De dames laten het niet aan 

hun hartje komen. Gerda Opsomer wint, samen met Carlo Geuens, nipt de 

eerste ronde en Maria Van Offenwert schrijft de tweede ronde en meteen 

de dagzege op haar naam. De kip laat ze aan de nummer twee, Maria 

Vansweevelt. Leider Leo Van linden diept zijn voorsprong verder uit. 

Aan 65 slagen hebben Gerda en Carlo in de eerste ronde genoeg om 

bovenaan te eindigen. Josée Van Kets en Maria Vansweevelt stranden op 

één slag, Leo Ielegems, Flor Meeus en Leo Van linden op 3 slagen. In de 

tweede ronde laten Maria Van Offenwert met 73 en Leon Bleeckx met 71 

slagen de anderen ver achter zich. Margriet Torfs benadert hen met 64 nog 

het dichtst, en verder volgen Maria Vansweevelt met 63 en Lieve 

Puttemans, hand in hand met Louis Van Deuren, met 62 slagen. 

Dagwinnares Maria Van Offenwert is met 27 slagen ook de beste in een 

rondje van 4 spelen. 

Leo Ielegems, Ghislain Kennes en Stan Peeters halen dit verslag met het 

minst goede rondje, een van 4 slagen. En alle slagen min één in één spel: 

dat is vanavond weggelegd voor Leon Bleeckx. 

 

 

De uitslag van speeldag 13 : 

1.Maria Van Offenwert 134, 2.Maria Vansweevelt 127, 3.Leon Bleeckx 

126, 4.Leo Van linden 123, 5.Gerda Opsomer 122, 6.Louis Van den Eynde 

115, 7.Alfons Adriaensen, Flor Meeus en Carlo Geuens 114, 10.Leontine 

Landuydt 113, 11.Fons Dams en François Stessens 112, 13.Margriet Torfs 

111, 14.Nini Claessens 110, 15.Roger Van Loock en Swakke De Boeck 

109, 17,Nicole Stessens, Rita Van Hoey, Dirk Crauwels en Josée Van Kets 

107.  

 

Na 13 wedstrijden en met nog 3 te gaan is dit de stand : 

1.Leo Van linden 873, 2.Fred Moons 832, 3.Flor Meeus 822, 4.Albert 

Daelemans en Fons Dams 820, 6.Jos Goossens 817, 7.Jean Van Releghem 

810, 8.Edward Van Herck en Maarten Spriet 808, 10.Carlo Geuens en 

Maria Vansweevelt 807. 
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KWB Kaartmarathon 
 

Het is weer zover, tijd voor onze jaarlijkse kaartmarathon, de 21 ste reeds. 

En we gaan er op vooruit, want we mogen 44 kaarters verwelkomen d.w.z. 

2 tafels meer. Iedereen was mooi op tijd en ook dit jaar mochten we beroep 

doen op 2 goei zielen die tafels van 5 konden vermijden. Leon Vuyts (vaste 

invaller) en Alice Deraedemaecker alvast bedankt ! Wie we ook terug in 

ons midden mochten begroeten, was ons Ria. Na een jaar van ups en downs 

na haar beenbreuk, hopen we dat het einde van de tunnel in zicht is. Toi ! 

Toi ! Toi ! Ook dit jaar was onze vaste waarde Romain Ploegaerts bereid 

om al die slagen op de juiste plaats in de computer te krijgen. Bedankt 

Romain !!  

Marie-Louise trok deze marathon op gang met klaveren als eerste troef… 

neenee geen koekskens deze keer !Swake De Boeck en Rita Van Hoey 

gingen samen hand in hand het peleton vooraf met 69 slagen. Eliane 

Goddaer volgde in hun spoor op 68 slagen. Chris Hellemans zijne motor 

sputtert, want met slechts 38 slagen sluit hij voorlopig de rangen. 

Misschien taktiek . de laatste zullen de eerste zijn, weet ge wel ! 

 

In de tweede reeks, veranderen we van kleur met ruiten als troef, 

“koekskens in de volksmond”. Voor een ander koppel, met name Anita 

Moons en Ronny Van den Bos waren deze goed voor 68 slagen, op de voet 

gevolgd door Leon Bleeckx met 65 en de broers Stessens (Alfons en 

François) met 64 slagen. In het klassement heeft Anita Moons de leiding 

met 131 slagen. Leon Bleeckx en Ronny Van den Bos volgen met 123 en 

117 slagen. Eigenaardige vaststelling: de top 3 van de eerste reeks vinden 

we terug bij de 5 laatste van deze tweede reeks in gezelschap van … jawel 

de sputterende Chris Hellemans met 39 slagen, wat hem met 77 op de 

laatste plaats houdt. Zouden die dezelfde naft tanken ?? 

 

Met Valentijn …. Ik bedoel met hartjes gaan we de derde reeks afwerken. 

En kijk, van sputteren naar sprinten is een kleine stap, moet Chris gedacht 

hebben, want hij laat met 69 slagen iedereen achter zich. Roger Van Loock 

haalt 67 gevolgd door Alfons Stessens met 66 die zijn zuster Nicole met 

62 voorafgaat. Anita Moons bouwt haar voorsprong lichtjes uit tot 191 op 
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Roger Van Loock die met 179 volgt. De broers Alfons en François 

Stessens lossen geen vin van elkaar met 176 en 174 slagen. Nieuwkomer 

Jeannine Ysebaert sluit nu de rangen met 128 . Intussen heeft het lokaal 

zich gevult met een heerlijke geur, afkomstig vanuit de keuken. Etenstijd 

mensen !!! 

 

Met 4 extra eters trokken we met z’n 48 naar ons restaurant achteraan ons 

lokaal. Enkelen hadden aan de geur reeds ontdekt wat de pot schaft. 

Inderdaad onze klassieker gehaktballen met de bijhorende kriekjes 

mochten niet ontbreken. Daarbij nog bruin of wit brood en heerlijke koffie 

á volonté. Gevolgd door een ijsje, met keuze uit dame blanche of 

bresilliëne als afsluiter. Veel tijd om alles te laten zakken was er niet, want 

we moesten nog 2 reeksen afwerken. 

 

Het lot bepaald dat we met 

schoppen als troef de rest van de 

dag zouden moeten kopen. Voor 

Jean Van Releghem waren die 

zwartjes ideaal want hij voert 

deze 4de reeks aan met 69 slagen 

, voor Roger Dupont met 63, 

Jurgen Devoeght en Maarten 

Spriet op 62. In het klassement 

bouwt Anita Moons haar voorsprong verder uit tot 249, het duo Eduard 

Van Herck en François Stessens volgen op 21 met 227 slagen. Onderaan 

sluiten Alfons Adriaensen en Lydie Taels de rangen, beiden met 181 

slagen. 

 

Zoals gezegd bleven in deze 5de en laatste reeks schoppen de beste kaarten 

die ge in je handen kon krijgen. Lydie Taels, voorlopig laatste in het 

klassement, mag het dagrekord op haar naam schrijven met 72 slagen. De 

enige die de kaap van 70 kan bereiken. Spijtig voor haar valt ze buiten de 

prijzen. Willy Devoeght volgt met 69 en Roger Van Loock met 64. Zo, 

hiermee zijn de kaarten geschud en zit onze kaartmarathon erop. Met 

slechts 49 slagen in deze laatste reeks behoudt Anita nog voldoende 

voorsprong op haar naaste achtervolgers met 298 slagen. Het tweetal 

Roger Van Loock en Eduard Van Herck volgen op 290 slagen. 
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Geen verbetering van het rekord dat op naam van Suzy Vanherck blijft. 

Weet ge nog…. 325 !! Maar toch een mooie uitslag Anita ! 

 

Na afroeping van alle winnaars, werden de centjes uitgedeeld. Zo zit onze 

21ste kaartmarathon erop. Aan alle winnaars zeg ik proficiat en aan alle 

anderen ,“meedoen is belangrijker dan winnen”.Rest mij nog Marie-

Louise, Ria,Paula,Gerda, Erik en de vele andere  helpende handen te 

bedanken voor alle het werk, zowel voor als achter de coulissen (toog). 

Nen dikke merci !! 

Iedereen een goede thuiskomst en tot ziens ! 

 

Het Eindklassement: 

1. Anita Moons 298, 2. Roger Van Loock 290, 3. Eduard Van Herck 290, 

4. Roger Dupont 285, 5. Maarten Spriet 280, 6. Simone Joly 278, 7. 

François Stessens 277, 8. Jean Van Releghem 276, 9. Leon Bleeckx 275, 

10. Stessens Nicole 275, 11. Alfons Stessens 274, 12. Ronny Van Den Bos 

272, 13. Rolf Govers 272, 14. Rita Van Hoey 271, 15. Willy De Voeght 

269, 16. Jos Goossens 269, 17. Chris Hellemans 266, 18. Jozef Vleminckx 

266, 19. Simone Joly (Hove) 265, 20. Vik Willems 265, 21. Ivo De Meyer 

265, 22. Mariette Selleslaghs 261. 

FS 
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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 
5 februari 2018 

 

Aanwezig:  Bosmans W. - Crauwels H. - De Boeck F. - De Hert J. - 

Demeer J. - Dupont – Huyssen E. -  F.Moons F. - Stessens F. 

- Van Hees W. - Van Herck E. - Van Herck W. - Vergauwen 

R.  

 

Dagorde: 

 

1. 1.   Welkom en bezinning.  

i.2.   Ledennieuws en ledenbeweging.        

2. 3.   Evaluatie voorbije activiteiten:  

      03/02/2018: Kaartmarathon (44 kaarters, 53 eters). 

4.  Planning komende activiteiten: 

25/02/2018: Noorse instuif, verzorgd door Kaartclub. 

04/03/2018: Lente ontbijt (start van 70 jaar KWB Sint-Martinus 

Kontich).  

       10/03/2018: Quiz Martinus voetbal (in de parochiezaal) 

       17/03/2018: Restaurantdag Kookclub.  

       24/03/2018: Kaas en wijnavond Wijngilde. 

 

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 05/03/2018 om 19.30 uur.  

 

 

 

H.C. 
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April  2018 

 
 

Zondag 01 Pasen  GEEN INSTUIF  

Dinsdag 03 Bestuursvergadering  19.30 uur 

Woensdag 04 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 05 Wijngilde 19.00 uur 

Zondag 08 Instuif (Voetbal) + Postz 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 09 Fotoclub 
14.00 uur 

20.00 uur 

Donderdag 12 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 13 Kaart 16 20.00 uur 

Zondag 15 Instuif (Ttk) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 16 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 18 Volley – Round up 19.30 uur 

Donderdag 19 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 20 Kook 8 18.00 uur 

Zondag 22 Instuif (Kaart)+Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 23 Fotoclub 14.00 uur 

Woensdag 25 Volley - ledenvergadering  

Donderdag 26 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 28 
Artikel “Kontakt” 

TTK slotfeest 

12.00 uur 

18.00 uur 

Zondag 29 Instuif (Foto)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 30 Fotoclub 14.00 uur 
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“Kontakt”: April 2018. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 29  maart 2018. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 24 maart 2018  12.00 uur! 
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