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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

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 

Kook 9 

Volley Wijkentornooi 

Sportcentrum De Nachtegaal 

13.30 uur 

13.30 uur 

Zondag 20 
Volley Wijkentornooi 

Sportcentrum De Nachtegaal 

09.00 uur 

20.00 uur 

Maandag 21 Volley afsluiten wijkentornooi 10.00 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 
  

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

Beste allen, 

 

De meimaand. Het goede weer kan beginnen. Alles komt in bloei. De zon 

is meer van de partij. Iedereen blij en welgezind. 

Laat het ons hopen, we hebben in april ook al een mooie periode gehad 

met temperaturen voor de zomermaanden. En onmiddellijk voel je dan bij 

zo wat iedereen een andere sfeer. 

De tuin wordt in orde gebracht, de barbecue wordt weer boven gehaald, er 

hangt een aangename sfeer. 

 

Bij onze KWB is die er altijd, die gemoedelijke en gezellige omgeving, 

vriendschap, samenhorigheid. 

 

De maand april verliep vrij rustig bij onze KWB. Natuurlijk de wekelijkse 

instuiven en het slotfeest van TTK. Terwijl ik dit neertik moet dat nog 

plaats vinden, maar ook nu zal het er weer ongedwongen en spontaan aan 

toe gaan. 

 

En dan naar deze maand, op zaterdag 5 mei vieren we de 

KAARTKAMPIOEN. Niemand minder dan Leo VAN LINDEN mag zich 

dit jaar deze titel toe-eigenen. Alvast proficiat aan deze trouwe KWB-

kampioen.  

 

Op maandag 7 mei nodigen wij alle leden uit op de open vergadering 

FIETSEN op een VEILIGE FIETS. Het beloofd een leerrijke avond te 

worden onder leiding van Guy De Wit. Zeker langs komen en natuurlijk is 

de toegang gratis! 

 

Tijdens het Pinksterweekend, op 19 en 20 mei is er natuurlijk het 

VOLLEYBAL WIJKENTORNOOI op de terreinen van Kontich FC! We 

duimen voor goed weer, dan komt alles zeker in orde. We kennen onze 

kleppers van KOMART, die zijn niet aan hun proefstuk toe! Dit jaar maar 

liefst de 40e editie. Nu al gefeliciteerd en dat de beste ploeg moge winnen, 

maar vooral, dat er weer veel gezelligheid en sportiviteit op en rond de 

terreinen moge waaien… 
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Tot slot kom ik ook nu nogmaals terug op de vieringen rond 70 jaar KWB. 

Tijdens de zomermaanden loopt er weer een 

FOTOWANDELZOEKTOCHT en op zaterdag 15 september organiseren 

we een grote SLOTHAPPENING met prijsuitreiking en receptie, een 

overheerlijke BBQ – met nu al dank aan de vrienden en vriendinnen van 

de volleybal – en een uniek optreden van XPOSURE onder de noemer 

“Liedjes à la carte”. Elke “echte” KWB-er moet hier bij zijn. Het wordt 

een unieke avond met een terugblik op de voorbije 70 jaar, maar ook met 

veel goede moed en inzet, vooruit kijken en doorgaan met onze 

schitterende vereniging. Van harte aanbevolen aan jullie allen! 

 

En nu ook al verklappen dat het Dagelijks Bestuur, in navolging van 

verschillende van haar onderafdelingen, maar ook in het teken van 70 jaar 

KWB een “special instuif” zal organiseren op zondag 14 oktober 2018. 

Later meer hierover. 

 

Trouwens, van speciale instuif gesproken. Zondag 24 juni is het weer zo 

ver: de voetbalafdeling pakt dan uit met de “ZOETE INSTUIF”. KWB-

lokaal is dus weer the place to be! 

 

Tot zo ver mijn voorwoordje. Een fijne meimaand en tot gauw.  

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 

 
  

Drankenaanbod in het KWB lokaal 
  

Na een proefperiode heeft het Dagelijks Bestuur beslist om, naast Palm, 

ook De Koninck te blijven aanbieden, beiden aan de prijs van 1,70 euro. 

Op verzoek van een aantal leden zal tevens alcoholvrij bier (Maes 0%) 

aan 1,50 euro verkrijgbaar zijn. Anderzijds verdwijnt de Geuze bij 

gebrek aan belangstelling vanaf 1 juni 2018 uit het assortiment. 

  

Het D.B.    
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FAMILIAATJES 

 

Aan alle vrienden en vriendinnen die een wat moeilijkere periode door 

moeten wegens ziekte, pijn, verdriet, veel sterkte, moed en kracht, KWB 

blijft er ook in deze omstandigheden voor u zijn. 

 

We vernamen het overlijden in de leeftijd van 82 jaar van mevrouw Maria 

Eulaers, moeder van ons lid Joris Wouters. Wij bieden Joris en de ganse 

familie onze oprechte gevoelens van medeleven aan. 

 

 

MEIMAAND MARIAMAAND 

 Bij  de buren staan de seringen klaar op open te barsten. Hun geur doet 

mij denken aan de processies uit mijn jeugd. Getooid met een rood kleed 

en een wit schouderstukje stapte ik mee achter de grote mannen die wolken 

wierook verspreidden. Hoofdpijn, maar wel trots dat ik mocht deelnemen 

aan deze devote gebeurtenis. Stoere schouders droegen het beeld van 

Maria en zongen mooie liederen om haar te eren. We stapten voorbij de 

versierde kapelletjes en knielden voor de zegen. Bestaat deze traditie nog? 

Als ik lees, hoor en zie hoe met deze “oude” tradities wordt omgesprongen, 

dan kan ik alleen maar bidden: 

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen : “ Bid voor ons!” 

 

 

Flor 
 

SPROOKJESPARK ALTENA   

 

We kregen van de wijkwerking Altenawijk de vraag of er onder onze leden 

geïnteresseerden zouden zijn om mee te werken of om mee op te treden in 

een toneeltje/sprookje op zondag 22 september 2018. 

Indien je interesse hiervoor hebt, kan je je naam aan één van de dagelijks 

bestuursleden van KWB doorgeven. Einde mei zullen wij dan de namen 

aan de wijkwerking overmaken, die jullie dan zal contacteren.  
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Nieuws van het KULO front 

 
Zoals jullie al weten brengt ons KULO-weekend ons dit jaar naar het stadje 

Bad Bentheim in Duitsland in de deelstaat Niedersachsen. We verblijven 

in hotel Grossfeld, een luxe 4-sterrenhotel. Je kan er gebruik maken van 

het verwarmd panoramisch binnenzwembad met whirlpool en het Turks 

stoombad. Het ontbijt en het avondmaal worden telkens in buffetformule 

aangeboden. 

We bevinden ons pal in het centrum, vlakbij het kasteel Bentheim. Een 

wandeling in het historisch centrum loont zeker de moeite. Voor de 

geïnteresseerden is er ook een begeleide avondwandeling mogelijk. 

Op het programma staan onder meer een uitgebreid bezoek aan 

Emsflower, een wereldleider op vlak van het kweken van perk- en 

potplanten met een tropische tuin en bovendien een vlindertuin met meer 

dan 1000 kleurrijke vlinders, de NaturZoo in Rheine, een bezoek aan het 

kasteel Bentheim en een begeleide busrit door de regio rond Bad 

Bentheim. Voor de wandelaars zijn twee mooie wandelingen 

uitgestippeld: een eerste voert ons door het Bentheimer Wald langs een 

belevenisroute en een tweede brengt ons langs de oevers van de Drilandsee 

doorheen het Gildehauser Venn in Gronau. 

De deelnameprijs voor het verblijf in vol pension bedraagt 210 euro per 

persoon, het vervoer met een luxe bus en de toegangsgelden voor de 

georganiseerde uitstappen inbegrepen. Alleen de dranken en persoonlijke 

uitgaven zijn voor eigen rekening. Uitzonderlijk is er dit jaar geen toeslag 

voor het gebruik van een eenpersoonskamer. 

Wie reeds zijn voorschot betaald heeft, betaalt dus nog 160 euro per 

persoon en dit vóór 15 september 2018. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op 

onze bus. Als je snel bent, dan kan je dus nog inschrijven.  

Heb je nog vragen of wens je nog in te schrijven? Je kan terecht bij: 

Harry: Ooststatiestraat 116 

Jos: C. Marckxlaan 13 

Louis en Lieve: Van Dyckstraat 22 bus 1  

De betaling dient te gebeuren op rekeningnr BE67 0882 5149 1487 van 

KWB-KULO. 

 

Het KULO-team. 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Nu gaan we eens een aanslag maken op onze geheugenkaartjes. 

 

Deze maand gaan we al de theorie die we deze winter opgestoken hebben 

eens in praktijk omzetten.  

Dus met volle batterijen en lege kaarten aan de slag. 

 

   7 mei14:00Briefing meifeesten en praktische vragen. 

 10 meiMeifeesten 

 11 meiMeifeesten 

 12 meiMeifeesten 

 13 meiMeifeesten  zie lijst voor wie wat en waneer! 

 14 mei14:00Evaluatie foto’s Meifeesten 

 21 meiPinkstermaandag geen vergadering 

 28 mei14:00 Arboretum Kalmthout 

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

 

FOTO VAN DE MAAND:                                             Philippe Hendrick 

 
 

 

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

 

Competitie voorbij voor jeugd en senioren. Voor de senioren is er nog wel 

de lentecompetitie. Zo is het toch niet voor iedereen uitbollen vanaf Pasen. 

Het einde van de reguliere competitie betekent ook dat de spelers worden 

geëvalueerd door de federatie. Dit jaar waren de prestaties van onze spelers 

niet slecht en resulteerde in volgende klassementssteigingen: 

Danny Ceulemans D6 – D4 

Bert Goyvaerts E0 – D6 

Marc Van Nieuwenhove E0 – D6 

Karl Gryp E2 – E0 

Bart Peeters E4 – D4 

Frans Helsen E6 – E2 

Maarten Spriet E6 – E4 

Patrick Kielbaey E6 – E4 

Stijn Huysmans F – E2 

Nicolay Van Reckem NG – F 

Robin Geeraerts NG – E6 

 

Nog voorbij is ons slotfeest. Een lekkere maaltijd met kort een stukje 

ledenvergadering afgesloten met een bingo moment was weerom een 

waardige afsluiter van ons 37e werkjaar. Ook onze KWB voorzitter kon nu 

eens meemaken hoe leuk het is om op de juiste nummerkens te moeten 

wachten terwijl naast hem vrouwtje lief toch bingo kon roepen. 

 

We kijken natuurlijk verder om een 38e werkjaar voor te bereiden. De 

inschrijvingen komen binnen en zoals de andere jaren  zijn er natuurlijk 

enkele achterblijvers. Het bestuur kan toch al bijeen gaan zitten opdat we 

tijdig de inschrijvingspapieren kunnen invullen. 

Een leidraad van activiteiten en voorstel van ploegen werd reeds gemeld 

op het slotfeest en zal verder uitgewerkt worden door het bestuur. 
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Het kalenderboekje zal ook dit werkjaar weer een handige leidraad zijn om 

alle data van onze activiteiten bij de leden kenbaar te maken. 

 

We stellen vast dat onze jeugdwerking een diepte kent. Ondanks een 

sportkamp tijdens de paasvakantie en sportdagen op de scholen blijkt het 

niet vanzelfsprekend om de jongeren naar onze club te krijgen. De 

jeugdactiviteiten om onze jongeren te binden blijken in deze tijden toch 

geen wondermiddelen. Hopelijk blijft onze jeugdverantwoordelijke er in 

geloven en kan hij nog tal van initiatieven uit zijn mouw schudden. 

 

De trainingen die onze laagst geklasseerden kregen na het paasverlof wordt 

op hun vraag verplaatst naar augustus. Te begrijpen dat ook zij zich willen 

voorbereiden op de start van een nieuw seizoen.  

 

Verder wil ik nu even aandacht geven aan 70 jaar KWB.  

Het lenteontbijt in maart was een eerste activiteit en tijdens de 

zomermaanden is er een fotowandelzoektocht. Ook voor de jongeren is er 

een aparte zoektocht. 

Op zaterdag 15 september zal de prijsuitreiking plaats vinden en wordt er 

een mooie feestavond georganiseerd. Dus laten wij als tafeltennis er met 

een mooie delegatie bij zijn. Het wordt beslist de moeite en doen we samen 

eens iets anders dan tafeltennis 

 

Tot een volgende 

Frans 
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De maand april is achter de rug, een heel rustige maand voor onze 

voetbalafdeling, zonder nieuws. 

 

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

het weekend van 10-13 mei met dikke stift aangeduid. Dan trekken we met 

onze ploeg opnieuw een weekend naar de Belgische Ardennen.. Al enkele 

activiteiten ter plaatse zijn ingepland, zoals een zaalvoetbalmatch, 

paintball en een portie “Karten” op Francorchamps. Voor de rest zien we 

wel wat we daar uitsteken.  

 

Naast het veld is er voor onze bestuursleden ook wel nog het nodige werk. 

Zo moeten we ons opnieuw inschrijven voor het komende seizoen, met al 

het nodige papierwerk. 

Onze rommelmarkt komt ook dichterbij, zondag 15 juli is het weer 

zover. De inschrijvingen lopen zeer vlot, Eduard is dan ook alle 

rommelmarkten uit de wijde omgeving aan het afschuimen om reclame te 

maken. Het nodige papierwerk met alle aanvragen loopt volop. Voor ons 

minivoetbal-tornooi, ziet het er minder rooskleurig uit. We vinden maar 

geen beschikbaar terrein in Kontich.  

 

Nu het voetbalseizoen er op zit, hebben we terug 

meer tijd op zondag. Zo zal u ons de komende 

weken/maanden geregeld achter de toog van ons 

KWB-lokaal zien om de zondagse instuif (13/5 – 

3/6 – 24/6) te verzorgen.  

Zo zullen we op zondag 24 juni de “Zoete 

instuif” organiseren, waarbij we u een lekker 

assortiment van dessertjes aanbieden. Misschien 

tot dan? 
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HET BIER VAN MAAND MEI! 
 

POSTEL DOBBEL/DUBBEL! 

 

-Postel Dobbel/Dubbel is een Belgisch 

abdijbier dat gebrouwen wordt door 

AFFLIGEM BROUWERIJ BDS, 

gevestigd te Opwijk. 

-Postel Dobbel/Dubbel is een zoetbruin 

bier met een alcoholpercentage van 7%. 

Zijn zachte smaak dankt hij aan het feit dat 

het gebrouwen wordt met natuurlijke 

gebrande mout en met de beste 

aromatische hopsoorten.  

- Postel Dobbel/Dubbel laat zich eveneens herkennen aan zijn 

zoete afdronk met achteraf een licht hopbitterheid.  

Kort historiek over de brouwerij(en): 

- De naam van het bier verwijst naar de ABDIJ VAN POSTEL, 

gelegen te Postel. Reeds in 1611 brouwden de Norbertijnen van 

Postel bier.  

- De brouwerijactiviteiten moesten noodgedwongen gestopt 

worden in 1797 tijdens de Franse Revolutie. 

- Brouwerij CAMPINA sloot in 1953 een overeenkomst met de 

Norbertijnen om het bier terug te produceren en op de markt te 

brengen als abdijbier.  

- In 1988 werd de brouwerij grotendeels ovegenomen door 

Brouwerij ALKEN-MAES. De Postel-bieren werden vanaf dan 

geproduceerd door Brouwerij DE SMEDT te Opwijk.  

- Op haar beurt werd deze brouwerij stapsgewijs tussen 2000 en 

2003 overgenomen door HEINIKEN! 
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Beste kookvrienden, 

 

Nadat we vorige maand zowat op gebied van het weer, de maand maart, 

volledig hadden afgebroken, heeft april ons toch mooie warme , zelfs 

“hete” dagen bezorgd. Voor zover je in het binnenland bleef.  

De vakantiegangers aan de kust hadden rond Pasen dan weer koude en 

soms mistige dagen te verwerken. Al bij al is april voor de meesten toch 

mild geweest. 

 

Nu de restaurantdag achter de rug is heeft het bestuur van de kook-afdeling 

deze dag geëvolueerd en werden de koppen op zondagochtend 15 april 

bijeengestoken. Er werden verschillende voorstellen en andere 

opstellingen genoteerd naar de toekomst toe. 

Dit alles om de volgende restaurantdag nog beter en vlotter te laten 

verlopen. Deze zullen ten gepaste tijd worden verspreid via de 

“flashberichten”. 

Tijdens deze vergadering werd met onze KWB-voorzitter Johan de Hert 

eveneens van gedachten gewisseld over de mogelijke  goede doelen voor 

de komende “Solidariteitsinstuif 2018”.  

Het zal een speciale editie worden : 70 jaar KWB Sint-Martinus en  

25 jaar “Solidariteitsinstuif”. Noteer alvast zondag 18 november 2018. 

 

Vrijdag 20 april was het verzamelen in het lokaal voor onze maandelijkse 

kook, deze keer onder het waakzaam oog van de groep Torfs. 

Het voorgerecht bestond uit een geitenkaasje met appel en spekblokjes. 

Het bordje was versierd met een lekker frisse rode krulsla overgoten met 

een vinaigrettesausje met bieslook. 

De lente is het seizoen voor asperges, beter dan nu zal je het “witte goud” 

niet vinden. Asperges en zalm zijn voor elkaar gemaakt, dus kwam dit ook 

op onze tafel. De lekkere asperges overgoten met een kruidensaus 

vergezeld van een stukje gebakken zalm en een “bol” puree. 

Dit alles was zo smaakvol dat de borden bij manier van spreken praktisch 

niet meer afgewassen dienden te worden. 
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Het dessert was dan weer goed voor onze cholesterol doch niet voor onze 

diabetespatiënten : fruit (appel, aardbeien, kersen, blauwe bessen, 

frambozen en banaan) met kriekenbier, werd warm opgediend in een diep 

bord en afgewerkt met een bolletje ijs. 

Na enkele woorden van onze voorzitter ging iedereen (na de afwas) 

gelukkig en voldaan naar huis. 
 

Dienstmededelingen : 

 

- Onze verjaardagswensen in mei gaan naar onze chef Bart. Van harte 

  gefeliciteerd vanwege gans de kookploeg. 

 

- Het geheim van chef Frans zijn geboortedatum is ondertussen opgelost. 

 

- Instuif op zondag 6 mei 2018 : (omwisseling fotoclub) De Catelle G.,  

  Aerts D., V.d.Putte B. en Maertens W., graag aanwezig om 09.30 uur. 

 

- Zaterdag 19 mei 2018 kook met de dames (17.45 uur – chefs 13.30 uur), 

  soep & dessert : groep Torfs, voorgerecht : groep Verpoten en 

  hoofdgerecht groep Michiels. Chefs gelieve uw menu’s zo spoedig 

  mogelijk over te maken aan Danny. 

 

- Instuif op zondag 27 mei 2018 : (volgens lijst) Torfs L., Puttenaers F, 

  Moons F. en Van Baelen W., graag aanwezig om 09.30 uur. 

 
                                                                     

 

 

Nachtvorst in mei, houdt het jonge groen niet schadevrij ! 

                                                                                       Pottenkijker MW 
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 Nog 3 weken en we beleven weer de hoogmis van Komart, ons 

wijkentornooi. Dit jaar reeds voor de 40e keer, een jubileum-editie dus 

tijdens het komende Pinksterweekend van 19 en 20 mei. 

Om enerzijds al in de sfeer te komen en anderzijds iedereen een idee te 

geven wat er allemaal bij komt kijken aan taken om zo’n weekend tot een 

succes te maken volgt hier het verslag van Joris van  het 39e wijkentornooi 

van 3 en 4 juni 2017. 

 

6 juni 2017, het 39e wijkentornooi ligt alweer 2 dagen achter ons.  

Blijkbaar is mijn stem daar ook gebleven.   

Vorige dinsdag zijn we aan de eindsprint van ons tornooi begonnen, met 

z’n drieën kwamen we samen om het schema uit te werken en de nodige 

inputs te leveren in het computerprogramma, zodat we woensdag op basis 

van de getrokken ploegen per reeks de schema’s konden meegeven met de 

aanwezige wijk/ploeg verantwoordelijken. 

Ingevolge de late datum van ons tornooi dachten we dat er (veel) minder 

ploegen zouden deelnemen dan vorig jaar. Niets was minder waar, 66 

ploegen ( 36 recreatieve en 30 competitieve), samen meer dan 500 sporters 

gingen het tegen elkaar opnemen.   

Op 7 juni rond 20u15, op de avond van de trekking geeft Leo een korte 

uitleg over het opmaken van de reeksen en het wedstrijdreglement.  Daarna 

werden de ploegen per reeks getrokken door Johan De Hert, voorzitter 

KWB Kontich en Pieter Defoort, schepen van sport.  Een klein uurtje later 

waren de spelschema’s ter beschikking.  Ondertussen werden alle BBQ 

kaarten afgerekend en een inventaris gemaakt van wat moest besteld 

worden aan vlees en groenten.  790 kaarten werden afgerekend. Dit wil 

zeggen dat er meer dan 800 aanwezigen zouden zijn op de BBQ, bijna 100 

meer dan vorig jaar. Hoe gingen we dit nieuwe record weer tot een goed 

einde brengen? 

Donderdag 8 juni 16u30, Delta Tenten was 1u30 vroeger dan voorzien op 

het terrein, het was bloed heet.  Met een handje vol medewerkers beginnen 

we de tent op te stellen.  Zodra de pikketten geslagen zijn, komt er gelukkig 

een grote groep medewerkers bij die het werk toch wat lichter maken.  De 



16               Mei 2018                                      KONTAKT 
 

 

tafels en stoelen worden in de tent gezet, de vloeren worden gelegd, het 

podium wordt opgesteld.  De brandweer voorziet ons van water, de netten 

worden overgebracht van VDP naar Kontich FC.  We zijn klaar om op 

vrijdag alles op te stellen. 

Vrijdag 9 juni 7 u, Steve, Paul en Ludo zijn niet te kloppen.  Zij beginnen 

met het leggen van de elektriciteit.  Tegen  9u30 komen de medewerkers 

die zich zullen bezighouden met het inrichten van de tent en het leggen van 

de terreinen. Rond 12 u de gebruikelijke pauze. We zakken af naar De 

Zwaluw voor een aperitief om daarna voldoende krachten op te doen bij 

Chinees restaurant Kambo.   2 uurtjes later met zijn allen terug naar de tent 

om alles verder af te werken.    Er komen nog een aantal dames bij die de 

keuken voor hun rekening nemen en deze ook volledig installeren.   Rond 

20 u, tijd om toch nog een hapje te eten.   Leo, Paul B en Joris nemen de 

eerste nacht voor hun rekening in de tent. 

Zaterdag 10 juni 8 u, Ida komt met verse pistolets en een paar 

koffiekoeken.  We zetten ons in de ochtendzon en genieten van een rustig 

ontbijt.  Na een uurtje komen de eerste medewerkers binnen en worden 

alle openstaande punten even overlopen.  De start van het tornooi komt nu 

wel heel dichtbij.  Nog snel de bewegwijzering klaarmaken zodat de 

fietsen op de juiste plaats komen.  De terreinsponsors worden aangebracht, 

de schermen met sponsors (DANK AAN ALLEN) en foto’s van het vorige 

tornooi worden opgestart.  Rond 12 u komen de eerste spelers toe.  Mirèse 

opent de toog, Ida en Harry nemen de kassa voor hun rekening.  Zijn er al 

frietjes te verkrijgen, neen, net iets te snel, maar tegen 13.30 u worden de 

eerste bakjes friet verkocht en worden de hamburgers en braadworsten 

gebakken.  12u50 de spelers worden begroet, we wensen iedereen een 

sportief en leuk tornooi.  De volgende ploegen maken zich klaar voor hun 

wedstrijd …..  Heeft iemand bijgehouden hoe dikwijls Hilde dit heeft 

afgeroepen ?  30 keer, en dit, om de 330 wedstrijden vlot te laten verlopen.  

De eerste ronde is achter de rug, Guy kan beginnen met de verwerking van 

de resultaten.  De digitalisering heeft verder zijn intrede gedaan op het 

tornooi.  Dit maakt het voor Guy makkelijker om de uitslagen ter 

beschikking te stellen en voor Wanda en Joris is dit een enorme tijdswinst 

gezien de pancartes niet meer moeten geprint worden.   

Iedereen lijkt gelukkig, de wedstrijden verlopen zeer vlot, af en toe een 

scheidsrechtersblad dat verkeerd wordt ingevuld, maar dat wordt snel 

verholpen, en snel vergeten wanneer er een paar spelers ons komen zeggen 

hoe ongelooflijk ze het vinden dat we die schema’s allemaal in elkaar 
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gebokst krijgen.  Af en toe een donkere wolk, in Boechout een beetje 

regen, maar wij blijven er van gespaard. 19 u, de groentenkuisers zijn al 

vertrokken.  We beginnen met de indeling van de reeksen van zondag, het 

schema wordt ingevoerd, de wedstrijdbladen worden gechecked, verdeeld 

en op facebook geplaatst.   Ondertussen zijn de groentenkuisers terug en 

genieten nog even na aan de toog.  Weet je hoe lang het duurt om 24 

kroppen sla, 3 bussels dille, 60 potjes bieslook, 10 bakken komkommers, 

16 bakjes tomaten, 48 bussels jonge prei, 80 kg wortelen, 55 kg paprika, 1 

bakje courgetten, 1 bakje kervel, 12 kg gemengde sla, 6 kg gehakte 

peterselie, 27 kg uiensnippers en 80 kg petatten klaar te maken voor 

consumptie ? De eerste tornooidag zit er al op.  Cas, Flap en Patrick zijn 

de wakers van dienst. 

Zondag 6u, snel even de sheet met het wedstrijdschema en het scorebord,  

dat we nu digitaal aanbieden, invoeren en klaar is kees, gedaan met het 

plotteren.  7u30, er is al leven in de tent, spek en eieren worden gebakken, 

koffie wordt gezet, er werden 180 inschrijvingen voor het ontbijt 

genoteerd.  De glazen die achtergebleven zijn op de toog worden 

verwijderd, de togen worden afgekuist.  De kassa en toog worden 

bevrouwd.  Rond 8u komen de eerste spelers de tent binnen.  Op het 

secretariaat worden de eerste scheidsrechtsbladen klaargemaakt.  We 

kunnen opnieuw beginnen.  8u50.  De volgende ploegen maken zich klaar 

voor hun wedstrijd ….  Rond 11u30 wordt het frituur opnieuw 

aangestoken, de hamburgerplaten worden opgewarmd en een half uurtje 

later kunnen we de hongerigen spijzen.   Wat we zaterdag niet hadden, 

maar wel op zondag, zijn de smoskes, 330 stuks vliegen de deur uit en 

worden enorm gewaardeerd.  15u30 de laatste wedstrijden van de reeksen 

worden gestart, de vuren van de BBQ worden aangestoken, de toog, 

keuken en kassa blijven gewoon heel de dag verder draaien. 

Rond 16u15 worden de eerste wedstrijden voor de plaatsing gespeeld.  In 

3 rondes worden de laatste ballen geslagen, iedereen kent zijn plaats.  De 

finale van de competitieve  en de recreatieve reeks worden aansluitend 

opgestart.  Op datzelfde ogenblik wordt afgeroepen dat de BBQ geopend 

wordt.   De finale in de competitieve reeks wordt gewonnen door 

Beekboshoek 1, Blauwesteenstraat 26 versloeg Rubbensstraat in de 

recreatieve reeks.  Tijd voor de ceremonie protocolaire.  Dankzij het succes 

van dit wijkentornooi hebben we vzw ’t Spinneke, spelotheek en 

snoezelruimte in Kontich, en Children’s Hope, project opvang 

weeskinderen in Ethiopië, elk een cheque van 1000 € kunnen 
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overhandigen.  Daarna wordt de rangschikking bekend gemaakt door 

Patrick, gevolgd door een woordje van Pieter Defoort, schepen van sport.  

Johan De Hert heeft dan de trofee overhandigd aan alle medewerkers van 

dit tornooi.  Zoals Johan dit kan verwoorden, zo kan niemand het.   

20 u De BBQ wordt afgerond, De Natte Gazetten worden opgewarmd.  De 

voorlaatste etappe van ons tornooi kan beginnen.  En hoe, deze mannen 

weten hoe ze de sfeer, die al schitterend was, nog naar een hoger niveau 

kunnen brengen.  Iedereen content, iedereen voldaan. 

Maandag 08u30.  De laatste etappe.  Ik kom de tent binnen, en weet niet 

goed waar eerst te beginnen, toch zijn er ondertussen al enkele dapperen 

die bezig zijn met tafels en stoelen op te bergen, de electriciteitsleidingen 

worden afgebroken, de togen worden weggehaald, de berg vertrappelde 

plastiek wordt opgekuist.  Nog 5 u hard labeur en je ziet niet meer dat hier 

ons 39e wijkentornooi heeft plaatsgevonden.  Maar dan was er nog een 

berg afwas die moest gedaan worden en alles moest nog opgeborgen 

worden.  Paul en Gonda, hartelijk dank, niet alleen voor jullie 

gewaardeerde medewerking maar ook voor het aanbieden van de 

faciliteiten om dit alles mogelijk te maken. 

Ik heb de namen van een aantal mensen vernoemd, maar weet dat deze lijst 

niet volledig is.  Iedereen opnoemen zou me niet lukken, ik zou er ten 

onrechte een deel vergeten en dat wil ik zeker niet.  Onze welgemeende 

dank aan al wie op welke manier dan ook zijn steentje heeft bijgedragen 

tot het succes van dit 39e Wijkentornooi.    

Nog 2 kleine maar belangrijke puntjes :  bij de vaste medewerkers 

/verantwoordelijken zijn er ondertussen een groot deel 50 plussers.  Ja, we 

weten dat we allemaal langer zullen moeten werken.  Maar het zou tof zijn 

om een aantal jongeren mee aan boord en aan het roer te krijgen. Heb je 

zin om één van de taken mee op te nemen, aarzel niet en stel het gewoon 

voor.  Weet dat de waardering enorm is wanneer je als resultaat een 

geslaagd wijkentornooi kan afleveren.  En volgend jaar schrijven we 

geschiedenis. Op 19 en 20 mei 2018 zal de 40e editie van dit unieke 

sportevenement doorgaan.  We hebben nu reeds de toezegging van onze 

burgemeester Bart Seldeslachts gekregen dat hij open staat voor alle 

initiatieven en die graag wil steunen.   WIJ moeten wel met de ideeën 

komen, dus heb je een goed idee (dat uitvoerbaar is en dat een meerwaarde 

kan betekenen voor het tornooi) laat het ons weten. 

Bedankt Joris ! 
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Vandaag, zaterdag 28 april 2018, alle vergunningen en toelatingen zijn 

binnen, het feest kan beginnen! Alleen, om dit feest tot een feest te maken 

voor iedereen zijn zeer vele handen nodig zoals blijkt uit het verslag van 

Joris. Contacteer jullie PV of iemand van het bestuur en geef je op voor 

een taak op onze lijst “de helpende hand” want Komart heeft jullie hulp 

echt nodig. Dit kan individueel maar is uiteraard altijd leuker per ploeg. 

Doen en dan zien we mekaar op het wijkentornooi.  

Tot dan 
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Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 
 

 Beste vrienden, 
 
 
 
 

Na een uitstekende voordracht over de “Porto wijnen” op 5 april, 
die gehouden werd door Albert Van Rompuy,   en dat is een 
gewaardeerd spreker, hebben we  samen met hem  de daarbij 
horende proef - en smaaktest gedaan.  Het werd  uiteraard weer 
een zeer fijne  en gezellige gilde avond. Porto is een 
kwaliteitsdrankje ! 
 

Wel, en wat past er beter bij een 
lekker glaasje wijn ? 
Natuurlijk, een heerlijk stukje kaas.  
Op onze vorige kaas en wijnavond 
hebben we van een ruim 
assortiment kazen kunnen proeven.  
Maar er bestaan honderden soorten 
kazen,  meer dan wij denken.  Niet 
alleen de kazen die gemaakt 
worden met koemelk  zijn best te 
genieten,  maar ook de schapen, 
geiten buffels paarden kamelen 
en……  zijn leveranciers van melk. 
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Melk, is een bijna perfecte en 
natuurlijke voedingsbron.. De 
samenstelling van melk is 
ongeveer gelijkaardig voor alle 
zoogdieren. Melk bestaat in 
hoofdzaak uit: water, eiwitten, 
vetten, lactose, suikers, mineralen 
en vitaminen. Toch is de smaak 
zeer verschillend en zal ook de kaas die er van bereid wordt een 
andere smaak hebben. 
 
 

Niet elke melksoort valt bij iedereen in de 
smaak,  ook zo is dat met de kazen.  Maar in 
het ruime aanbod 
is er voor iedereen wel iets ! 
 

 
Rita Vingerhoets   is  spreekster 

op onze volgende ledenbijeenkomst 
op donderdag 3 mei om 20u in het 
KWB lokaal.  Rita is een begaafde en 
zeer talentvolle spreekster  en zij 
komt ons een en ander vertellen over 
de bereiding van kazen…. en een proevertje zal er zeker bij zijn.  
Ook niet gildeleden  zijn op deze bijeenkomst welkom. 
 
En op donderdag 7 juni heeft onze gilde een imker als gastspreker. 
Meer daarover in onze volgende krant. Ook hier ben je welkom. 
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Vrijdag 30 maart 
 

Op de voorlaatste speeldag van de kaartcompetitie sneuvelen twee 

seizoenrecords, dat van het aantal deelnemers en dat van de hoogste score. 

Voor het eerst zitten er dit jaar 64 spelers aan 16 volle tafels, en Jos 

Goossens wint met 140 slagen de kip, en dat is een score die niemand hem 

dit jaar voordeed. Hij moet veel klavertjes gekregen hebben… Hij springt 

met deze prestatie naar de tweede plaats in het klassement. 

Jos Goossens tekent met 76 slagen in de eerste ronde ook voor de beste 

start, en dat zijn er 3 meer dan Jacky Peremans. Ze slaan een grote kloof, 

die in de tweede ronde door niemand kan gedicht worden. Betere scores in 

de eerste ronde zijn voor Dirk Crauwels, 64, en voor Flor Meeus en Leo 

Van linden, elk 62 slagen. Nicole Stessens wint de tweede ronde met 67 

slagen, één meer dan Rita Min en Fons Adriaenssen, twee meer dan Stan 

Peeters en drie meer dan Jos Goossens. 

Jos levert met 28 slagen ook het beste rondje van 4 spelen af. Ronny Van 

den Bos is met 3 slagen zijn tegenpool. Jacky Peremans zet met 11 slagen 

het beste spel neer. 

 

De uitslag van speeldag 15 : 

1.Jos Goossens 140, 2.Jacky Peremans 133, 3.Rita Min en Fons 

Adriaenssen 121, 5.Maria Van den Eynde 119, 6.Simonne Joly/Hove 118, 

7.Eliane Goddaer 117, 8.Flor Meeus 116, 9.Peter Marquetecken en Leo 

Van linden 115, 11.Nicole Stessens en Albert Daelemans 114, 13.Maria 

Van Offenwert 113, 14.Stan Peeters, Maarten Spriet en Marie-José Halans 

110, 17.Bart Peeters en Dirk Crauwels 109, 19.Jef Jespers, Lisette Stessens 

en Ronny Van den Bos 108.  

 

Na 15 wedstrijden en met nog 1 te gaan is dit de stand : 

1.Leo Van linden 873, 2.Jos Goossens 848, 3.Fred Moons 841, 4.Juul 

Selderslaghs 838, 5.Albert Daelemans 826, 6.Flor Meeus 825, 7.Fons 

Dams 822, 8.Maarten Spriet en Jef Jespers 815, 10.Maria Van den Eynde 

813. 
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Vrijdag 13 april 
 

Vrijdag de dertiende. Lieve Puttemans tart op deze laatste speeldag alle 

bijgelovigheid. Ze wordt ze de beste van de 64 kaarters, wellicht dankzij 

héél veel hartjes, en rukt ze van plaats 31 naar plaats 8 in het 

eindklassement. Het is bovendien de tweede keer dit seizoen dat Lieve met 

de winnaarskip naar huis mag. In dat klassement verandert er niet veel 

meer bij de eerste tien. Leo Van linden blijft afgetekend bovenaan, Albert 

Daelemans springt over Juul  

Selderslaghs van 5 naar 4, Fons Dams over Flor Meeus van 7 naar 6 en 

Lieve Puttemans stoot Maria Van den Eynde in extremis uit de toptien. 

 

Albert Daelemans neemt in de eerste ronde meteen een optie op een 

podiumplaats. Hij wint die met 71 slagen vóór Maria Van Offenwert met 

69. François Stessens volgt met 66, Lieve Puttemans met 65 en Leontine 

Landuydt met 64. De tweede ronde is met 70 slagen voor Vik Willems, die 

Nicole Stessens met 4 slagen voorafgaat. Lieve Puttemans is derde met 63 

slagen, eentje meer dan Jacky Peremans en twee meer dan Juul 

Selderslaghs, François Stessens en Jean Van Releghem. Lieve en François 

eindigen beiden tweemaal in de topvijf maar aan de meet is Lieve 

Puttemans één slagje sneller… 

Drie anderen halen het ‘nevenklassement’. Josée Van Kets met het minst 

goede rondje van 4 spelen met slechts 3 slagen, Chris Hellemans met 25 

slagen voor het beste rondje en Marc Pirson met 11 slagen voor het beste 

spel van de avond.  
 

De uitslag van de laatste speeldag : 

1.Lieve Puttemans 128, 2.François Stessens 127, 3.Albert Daelemans 123, 

4.Vik Willems en Leontine Landuydt 120, 6.Nicole Stessens 115, 7.Rita 

Min, Louis Van den Eynde en Maria Van Offenwert 114, 10.Fons Dams 

113, 11.Marie-Josée Halans, Nini Claessens en Simonne Joly 111, 

14.Jacky Peremans 110, 15.Paula Engelen, Rita Van Hoey en Roger 

Dupont 109, 18.Marc Pirson en Jos Goossens 108. 

En dit is dan het eindklassement: 

1.Leo Van linden 873, 2.Jos Goossens 848, 3.Fred Moons 841, 4.Albert 

Daelemans 840, 5.Juul Selderslaghs 838, 6.Fons Dams 828, 7.Flor Meeus 

825, 8.Lieve Puttemans 817, 9. Maarten Spriet en Jef Jespers 815. 
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Cantina di Mauro 
  

 

Op 26 augustus 2018 
 

nodigen wij u graag uit op onze 

 

Grote Zomer BBQ. 

 

Onze vaste partners verzorgen het culinaire gebeuren: 

 

Aperitiefhapjes - Viswinkel van Schilde ism De Kaaspoort 

Vleesassortiment - The Butcher's Store De Laet-Van Haver uit Hove 

Uitgebreide Saladbar - Keienhof, Kris Bresseleers uit Kalmthout 

Dessertenbuffet - Keienhof, Kris Bresseleers 

 

De 1ste shift start om 12.30u stipt. De 2de shift verwachten we vanaf 

16.00u 

De prijs bedraagt 29,00 euro per persoon exclusief drank. Kinderen -

12jaar betalen 18,00 euro. 

Inschrijven kan vanaf heden  via mail naar cantinadimauro@outlook.be. 

Voor verdere info kan u ook terecht op tel.: 0493/50.53.58 bij Marleen. 

  

Omdat wij binnenkort nog een aantal nieuwe bewoners zullen 

verwelkomen, proberen wij nog even onze fundraising een grote boost te 

geven...immers ook de personeelskosten zullen stijgen en Vadertje 

Staat laat ons nog steeds wachten op onze zorgbudgetten ... 

  

Wij zien jullie graag met z'n velen toestromen dus ... \uD83D\uDE09 

  

Vriendelijke groeten en Zonnige Lentewensen, 

Het Cantina-team en Partners 

  

mailto:cantinadimauro@outlook.be
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Verslag bestuursvergadering 
3 april 2018 

 

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

Dupont - Helsen F. - Huyssen E. -  Ploegaerts R. - Stessens 

F. - Van Herck E. - Vergauwen R.  

 

Dagorde: 

 

1. 1.   Welkom en bezinning.  

i.2.   Ledennieuws en ledenbeweging.        

2. 3.   Evaluatie voorbije activiteiten:  

 10/03/2018: Quiz Martinus voetbal (27 ploegen). 

 17/03/2018: Restaurantdag Kookclub (45 deelnemers). 

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

Dommelen) (15 aanwezigen) 

 24/03/2018: Kaas en Wijnavond Wijngilde (70 aanwezigen). 

4.   Planning komende activiteiten. 

 28/04/2018: Slotfeest TTK. 

 05/05/2018: Viering kaartkampioen. 

 07/05/2018: 20.00 uur: Open vergadering “Veilig op een veilige 

fiets”.       

5.  Ontwerp jaarprogramma 2017-2018. 

6.  Viering 70 jaar KWB Sint-Martinus Kontich: 

 Juli – augustus: Fotowandelzoektocht 

 15/09/2018: BBQ met medewerking van Komart volleybal, 

gevolgd door optreden Xposure “muziek à la carte”. 

7  Allerlei en rondvraag. 

 

 

Volgende vergadering: maandag 07/05/2018 om 19.30 uur.  

 

 

 

H.C. 
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Juni  2018 

 
 

Zondag 03 Instuif (Voetbal)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 04 
Fotoclub 

Bestuur  

14.00 uur 

19.30 uur 

Dinsadag 05 Volley – evaluatie tornooi 20.00 uur 

Woensdag 06 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 07 Wijngilde 19.00 uur 

Zondag 10 Instuif (Volley) + Postz. 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 11 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 14 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 15 Kook 10 18.00 uur 

Zondag 17 Instuif (Wijngilde) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 18 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 21 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 23 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 24 Instuif (Voetbal) + Postz. 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 25 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 28 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis 

09.00 uur 

19.30 uur 
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“Kontakt”: juni 2018. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 31 mei 2018. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 26 mei 2018  12.00 uur! 
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