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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

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 

20.00 uur 

Woensdag 25 Volley - ledenvergadering 20.00 uur 

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 
  

 

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

Dag iedereen, 

 

Weeral tijd voor de maandelijkse KONTAKT. 

Het ledenblad van onze KWB waarmee we maandelijks bij u thuis op 

bezoek komen. 

De verbinding tussen onze afdeling, haar onderafdelingen en haar leden. 

Goed dus dat u elke maand opnieuw de Kontakt ter hand neemt en leest 

wat er reilt en zeilt binnen onze KWB-familie. 

 

Eerst even terugblikken naar de voorbije maand. 

Maart is zoals elk jaar een drukke maand met heel wat gebeurtenissen en 

activiteiten in onze KWB. 

 

Het begon allemaal met het LENTE ONTBIJT op zondag 4 maart. Wat 

een schot in de roos! Een gezellige voormiddag met een lekker en 

uitgebreid ontbijt, met een op een speelse manier terugblik op 70 jaar 

KWB (onder leiding van “Jefke”) en vooral, met vele vrienden en 

vriendinnen tezamen. Mooier kon de opener van 70 jaar KWB Sint-

Martinus niet zijn. 

 

Zaterdag 10 maart pakte onze onderafdeling voetbal weer uit met haar 

jaarlijkse QUIZ en dit in de grote zaal van het Parochiaal Centrum, want 

hiervoor is ons KWB lokaal al lang veel te klein. Niets dan positieve 

reacties mocht ik opvangen. Goed zo. 

 

Een week later, zaterdag 17 maart was er de RESTAURANTDAG van 

onze onderafdeling Kook. Een goede organisatie, lekker en voldoende 

gegeten, kortom een gezellige avond met KWB vrienden onder elkaar. 

 

Zaterdag 24 maart was er dan weer de KAAS- en WIJNAVOND van onze 

wijnmakersgilde. Ook een “traditional” in onze KWB agenda. Als ik dit 

alles hier zit neer te tikken, moet deze activiteit nog plaats vinden, maar ik 

ben er gerust in, het zal wel weer in orde zijn… 

 

In de maand april doen we het wat rustiger aan. 
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Naast de wekelijkse instuiven op zondag voormiddag – waar je steeds 

WELKOM bent – zie ik in de jaarkalende de ledenvergadering van de 

onderafdeling volleybal op woensdag 25 april en het ook jaarlijkse 

SLOTFEEST van onze vrienden van de onderafdeling TTK op zaterdag 

28 april.  

 

Ik ga zelfs even verder want op zaterdag 5 mei wordt de 

KAARTKAMPIOEN alweer gevierd.  

 

Zo zie je maar, de dagen, weken, maanden schuiven weer vlotjes op. 

Stilaan moeten we met het bestuur alweer gaan denken aan de planning 

voor volgend werkjaar.  

 

Maar één ding staat natuurlijk al vast en staat hopelijk ook al in jullie 

agenda genoteerd. 

 

Tijdens de zomermaanden kunnen jullie deelnemen aan de GROTE FOTO 

WANDELZOEKTOCHT die een happy end zal krijgen op zaterdag 15 

september en dit alles ter gelegenheid van 70 JAAR KWB. Dit moet een 

groot FEEST worden met vele vrienden en vriendinnen. Dus er bij zijn is 

de boodschap! 

 

Voor deze Kontakt wil ik het hier bij laten, veel leesplezier en graag tot 

hier of daar. 

  

 

Jullie Voorzitter  

Johan De Hert 

 

 

Foto’s van KWB activiteiten 
 

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

 

 

Een minder goede dag, het zit allemaal wat tegen, de gezondheid laat je 

wat in de steek… 

Droevig om iemand die niet meer bij ons is, eenzaamheid, een beetje 

ongelukkig… 

 

Aan allen zeggen we als KWB, tracht er de moed in te houden, probeer 

toch het leven zo positief mogelijk verder te zetten, blijf geloven en 

hopen… 

 

Langs deze weg wensen we éénieder die het wat moeilijk heeft het 

allerbeste toe, de nodige levensvreugde en vriendschap om jullie heen. Het 

ga jullie allen goed…  

 

 
De Heer is waarlijk opgestaan ! 
 

Tijdens de afscheidsviering van een vriend klonk tijdens de offergang het 

beroemde lied van Vera Lynn: “ We’ll meet again.” De overledene , had 

deze melodie zelf gekozen. Dit getuigde van een oprechte liefde voor zijn 

eerder overleden vrouw, maar ook van een geloof van Leven na de dood. 

Collega’s van een cursus noemen dat naïef, volksverlakkerij, misleidend 

enz. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik me goed voel bij de naïve  

gedachte: “ We zullen elkaar weerzien!” Daarom zal ik ook tijdens de 

paasviering uit volle overtuiging meezingen: “ De Heer is waarlijk 

opgestaan”. Zalig Pasen voor allen die geloven.  

 

Flor 
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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. 

 

 

 

WELKOM NIEUWE LEDEN 
 

Waumans André. 

 

  



 KONTAKT                       April 2018                             7 
 

 

Lente-ontbijt 04 maart 2018 
 

’t Was eindelijk zonnig en zacht lenteweer na een korte maar hevige 

winterprik met sneeuw en ijzel. Voorzitter Johan mocht dan ook een  80-

tal goedgezinde  KWB-ers  verwelkomen op  ons   jaarlijks    “lente-

ontbijt”.  Een mooie opkomst  klaar voor een nieuw KWB-kalenderjaar en 

het wordt  een heel bijzonder jaar want  in 2018 viert KWB Sint- Martinus 

zijn 70ste verjaardag.  

Ongetwijfeld zal dit later nog wel gevierd worden maar de voorzitter wou  

als toemaatje bij de welkomdrank toch al even terugblikken naar die 

voorbije 70 jaar. 

De eerste KWB-stappen werden al gezet vlak na de oorlog in  1945 onder 

leiding van Jan Mampaey die na een aarzelende start  toch doorzette om 

op 23 juni 1948 officieel  van start te gaan samen met 14 jonge mannen 

onder de voorlopige naam “de jonge huisvaders”.  

De eerste voorzitter was Jos Smulders en die kende nog 10 opvolgers in 

die 70 volgende jaren nl. Frans Andries,  Jan Mampaey , Jos Van Den 

Brande,  Remi Moorkens,  Isidoor Torfs,  Marcel Blommaerts,  Mon Van 

Dijck,  Fons Heps,  Walter Simons en sedert 1993-94 Johan De Hert. 

Samen met tal van vrijwillige medewerkers hebben zij in de loop der jaren 

KWB uitgebouwd tot een sterke beweging met  uiteenlopende activiteiten 

in de vele onderafdelingen, autonome verenigingen maar allen onder de 

vleugels van KWB St.-Martinus. We denken hierbij aan de kaarters, de 

volley-ball, de voetbal, de tafeltennis, de kookcursussen,  de wijngilde, de 

postzegelclub, de fotoclub en  daarbij nog talrijke wandel-  en culturele 

activiteiten tijdens weekends in binnen-  en buitenland. 

 Afronden deed de voorzitter met een speciaal woordje van dank aan twee 

vrienden. In de eerste plaats Harry Crauwels die al 35 jaar de functie van 

secretaris heeft opgenomen.  Harry heeft besloten eind dit werkjaar de pen 

van secretaris door te geven.  Wat hij al die jaren voor KWB heeft gedaan  

zal niemand hem nadoen. Dit vergt ongelooflijk veel respect, bewondering 

en dank. Een waardige  opvolger vinden zal geen gemakkelijke opdracht 

worden. 

Johan besloot zijn welkom  met de woorden van een andere KWB-icoon 

die ons onlangs ontvallen is nl. Leon Van Overschee, ’n tekst die door zijn 

zoon Bart  werd teruggevonden tussen papieren van Leon en die als 

ondersteuning  voor de KWB en voor ons allen  best kan tellen. 
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“KWB St.-Martinus is de club waarop je  kan vertrouwen. De sfeer in dat 

mooi lokaal is iets om van te houwen. 

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

drinken 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.” 

 

Met deze pakkende woorden besloot de voorzitter   deze korte terugblik 

op 70 jaar KWB en gaf hij  het sein  tot aanschuiven  voor het erg smakelijk 

ogende en ruikende ontbijt dat door traiteur Steven werd voorgeschoteld. 

Madeliefjes, krokussen, primula’s en tal van andere lentebloemen zorgden 

voor een ordelijk en gedisciplineerd  aanschuiven  aan het ontbijtbuffet.  

Krokante pistolets en smakelijke  bruine boterhammen, spek met eieren, 

hesp, kaas, préparé , kriekskes met  frikadellen en tot besluit enkele 

smakelijke koffiekoekjes zorgden ervoor  dat de intussen erg hongerige 

magen  volop aan hun trekken kwamen. 

Om dit alles  zachtjes te laten verteren werden we  tot slot nog vergast op 

een aangename en plezierige  quiz, voorgesteld door de ons intussen al 

bekende  entertainer en presentator “Jefke”. Die had ons twee jaar terug al 

met een optreden verrast en vorig jaar had hij zijn zoontje “Gerardke” 

gestuurd die ons  met een uitgebreid gamma “rozensongs”  had vermaakt 

.  Jefke   was nu  opnieuw aan de beurt met commentaar bij talrijke dia’s 

die verband  hielden met 70 jaar KWB.  Prachtige nostalgische 

herinneringen over vervlogen tijden met daarbij telkens enkele vragen. 

Ondergetekende had hierbij zeker niet de grootste kennis maar wel het 

meeste geluk zodat hij als winnaar een prachtige  drankenkorf mocht in 

ontvangst nemen. Als tegenprestatie werd hem gevraagd een verslag te 

maken van deze aangename en sfeervolle voormiddag die rond 14 uur 

werd beëindigd na een gezellige babbel met  een frisse pint. 

 

A.C. 
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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. 

 

   2 april Paasmaandag geen vergadering 

   9 april 14:00Vrije wandeling Kontich 

 16 april 14:00Rally 

 23 april 14:00Bespreking Verval/verlaten/kapot 18CX_***.jpg 

 23 april 19:30Bespreking Verval/verlaten/kapot 18CX_***.jpg 

 30 april 14:00Uitstap uilenbos Hove 

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

 

FOTO VAN DE MAAND:                                             Els VERPOTEN 

 

 
 

  

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

 

Maart achter de rug, enkele dagen met wat zonneschijn gezien, de 

wetenschap dat de reguliere competitie er op zit en nu maar hopen dat met 

de lentecompetitie ook de echte lente zijn intrede zal doen. 

 

Toch even kijken naar de competitie. Onze jongeren hebben het moeilijk 

gehad in de hogere reeks, ze hebben zeer goede wedstrijden gespeeld, maar 

moesten regelmatig hun meerdere erkennen tegen spelers met een hoger 

klassement. Tof gedaan met een super spirit en het zal wel hun klassement 

ten goede komen. 

Bij de senioren is onze C ploeg er niet in geslaagd om de degradatie te 

ontlopen. Niet getreurd want door de herschikking van de reeksen kregen 

ze toch enkele ploegen die verleden jaar een reeks hoger speelden dan waar 

onze C ploeg toen speelden. De A ploeg heeft nog een waterkansje maar 

moet dan wel de laatste wedstrijd winnen. Wanneer deze Kontakt 

verschijnt zal het verdict reeds gevallen zijn. De E en B ploeg staan in het 

bovenste deelvan de rangschikkig terwijl de E ploeg op een mooie tweede 

plaats staat. 

 

Op 10 maart was een ploeg van TTKers aanwezig op de Quiz van onze 

afdeling Voetbal. Dit was al enkele jaren geleden en we vinden het fijn dat 

er terug leden zijn die onze tafeltennisafdeling mee in de belangstelling 

zetten. 

 

Dan de lentecompetitie. Met vier ploegen zullen we aan deze korte 

competitie deelnemen.. Alle wedstrijden zijn op dinsdag gepland en de 

kalender zal tijdens het Paasverlof wel op TT Online verschijnen. 

 

We kijken wel verder vooruit want april is voor ons een zeer belangrijke 

maand. De herinschrijvingen en het slotfeest met ledenvergadering zijn 

toch een belangrijk iets waar infeite toch iedere competitiespeler belang 

heeft om er tijdig bij te zijn. De afspraken voor een volgend sportseizoen 
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staan hier toch centraal. Onze secretaris zal de nodige info doorsturen naar 

de leden. Reageer tijdig en correct, dit is van belang zodat  de vrijwilligers 

hun werk naar behoren kunnen uitvoeren. 

 

Het slotfeest op 28 april trachten we weer aangenaam en lekker te houden. 

We starten er mee om 18.00 uur met een aperitief gevolgd van een heerlijk 

soepje. Een kort ledengedeelte en een vooruitblik naar de toekomst zal 

onze honger doen stijgen. We presenteren een fondue. Terwijl we dit even 

laten zakken bekijken we de ploegen voor een volgend seizoen en kunnen 

we de fondue resten opruimen. We maken plaats voor het dessert en sluiten 

af met een bingo. De ganse avond bieden we aan voor de prijs van 20 euro. 

Onze leden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. 

KWB-ers en sympatisanten die er bij willen zijn kunnen inschrijven bij 

Frans Helsen Hoogbunderlaan 50 Kontich tel 0498 120 479. 

 

KWB instuif op 15 april 2018. Hiervoor zoeken we nog enkele 

bereidwillige dames of heren. Alle competitieploegen en onze jongeren 

zijn aan de beurt geweest. Doordat er één ploeg minder in competitie speelt 

blijft er nog één beurt over. Dus niet wachten en denken dat een ander het 

wel doet. Geef dus asap uw naam op aan Maud waarvoor nu reeds een 

oprechte dank U wel. 

 

Sportkamp Tafeltennis. 

In samenwerking met de sportraad geven we onze medewerking aan een 

omni sportkamp. In de voormiddag tafeltennis in ons KWB lokaal terwijl 

er in de namiddag het omni sport gedeelte door gaat in de sporthal. Het 

tafeltennisgebeuren wordt dan ook gegeven door onze tafeltennis afdeling. 

 

Tot een volgende 

Frans 
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Voetbalvrienden, 

 

In de afgelopen maand vond 

onze quiz plaats. Voor onze 

23ste editie zat de parochiezaal 

afgeladen vol, 27 ploegen 

mochten verwelkomen. De 

quiz vond weer plaats in een 

gezellige sfeer, waarbij onze 

quizmaster Wim Verellen met 

zijn juryleden Joris en Tom, 

alles in goede banen leidde. 

Zonder Wim, zou er van een 

quiz geen sprake zijn, maar zeker ook niet zonder alle andere vrijwilligers 

(het bestuur niet meegerekend) die meehielpen aan de vlekkeloze 

organisatie. Dus bij deze een welgemeende “Dank u wel” aan helpers! 

Achteraf niets dan positieve commentaar en was ook elke ploeg tevreden 

met hun gekozen prijs van de uitgebreide prijzentafel. Bij deze een 

proficiat aan de winnende ploeg “Kiliwatch” , maar verder ook aan alle 

andere deelnemende ploegen, die er een gezellige avond van maakten. 

Verderop vindt u de ganse uitslag terug. 

 

Op sportief vlak is het dit seizoen één van ups en downs. Goede met 

minder goede wedstrijden worden afgewisseld, waardoor we in de buik 

van het klassement eindigden.  

 

Als we vooruitkijken naar wat er bij onze ploeg nog te gebeuren staat, is 

het lang weekend van OH Hemelvaart met dikke stift aangeduid. Dan 

trekken we naar jaarlijkse traditie met onze ploeg er een weekend op uit. 

Opnieuw gaan we de Belgische Ardennen onveilig maken. Een stevige 

wandeling, een zaalvoetbalmatchke, gaan Karten, paintballen en gewoon 

verder plezier maken, mannen onder elkaar. Meer moet dat niet zijn. 
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Als we verder kijken naar de zomer staat onze rommelmarkt op het 

programma, ons minivoetbal-tornooi is nog een groot vraagteken. 

Hiervoor hebben we momenteel geen veld voor ter beschikking Onze 

rommelmarkt, de 17de editie al, vindt dit jaar plaats op zondag 15 juli. De 

inschrijvingen lopen zeer vlot, Eduard is dan ook alle rommelmarkten uit 

de wijde omgeving aan het afschuimen om reclame te maken. 

 

Nog even terugblikkend op februari, moeten we ons medeleven nog 

betuigen aan Ludo en Leon, en hun familie. 

Jaenneke en Josephine hebben in het verleden veel gedaan voor onze 

voetbalfamilie, en beiden stonden ze liever achter de schermen, niet in de 

spotlights. Josephine zorgde menige jaren voor de tombolaprijzen op de 

activiteiten. Jaenneke vonden we telkens terug in de keuken aan de afwas, 

zij zal menig handdoek versleten hebben. Met spijt in het hart moesten we 

afscheid van hen nemen. 

S.F. 

 

Uitlag quiz 10 maart 2018: 

1.Kiliwatch, 2.Los Hombres al borde de un ataque de nervios, 3.Icarus, 4. 

Canasta/Don Quizzot, 5. De Jasperkes, 6.Cosa Nostra, 7.Transvaals Trio, 

8.Klaver 4, 9.Quatertempers, 10.4x4, 11.Einstein Juniors / Simple Minds, 

13.Nie zievere, kwisse / Smash & The Ladies, 15.Jatten en Taloren / Jan, 

Piet Joris en Sam Gooris, 17.FC Katastroof 1, 18.De Trawanten, 

19.Sophie’s Choice, 20.Ni Lest, 21.FC Katastroof 2, 22.We emme deust, 

23.Ziedewel, 24.Hoop doet leven, 25.Wii not fit, 26.De Palletjes, 

27.Jajaneenee 
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                   HET BIER VAN MAAND APRIL! 
 

KASTEEL BLOND! 

 

KASTEEL BLOND past in de rijke traditie van Belgische blonde bieren 

met een overwegend fruitig aroma en een mooie 

balans in het glas tussen hop en mout. Het bier is 

zeer doordrinkbaar en kan eveneens beschouwd 

worden als een karaktervol degustatiebier.  

Aroma’s van mout, aangevuld met fruitige toetsen 

afkomstig van de gist zorgen voor een mooi 

evenwicht van KASTEEL BLOND. De smaak is 

lichtzoet in de aanzet en zacht in de afdronk. Het 

alcoholgehalte bedraagt 7%. 

Castle Brewery Van Honsebrouck, volledig 

vernieuwd in 2016 in Izegem, focust op goed 

doordrinkbare bieren die een mooi evenwicht 

vormen tussen bitterheid, volmondigheid en 

alcoholgevoel. Naast een ruim assortiment bieren in de Belgische 

bierstijlen vind je ook innoverende creaties. Enkele voorbeelden: 

- BACCHUS: staat voor roodbruine bieren van gemengde gisting, 

typisch voor de streek van Kortrijk en Roeselare. 

- KASTEEL: een assortiment hogegistingsbieren met blond, 

donker en tripel. Kasteel Rouge is een melange van Kasteel 

Donker en kersenlikeur. 

- BY KASTEEL: hieronder vind je innoverende degustatiebieren 

zoals Barista Chocolate Quad, Cuvée du Chateau en Trignac XII. 

- ST. LOUIS: omvat de bieren van spontane gisting o.a. Kriek en 

Kriek Lambic. 

- Verder vind je ook nog de tripel BRIGAND, de blonde FILOU, 

het donkere SLURFKE en het blond hogegistingsbier 

PASSCHENDAELE.  
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Inschrijvingsstrookje  KWB week-end 

 

19 – 21 oktober 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inschrijvingsstrookje   
 

VIERING KAARTKAMPIOEN 5 MEI 2018 
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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 BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO 

 

Aantal personen en naam:   

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  
 
 

Ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   schrijft in 

  

voor de  viering van de kaartkampioen op 

zaterdag 5 mei 2018 om 18.00 u. 

 

met ………… KWB-leden       à  €  29.00       =     €    . . . . . . .   

 

met ....……. niet KWB-leden à  € 32.00     =        €   .. . . . . . .    

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

 

 

Handtekening, 
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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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7 mei 2018 – Open vergadering met als motto: “Veilig op 

een veilige fiets” 
Op 7 mei hebben we onze tweede open vergadering van huidig werkjaar 

geprogrammeerd. In samenwerking met de VSV (Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde) heeft KWB beslist om een info avond te organiseren met 

als titel: “Veilig op een veilige fiets”.  

Met deze activiteit willen we fietsers op een laagdrempelige manier 

duidelijk informeren over de verkeersregels die hen aanbelangen en wat 

veilig fietsen en een veilige fiets juist inhouden. 

We worden al te vaak geconfronteerd met tragische ongevallen van 

kwetsbare weggebruikers: jongeren, maar ook oudere fietsers. “Veilig op 

een veilige fiets” toont hoe je je als fietser veilig en volgens de 

verkeersregels op de weg moet gedragen, want dat is een belangrijk aspect 

van verkeersveiligheid. 

Daarnaast moet de fiets ook in orde zijn, want een veilige fiets is een must. 

Je laten zien en gezien worden is dus de boodschap. 

Eerst testen we met een korte quiz de kennis van de verkeersregels als 

fietser. Dan is het tijd om de belangrijkste en ook de nieuwe verkeersregels 

even van dichterbij te bekijken en een aantal verkeerssituaties onder de 

loep te nemen. We besteden ook de nodige aandacht aan wat een veilige 

fiets is en hoe je als fietser in het verkeer zichtbaar moet zijn. In 

samenspraak met de lesgever en op basis van de belangstelling van de 

deelnemers kan worden ingezoomd op één van deze thema’s: fietsen in 

groep en/of fietsen met een elektrische fiets. Een lesgever met de nodige 

vooropleiding leidt deze workshop in goede banen en beantwoordt al je 

vragen over fietsveiligheid. 

Noteer dus: 7 mei 2018 KWB lokaal (Parochiecentrum) 20.00 uur – 

gratis toegang. 

Om 19.30 uur is er de normale bestuursvergadering die dus zeer kort zal 

gehouden worden. 

 Het dagelijks bureau   

                                      
  

http://www.vsv.be/
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Beste kookvrienden, 

 

Lente ! Het mag dan officieel lente zijn (vanaf 20 maart), een echt 

lentegevoel zat er toch niet in. We kregen al de koudste 17 maart in meer 

dan honderd jaar te verwerken en koning winter gaf zijn strijd niet zo 

gemakkelijk op. Hij trakteerde ons op nog enkele dagen met een schrale 

venijnige wind die het koude gevoel nog erger maakte. Het spreekwoord 

“het venijn zit in de staart” was hier op de juiste plaats. 

 

Het was die koude wind die ervoor zorgde dat we op zaterdagavond  17 

maart tijdens onze jaarlijkse restaurantdag het KWB lokaal praktisch niet 

warm kregen. Uiteindelijk via enkele technische tovermiddeltjes kregen 

we een aangename temperatuur in de zaal voor onze 45 ingeschreven 

deelnemers. In de keuken zorgden 15 chefs voor de nodige bereidingen 

van de verschillende gerechten. Onze friturist had wel een frisse namiddag 

achter de rug in het koude chalet en de avond voorspelde ook niets veel 

goeds op gebied van temperatuur behalve de 170 - 180° van de beide 

friteuses. 
 

Omstreeks 17.00 uur kwamen de eerste gasten aan. Na een lekker 

aperitiefje kon men genieten van een fris aperitiefhapje gevolgd door zalm 

met mierikswortel en créme Andalouse. 

Er werden totaal 24 eendenborstfilets, 19 kabeljauwhaasjes en  

17 varkenswangetjes als hoofdgerecht klaargemaakt.  

Aan de lege flessen te zien werd de witte en rode wijn lekker bevonden. 

Misschien voor de ene wat lekkerder dan de andere, maar smaken die 

verschillen nu eenmaal. 

Het dessertpallet was heel lekker en was zeker voldoende. 

Uiteindelijk werd de mooie avond afgesloten met een leuke babbel en een 

tas koffie. 
 

Dank aan de ingeschreven personen in de zaal voor hun deelname en een 

dikke duim voor onze chefs. Hopelijk mogen wij opnieuw op jullie 

aanwezigheid rekenen bij onze volgende kookactiviteit. 
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Dienstmededelingen : 

- deze maand geen jarigen om de dorstigen te laven (?) 

 

- vrijdag 20 april 18.00 uur kook 8 Torfs 

 

- instuif van 29 april wordt overgenomen door fotoclub, wij verzorgen de  

  instuif op zondag 6 mei : De Catelle G., Aerts D., V.d.Putte B. en 

  Maertens W. . 

 

We bedanken nogmaals de chefs aanwezig op de restaurantdag voor hun 

100 % inzet 

 

Hopelijk zijn al de zieke chefs genezen voor onze volgende activiteit en 

heeft iedereen al zijn verloren uurtje slaap bij de overgang naar de zomer-

tijd terug ingehaald. 

 

 
                                                                           Met dank aan Yves Cleys voor de foto’s 

 

 

                                       April met z'n gril, doet wat 'ie wil. 

Pottenkijker MW 
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 Vrijdag 23 maart vandaag. Morgen schakelen we over op de zomertijd en 

hopelijk ook zo snel mogelijk op de zomer want ik heb het een beetje gehad 

met de kou. Alhoewel, we mogen natuurlijk de lente niet overslaan, een 

heel mooi seizoen ook, ik denk maar aan de ontluikende natuur. 

Maar eerst even terug in de tijd. Op vrijdag 10 maart kreeg de Woeste 88 

pita-eters over de vloer in z’n cafetaria van de sporthal. Woeste en team,  

weerom bedankt voor de lekkere pita’s en de gebruikelijke fijne bediening. 

Het was weer top! 

Eind maart wil ook zeggen dat de verschillende competities in de 

beslissende fase zijn gekomen. Een blik op de klassementen 

(www.komart.be) leert ons dat we met 2 tweede   plaatsen 2 promoties 

mogen vieren: Falos heren C en heren X3. Sporta heren 2 en 3, Sporta 

dames 1 en Falos heren B en D zullen nog alle zeilen moeten bijzetten om 

ook volgend seizoen nog in de huidige afdeling te kunnen blijven spelen. 

Voor de overige ploegen is dezelfde reeks een feit. Samengevat, naar 

resultaten toe, een eerder mager Komart seizoen. Dit moet beter kunnen 

en de eerste remedie daartoe: training. Leo trekt hieromtrent al langer aan 

de alarmbel. Hierop moeten we als club gaan inzetten. We  houden jullie 

op de hoogte. 

Eind maart wil ook zeggen dat de voorbereidingen voor ons wijkentornooi 

van 19 en 20 mei op volle toeren draaien. Alle werkgroepen zijn bezig, 

sponsors worden bezocht en alle drukwerk ligt klaar. Flyers en affiches 

worden dit weekend aan jullie PV’s bezorgd samen met het stratenplan van 

dat deel van Kontich dat door jullie ploeg dan moet gebust worden. Spreek 

af met je ploegmaats, maak er een leuk ploegmoment van en het is zo 

gebeurd. Later volgt dan nog, ook via jullie PV’s, de lijst van “de helpende 

hand” waarin van ELKE PLOEG de medewerking wordt gevraagd om er 

ook dit jaar weer een fantastische editie van te maken. Er zijn taken vooraf 

(flyers bussen, sponsors werven, opbouw), tijdens en na (afbraak) het 

tornooi. Voor elk wat wils dus! Toon jullie betrokkenheid bij de club, we 

verwachten echt een delegatie van ELKE PLOEG. PV’s, mobiliseer jullie 

ploeg. Komarters, informeer bij jullie ploegverantwoordelijke wat er 

http://www.komart.be/
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allemaal te doen is (je zal versteld staan wat er allemaal komt bij kijken!) 

en geef je op.   

Allemaal samen gaan we van deze jubileum editie - jawel beste Komarters, 

dit wordt het 40e Komart Volleybal Wijkentornooi - een groot succes 

maken. En dit gaat ons ook lukken als IEDEREEN hier mee z’n schouders 

onder zet.   

Tot slot nog nieuws heet van de naald. Volgende vrijdag 30 maart om 20u 

speelt Komart Sporta Heren 1 de halve finale voor de beker tegen VC 

Sloep, de onbetwiste leider uit hun reeks. Makkelijk wordt het niet. Kom 

hen dus vocaal steunen en schreeuw ze naar de finale. Place to be: sporthal 

De Plaon in Mechelen. Onze voorzitter Patrik verwacht jullie daar. 

Aan alle ploegen veel succes bij de resterende wedstrijden. 

 

 

 

See you! 
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Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 
 

 Beste vrienden, 
 
 
 

 
Onze kaas en wijnavond is weer voorbij.  Buiten een heerlijke en rijk 

gevulde kaastafel hadden wij ook nog het gastoptreden van Jolan, een 

uitstekend begaafde  pianist in opleiding, en  ook dit werd door onze 

gildeleden gesmaakt. 

 

Maar de tijd loopt 

onverbiddelijk verder en er 

wordt reeds gedacht aan onze  

ledenbijeenkomst  van  

donderdag   5  april. 

Op onze vorige 

ledenvergadering werd er 

gesproken over de bereiding 

van Sherry wijnen en het solera 

systeem. 

 

Voor   op de vergadering van 5 april , hebben wij aan Albert Van Rompuy 

gevraagd om ons een en ander te komen vertellen over de bereiding van “ 

Porto wijnen”.  

Albert is niet alleen al vele jaren een trouw en gewaardeerd lid van onze 

gilde maar bovendien ook een van onze lesgevers op de talrijke cursussen. 
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Porto is een versterkte wijn uit Portugal met een 

alcoholgehalte van rond de 20 procent.  Het is een 

typische zoete wijn ( rood, rosé of wit ) die zowel als 

aperitief, digestief als dessertwijn kan geserveerd 

worden. 

In de EU mag alleen het product uit Portugal het label 

port dragen. 

De productie van deze wijn concentreert zich in het 

noordoosten van Portugal rond de bovenloop van de 

rivier de Douro. 

Een proevertje zal er zeker wel bij zijn,  maar daar 

moet je zelf voor langskomen , zoals altijd in het 

KWB lokaal om 20u.   Iedereen welkom! 

 

Rita Vingerhoets  is onze gastspreker op donderdag 3 mei. Ook zij is bij 

onze gilde een gevestigde waarde. Zij komt ons dan een en ander vertellen 

over de bereiding van kazen.  Zorg dat je er bij bent ! 

 

Meer inlichtingen nodig?  Je kunt steeds terecht bij onze voorzitter  Jos 

Huysmans tel: 03 457 32 07 of op ons  e-mail adres  

wijngilde.kontich@telenet.be  
 
 

Ergens gelezen 
 

 

Een amateurfotograaf wordt uitgenodigd voor een diner bij vrienden. Hij 

neemt wat van zijn foto`s mee om aan de gastvrouw te laten zien. Ze 

bekijkt de foto`s en zegt: "Die zijn erg goed, zeg! Je hebt zeker een hele 

goede camera?" De fotograaf, licht op zijn teentjes getrapt, neemt de foto`s 

terug zonder wat te zeggen en gaat gezellig eten en drinken. Later die 

avond, vlak voordat hij naar huis toe gaat, neemt hij de gastvrouw even 

apart en zegt: "Dat was een heerlijke maaltijd! Je hebt zeker hele goede 

pannen!" 

 

mailto:wijngilde.kontich@telenet.be
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Vrijdag 9 maart 

Op de veertiende speeldag kijken de 56 aanwezigen uit naar schoppen, 

want vooral daarmee kunnen ze hun klassementspositie aanzienlijk 

verbeteren. Juul Selderslaghs is op dat vlak de gelukkigste. Hij wint niet 

alleen afgetekend met 136 slagen maar nestelt zich ook meteen op de derde 

plaats in het klassement. Juul heeft dit te danken aan een zeer sterke tweede 

ronde, waarin hij met 76 slagen Jef Jespers met één slag klopt. Sterk ook 

van Jef, die daarmee de toptien binnenkomt.  

Maria Van den Eynde neemt de beste start en wint met 70 slagen de eerste 

ronde. Fred Moons strandt op één slag en verderop volgen Nicole Stessens 

met 65, Dirk Crauwels met 64 en de Leo’s Geysemans en Van linden met 

63. Zwaar geschut met vier ‘70-ers’ in de tweede ronde, met Juul 

Selderslaghs als nipte winnaar met 76 slagen vóór Jef Jespers. Leontine 

Landuydt en Raf Versteijlen sluiten af met resp. 71 en 70 slagen en Leon 

Bleeckx is met 67 de beste ’60-er’.  Anita Moons, nog wat in 

kaartmarathonvorm, en Chris Hellemans halen op één na alle slagen in een 

van hun 32 beurten. Jef Jespers kan 31 slagen laten optekenen in een rondje 

van 4 spelen, terwijl Lida Taels en Ria Van der Heyden met 3 slagen 

moeten tevreden zijn in hun minst goede rondje van 4. 

 

De uitslag van speeldag 14 : 

1.Juul Selderslaghs 136, 2.Jef Jespers en Leon Bleeckx 127, 4.Nicole 

Stessens 125, 5.Leontine Landuydt, Swakke De Boeck en Leo Geysemans 

124, 8.Raf Versteijlen , Margriet Torfs en Peter Marquetecken 118, 

11.Dirk Crauwels, Fred Moons en Maria Van den Eynde 117, 14.Bart 

Peeters en Eliane Goddaer 116, 16.Flor Meeus en Maarten Spriet 115, 

18.Lisette Stessens 113, 19.Louis Van den Eynde 112.  

 

Na 14 wedstrijden en met nog 2 te gaan is dit de stand : 

1.Leo Van linden 873, 2.Fred Moons 841, 3.Juul Selderslaghs 838, 4.Flor 

Meeus 823, 5.Fons Dams 822, 6.Albert Daelemans 820, 7.Jos Goossens 

817, 8.Maarten Spriet 815, 9.Jef Jespers 814, 10.Jean Van Releghem 810. 
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KWB–Sint-Martinus  -  KAARTAFDELING 
viert de 

KAARTKAMPIOEN  2017-2018 
op  zaterdag 5 mei 2018  in het K.W.B.lokaal 

 

DEUREN  OPEN VANAF 17.00 UUR 

EETMAAL  OM  18.00 UUR   

 

     MENU:  Aspergeroomsoep 

             Prins Orloff met groentekrans en kroketjes 

             Gevulde ananas met ijsroom en slagroom 

                    

 

Huldiging van de KAARTKAMPIOEN en afhalen van de prijzen aan de 

prachtige prijzentafel volgens de eindrangschikking.  

            

DEELNEMINGSPRIJS: 

- VOOR  KWB-LEDEN:         €29,00  

- VOOR  NIET-KWB-LEDEN:  €32,00 

  

Uiteraard is er hierna weer de gelegenheid om deel te nemen aan de  

 

KAARTWEDSTRIJD (€ 75,00 vooruit) 

of  BINGOWEDSTRIJD ! 
 

Inschrijven tijdens een kaartavond of een INSTUIF (op zondag– 

voormiddag) bij een van de bestuursleden van de Kaartafdeling 

ENKEL MET EEN VOLLEDIG INGEVULD 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

UITERLIJK op ZONDAG 29 APRIL 2018 !! 
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De Samana Boodschappenlijn:  
 

stop solidariteit in je winkelkar  

 

Voor jou een kleine moeite, voor jouw buur een wereld van 

verschil! 
Voor de meesten onder ons is het een routineklus: boodschappen doen. 

Maar ook in jouw buurt wonen mensen die door ziekte, ouderdom of een 

beperking niet meer in staat zijn om zelf met (zware) boodschappen te 

sjouwen. Dankzij de Samana Boodschappenlijn kan je voor deze mensen 

een wereld van verschil maken, zónder dat het je veel moeite kost. 

Kan jij de Samana Boodschappenlijn helpen? 

Kan jij even wat boodschappen meebrengen voor mensen die door ziekte 

of een beperking aan huis gebonden zijn, wanneer je toch naar de Colruyt 

gaat? Voor jou een kleine moeite, voor hen de oplossing voor een groeiend 

probleem! Registreer je dan als kandidaat vrijwilliger op de website van 

Samana (https://www.samana.be/projecten/samana-

boodschappenlijn/info-boodschapper/) . Je houdt er gegarandeerd een 

prettig gevoel om iemand te helpen én een fijn contact met de buurt aan 

over. Bovendien ben je door Samana verzekerd als je de boodschappen 

ophaalt en levert, én is er een garantiefonds waardoor je zeker je geld 

terugkrijgt bij wanbetalingen. 

Kan de Samana Boodschappenlijn jou helpen? 

Kan jij door ziekte of een beperking zelf nog moeilijk (zwaardere) 

boodschappen doen, zoals flessen water… ? Dan kan je elke weekdag 

tussen 10u en 12u de Samana Boodschappenlijn bellen op het gratis 

nummer 0800/95 001. Een  Samana-operator noteert wat je nodig hebt en 

vertelt onmiddellijk wat dit jou gaat kosten. Een boodschapper contacteert 

je vervolgens om af te spreken wanneer hij de boodschappen kan leveren 

(dit is niet noodzakelijk dezelfde dag nog). Bij levering betaal je de 

boodschappen cash aan de bezorger, de service is gratis. Heb je zelf nog 

geen nood maar ken je mensen die met deze boodschappenlijn geholpen 

zijn? Breng hen zeker op de hoogte! 

Alle info vind je terug op de website van Samana: 

https://www.samana.be/projecten/samana-boodschappenlijn/  

  

http://www.samana.be/projecten/samana-boodschappenlijn/
http://www.samana.be/projecten/samana-boodschappenlijn/
https://www.samana.be/projecten/samana-boodschappenlijn/
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Verslag bestuursvergadering 
5 maart 2018 

 

Aanwezig:  Crauwels H. - Croux F. - De Boeck F. - De Hert J. - Demeer 

J. - Helsen F. - Huyssen E. - Pirson M. - Stessens F. - Van 

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

Vergauwen R.                     

 

Dagorde: 

 

1. Welkom en bezinning.   

2. Ledennieuws en ledenbeweging: Overlijden Josefien Verlinden, 

Jeanne Hermans, Leon Van Overschée). 

3. Evaluatie voorbije activiteiten:  

 05/02/2018: Open vergadering EHBO in het gezin (28 

aanwezigen).  

 25/02/2018: Noorse instuif (kaartclub) (60 bordjes verkocht).  

 04/03/2018: Lenteontbijt (start viering 70 j. KWB St.-

Martinus) (83 aanwezigen). 

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

4. Planning komende activiteiten: 

 10/03/02/18: Quiz Martinus voetbal (27 ploegen – volzet). 

 17/03/2018: Restaurantdag (volzet). 

 23/03/2018: Reisverslag voettocht Rome (Hugo Van 

Dommelen). 

 24/03/2018: Kaas en wijnavond Wijngilde 

5. Week van de Vrijwilliger. 

6. Casa di Mauro: Wijndegustatie 25/03/2018 van 14.00 tot 18.00 uur. 

7. Viering 70 jaar KWB Sint-Martinus: Slotfeest 15/09/2018. 

8. Nieuws van het Verbond (Nieuwsbrief maart 2018) 

9. Allerlei. 

 

 

Volgende vergadering: 03 april 2018 om 19.30 uur.      

 

 

H.C. 
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Mei  2018 

 
 

Woensdag 02 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 03 
Afwerken “Kontakt” 

Wijngilde 

09.00 uur 

19.00 uur 

Zaterdag 5 Viering Kaartkampioen 17.00 uur 

Zondag 06 Instuif (Kook)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 07 
Fotoclub 

Bestuur + open vergadering 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 09 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 13 Instuif (Voetbal) + Postz. 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 14 Fotoclub 
14.00 uur 

20.00 uur 

Woensdag 16 Volley Trekking Wijkentornooi 20.00 uur 

Donderdag 17 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 19 
Volley Wijkentornooi 

Sportcentrum De Nachtegaal 
13.30 uur 

Zondag 20 
Volley Wijkentornooi 

Sportcentrum De Nachtegaal 

09.00 uur 

20.00 uur 

Maandag 21 
Volley afsluiten wijkentornooi 

Fotoclub 

10.00 uur 

14.00 uur 

Dinsdag 22 DB 19.30 uur 

Donderdag 24 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 26 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 27 Instuif (Kook) + Postz. 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 28 
Fotoclub 

DB + Onderafdelingen 

14.00 uur 

20.00 uur 

Donderdag 31 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis 

09.00 uur 

19.30 uur 
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“Kontakt”: mei 2018. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 3 mei 2018. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 28 april 2018  12.00 uur! 
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