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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

Juni 2018 
 
 
 

Zondag 03 Instuif (Voetbal)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 07 
Fotoclub 

Bestuur  

14.00 uur 

19.30 uur 

Dinsdag 05 Volley – evaluatie wijkentornooi 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 
  

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

Gegroet jullie allen, 

 

De laatste maand van het schooljaar kan weeral beginnen. Ook de laatste 

maand van ons KWB-werkjaar.  

Voor de schoolgaande jeugd een drukke maand net voor de grote vakantie. 

Blokken, examens afleggen, stress, het hoort er allemaal bij. 

Vooreerst, aan al die jongeren die in voornoemd geval zijn, veel succes, 

veel goede moed, veel inzet! 

Wat onze KWB betreft dan weer een rustige maand zonder grootse 

activiteiten. Niet dat alles volledig stilvalt, maar goed, de sportcompetities 

zijn voorbij, het kaartkampioenschap zit er weer op, dus we houden het bij 

onze wekelijkse instuif op zondagmorgen, waar jullie allen 

vanzelfsprekend steeds welkom zijn. En met als klap op de vuurpijl, 

zondag 24 juni de bijzondere ZOETE INSTUIF, georganiseerd door onze 

onderafdeling VOETBAL. Kom zeker langs en geniet mee van verrassend 

lekkere zoetigheden… 

 

Als we even terugblikken dan denk ik terug aan 

- Het TTK SLOTFEEST op zaterdag 28 april, zeer gezellig, lekker 

gegeten, jaarvergadering en planning voor het volgende seizoen 

en natuurlijk ook Bingo o.l.v. Bert. Goed gedaan, leuke avond! 

- De viering van de KAARTKAMPIOEN op zaterdag 5 mei met 

vriend LEO VAN LINDEN als de grote overwinnaar met ruime 

voorsprong. Ook hier een fantastisch gezellige avond met lekker 

eten, de prijsuitreiking en een potje kaarten en Bingo. Plezant, we 

hebben ervan genoten.  

- Het 40ste VOLLEYBAL WIJKENTORNOOI op zaterdag 19 en 

zondag 20 mei, Pinksterweekend. Andermaal nieuwe records, 76 

deelnemende ploegen, meer dan 900 ingeschrevenen voor de 

BBQ op zondagavond, wat een sfeer, wat een organisatie, wat een 

sportiviteit… Woorden van dank, van felicitaties, van respect 

voor zulk een organisatie. En voor hen die het nog steeds niet 

begrepen zouden hebben, dit tornooi is jaarlijks het MOOISTE en 

GROOTSTE-sport evenement in onze gemeente. En bovendien 

werd deze 40ste editie nog kleurrijker door het goede doel binnen 
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onze gemeente ook nog eens te benadrukken. De vier SAMANA 

afdelingen van Kontich (Sint-Rita, Kontich-Kazerne, Waarloos en 

Sint-Martinus) kregen na afloop elk een cheque van maar liefst € 

1.000. Schitterend gewoon, met een diepe buiging zeg ik aan het 

bestuur van KOMART en aan ALLE medewerkers van dit 

prachtige tornooi, DANK JULLIE WEL! Dit is ongezien, dit is 

KWB ten voeten uit, dit is eigenlijk niet te beschrijven… 

- Tot slot nog even de PLANNINGSVERGADERING van 

maandag 28 mei vermelden, waar we met het Dagelijks Bureau 

van uw KWB, met de wijkverantwoordelijken en met de 

bestuursleden van onze onderafdelingen het programma voor het 

volgend werkjaar proberen in elkaar te steken. Nu reeds twee 

belangrijke data vermelden en dit in het kader van 70 jaar KWB, 

eerst en vooral de FOTO WANDELZOEKTOCHT in de 

maanden juli en augustus, met op ZATERDAG 15 SEPTEMBER 

de feestelijke en spetterende SLOT HAPPENING in en om het 

Parochiaal Centrum en ook de 25ste editie van onze 

SOLIDARITEITSINSTUIF op zondag 18 november waar we 

alles nog wat feestelijker zullen aanpakken!    

 

Vrienden en vriendinnen, tot zo ver mijn voorwoordje voor deze Kontakt. 

Veel leesplezier, veel zonneschijn, graag tot hier of daar en aan onze jeugd 

nogmaals, toi, toi, toi… 

 

 

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 

 

KWB-ers waarvoor het op dit moment wat moeilijker gaat, weet dat vele 

vrienden en vriendinnen met jullie meeleven, aan jullie denken, graag een 

steun en een luisterend oor willen zijn… 

 

We vernamen het overlijden in de leeftijd van 79 jaar van ons oud-

bestuurslid TONY PEETERS. Wij bieden de ganse familie onze oprechte 

gevoelens van medeleven aan. 

 

Tevens vernamen we het overlijden in de leeftijd van 74 jaar van ons lid 

FRIE MORTELMANS, echtgenote van Dirk Schuddinck. Frie was een 

regelmatige bezoekster van onze instuif en was erg actief in SCHAKEL 

en in onze Parochie. Op die manier hebben we als KWB meermaals met 

haar samen gewerkt. We bieden Dirk en de ganse familie heel oprecht onze 

christelijke gevoelens van medeleven aan en wensen hen veel sterkte. 

 

 

Sint-Martinuskerk 

 

Schitterend gerestaureerd, de koperen pieken stralen in de lentezon. De 

antieke muren geven een beeld van hun oorspronkelijke glans. Weldra 

kunnen  we de binnenkant, na een grondige opkuis, weer bewonderen. Dan 

kunnen we opnieuw onze dierbare begraven, samen eucharistievieren, 

onze kinderen dopen en de tieners vormen. Dat zou fantastisch zijn als al 

die centen van de restauratie voor een grote gemeenschap zinvol zouden 

zijn geïnvesteerd. 

Hoor jij nog tot die gemeenschap? 

 

Flor 
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SECRETARIS KWB SINT-MARTINUS   

 

Dit is een BELANGRIJKE oproep aan al onze leden! 

 

Onze secretaris, Harry Crauwels, 35 jaar lang trouw lid van het Dagelijks 

Bureau van onze KWB-afdeling (dit is dus maar liefst de helft van het 

bestaan van onze KWB!), waarvan 32 jaar als effectief secretaris, heeft te 

kennen gegeven dat hij graag eind dit jaar zou stoppen of toch alleszins 

zou willen uitbollen… 

Ik denk dat we met respect en met veel dank dit verzoek van Harry moeten 

aanvaarden. 

Dus is het Dagelijks Bureau op zoek naar een vervanger voor Harry, een 

nieuwe secretaris voor onze KWB-afdeling. 

Indien je erover denkt om je kandidatuur te stellen, neem graag contact op 

met ondergetekende, we kunnen er gerust eens over praten om te zien of 

deze (niet onbelangrijke!) functie bij jouw profiel past. 

Harry is bereid, in de eerste maanden, u met raad en daad bij te staan om 

een vlotte overgang te garanderen. Ook dat is goed om weten. 

Aan onze onderafdelingen, willen jullie deze oproep op jullie 

eerstvolgende bestuursvergadering agenderen en eens ernstig bekijken of 

er binnen jullie onderafdeling niet iemand zou kunnen in aanmerking 

komen… 

Vrienden en vriendinnen, een goed secretariaat, ook naar KWB Nationaal 

toe, is van cruciaal belang. Ik hoop echt dat we dan ook spoedig een 

degelijke oplossing vinden. 

Alvast dank om hierover na te denken… 

 

Voor het Dagelijks Bureau 

Johan De Hert   

Voorzitter 

 
  



 KONTAKT                      Juni 2018                             7 
 

 

FOTOWANDELZOEKTOCHT 2018 

 

 Deelnemen kan tussen 1 juli en 31 augustus 2018. 

 Parcours: ongeveer 6,5 km. Ook toegankelijk voor 

kinderwagens en rolstoelgebruikers. 

 Dertig fotovragen voor kinderen geboren VANAF 

2007.  

Foto’s in volgorde van parcours.  

 Dertig fotovragen voor iedereen geboren VOOR 

2007. Foto’s NIET in volgorde! 

 Deelnamemapjes (= 1€) af te halen in KWB-lokaal 

(zon. tussen 10.00 en 13.00 uur), Oxfam 

Wereldwinkel,  

 Standaardboekhandel,  

 dagbladhandel “Het Bazarke”,  

 cafetaria sporthal “De Nachtegaal”,  

 dagbladhandel “Letters & Co” (Waarloos).  
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 Antwoorden binnenbrengen ten laatste 1 september 

2018 op bovenvermelde locaties. 

 SPETTEREND SLOTFEEST met prijsuitreiking op 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER ’18 vanaf 16.30 uur 

in de Magdalenazaal, Magdalenastraat 21 in 

Kontich.  

 Aansluitend mogelijkheid tot BBQ (16 €). 

 vanaf 20.30 uur optreden van XPOSURE! Bij 

deelname aan BBQ: optreden inbegrepen. 

                                

  

 

  

  

  

  

  

  

 Indien enkel optreden XPOSURE (vanaf 20.30 uur): 

inkom 5€. 

  

 Info fotowandelzoektocht: 0479/65 95 62. 

 Info en inschrijven BBQ: 0477/33 86 65 of KWB-lokaal (zon. 

ts. 10.00 en 13.00 uur) 
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Nieuws van het KULO front 
 

 

 

TENE QUOD BENE – BEHOUD WAT GOED IS  9 september 

2018 
“Behouden wat goed is”, dat is wat KULO doet. Na het succes van de 

vorige jaren kan KULO niet anders dan dit jaar opnieuw een bingo 

namiddag organiseren. Wij vonden een geschikte plaats en datum op 9 

september 2018, om 14 uur, dus na de instuif, en uiteraard in het KWB 

lokaal. 

Vanzelf sprekend verwachten wij zo veel mogelijk KWB leden, maar ook 

niet-leden zijn van harte welkom.  

Wij van onze kant engageren een gebrevetteerde bingoman om alles in 

goede banen te leiden en voorzien prijzen voor de gelukkige winnaars. 

Geïnteresseerden kunnen hun naam opgeven bij het KULO-team (Harry, 

Jos, Lieve en Louis). 

Tot zolang en men zegge het voort. 
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INFO-AVOND: VEILIG OP EEN VEILIGE FIETS. 

Op maandag 6 mei waren een 19-tal aanwezigen getuige van een boeiende 

uiteenzetting door Guy De Wit over het belang van een veilige fiets in het 

steeds drukker wordende verkeer waarbij de zwakke weggebruikers 

(voetganger én fietser) vaak betrokken raken bij verkeersongevallen. En 

het dient gezegd: ook de fietser is vaak oorzaak van een ongeval. Een 

update van het bestaande verkeersreglement, vooral naar de fietsers toe, 

bleek een noodzaak.  

Daarom konden de aanwezigen a.h.v. foto’s hun mening geven over 

voorgestelde problemen in het verkeer, meer bepaald m.b.t. de fietsers. We 

kregen de kans om te kiezen uit, meestal, drie mogelijke antwoorden. Soms 

was de keuze vrij duidelijk, maar af en toe leidde dit toch tot pittige 

“discussies” waarbij Guy gelukkig op deskundige wijze de 

“andersdenkenden” kon overtuigen van het juiste antwoord. 

 
Hierna volgen een aantal raadgevingen/aanbevelingen die, ook voor hen 

die niet aanwezig konden zijn, maar die toch bijzonder wetenswaard zijn. 

Wist u: 

- dat een fietsbel VOOR IEDEREEN verplicht is? Dus ook voor 

die wielerterroristen! 

- dat één goedwerkende rem volstaat voor vouwfietsen, minifietsen 

of kinderfietsen. Maar dat twee goedwerkende remmen verplicht 

zijn voor alle gewone fietsen, racefietsen, mountainbikes en 

elektrische fietsen. 

- dat fietsverlichting NIET vast op de fiets moet? Dat 

goedwerkende fietsverlichting van groot belang is, hoeft geen 

verdere uitleg. Maar Guy was geen echte voorstander van 

knipperlichtverlichting.  

- dat niet op elke fiets reflectoren moeten aanwezig zijn. 

Voorbeeld: op racefietsen en mountainbikes hoeven reflectoren 

niet! Twee ORANJE reflectoren zijn  wel wettelijk verplicht, 
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maar niet als er een reflecterende witte  strip in de fietsband zit. 

Wat ook verplicht is: een WITTE reflector vooraan en een RODE 

reflector achteraan. 

- Guy is ook een absolute voorstander van het dragen van 

reflecterende kledij. Door het dragen hiervan, ben je als fietser 

reeds zichtbaar van op 150 meter! Ook onderstreepte hij het 

belang van de strepen op de kledij: bij voorkeur VERTICALE 

strepen op de reflecterende kledij. Dit verhoogt blijkbaar de 

zichtbaarheid. 

- alhoewel fietshelmen niet verplicht zijn, toch wees onze lesgever 

op het nut van het dragen van een fietshelm en ook HET SOORT 

HELM was een belangrijk item. Bijvoorbeeld: een fietshelm met 

vooraan een “klep” blijkt veiliger dan een gewone “ronde” 

fietshelm.  

- waar je als fietser mag/moet fietsen is ook niet altijd 

vanzelfsprekend. We kregen heel wat info over verkeersborden 

voor fietsers, betekenis van witte (onderbroken) stippellijnen, enz.  

- fietsers moeten sowieso ook voorrang van rechts verlenen! Een 

voorbeeld: komende van het centrum en fietsend op de 

Mechelsesteenweg richting Waarloos, dan dien je, ook als fietser, 

voorrang te verlenen aan het verkeer dat vanuit de Kruisschanslei 

komt!!! 

- Guy is ook niet te spreken over de zogenaamde 

fietssuggestiestroken en dit omwille van verschillende redenen. 

Zij scheppen heel wat verwarring, hebben geen enkele betekenis, 

je mag je auto gerust op een fietssuggestiestrook parkeren en last 

but not least hekelde hij het gebruik van de verschillende kleuren 

! Graag meer eenvormigheid! 
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- Ook kregen we nog de nodige info over een aantal nieuwe 

verkeersborden. Het verkeersbord waarop een P te zien is, 

verwijst naar de speedpedelec. En het verkeersbord dat verwijst 

naar een fietsstraat is vrij nieuw. Hier mogen fietsers met 

maximaal twee naast elkaar fietsen.  

- Buiten de bebouwde kom moet je achter elkaar fietsen en binnen 

de bebouwde kom MAG je met MAXIMAAL twee naast elkaar 

fietsen. 

Dat er bij het fietsen ook voorzichtigheid aan de dag dient gelegd, is een 

open deur intrappen. Veel fietsongevallen gebeuren door een glad wegdek, 

bermongevallen, openslaand portier of ongepast handelen met een 

elektrische fiets.  

Blijf ook uit de buurt van een vrachtwagen! Eén op twee van de 

vrachtwagenbestuurders heeft, volgens onderzoek, de speciale zijspiegel 

niet die de dode hoek laat zien. Dit blijkt vooral bij Oosteuropese 

vrachtwagenbestuurders het geval te zijn.  

Blijf als fietser ACHTER de vrachtwagen zo blijf je steeds uit de dode 

hoek. 

Voor het afsluiten van deze zeer interessante avond kregen de aanwezigen 

nog wat bruikbare info over elektrische fietsen. Wist u dat: 

- elektrische fietsen goed zijn voor 8% van de verkeersongevallen? 

- vooral 65 plussers behoren tot de slachtoffers. 

- dat er 3 soorten zijn: de fiets met elektrisch hulpmiddel, 

gemotoriseerde rijwielen en de speedpedelec. 

- de batterij in het midden de beste keuze is omwille van de 

stabilliteit. 

- een familiale verzekering aan te raden is en dus zeker geen 

overbodige luxe. 
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Wie de aankoop van een elektrische fiets overweegt, kreeg ook van Guy 

nog enkele neutrale tips. Laat je dus niet zo maar ompraten door de eerste 

de beste verkoper. Zo hou je bij aankoop o.a. rekening met: 

- het soort aandrijving: voor, midden of achteraan. 

- een al of niet afneembare batterij. 

- een duidelijke display. 

- controleer je bandenspanning voor je vertrekt! 

- de actieradius van de batterij is afhankelijk van verschillende 

factoren o.a. vlak of heuvelachtig parcours, … 

- een fietshelm is niet verplicht maar sterk aan te bevelen. Ook een 

fluohesje is een must. 

- vertrek steeds zonder of met lage ondersteuning van de hulpmotor 

en in een lage versnelling. 

- Pas steeds je snelheid aan aan de omstandigheden.  

Robert 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Deze maand hopen we op prachtig weer, er staan veel uitstappen gepland. 

 

 4 Juni: 13:15Villers la Ville (lange uitstap) 

 11 juni: 13:30 Steenbakkerij  

 18 juni: 14:00 Hobokense polders  

 25 juni:14:00Evaluatie: Hout en vorige uitstappen 

 25 juni:19:30Evaluatie: Hout en vorige uitstappen 

 

Op 9 september gaan we met K.V.A.F. naar Lille vergeet niet voor  

1 augustus in te schrijven door storting van 20€ pp,  

op reknr: BE 35 0635 9817 9837 voor meer info van deze uitstap: 

 zie  http://www.avf.be/AVF-uitstap/Rijsel%202018/Publicatie_Rijsel.jpg 

 

 

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

 

FOTO VAN DE MAAND:                                             Raymond Coenen 

 

  

http://www.avf.be/AVF-uitstap/Rijsel%202018/Publicatie_Rijsel.jpg
http://www.indelens.be/


 KONTAKT                      Juni 2018                             15 
 

 

 

 

   
 

Beste vrienden, 

 

Weer een maandje voorbij en op weg naar de zomer. Dit is met de 

lentecompetitie voor sommigen toch nog een actief einde van het werkjaar. 

Voor de bestuursmensen tijd maken voor de nodige vergaderingen en te 

zorgen dat het administratieve voor een volgend werkjaar in orde komt. 

Onze jongeren hebben hun jeugddag gehad en met de bestuursmensen en 

de verantwoordelijken hebben we een dagje Diest achter de rug. 

Ontspannende activiteiten die de samenhorigheid kunnen aanzwengelen. 

 

Tijdens de inschrijvingen hebben we enkele vragen aan de federatie 

voorgelegd waar we dan op de slotvergadering een definitief antwoord 

zullen hebben. Hopelijk voor onze A en D ploeg kunnen de wensen 

vervuld worden. 

 

Verder is er de vergadering met de KWB onderafdelingen. Hier maken we  

de afspraken voor het gebruik van ons lokaal en de geplande beurten voor 

de zondagse instuif. 

 

Wanneer dit alles rond is is het wachten op de competitiekalender (maar 

dan is het wel al half juli) om dan aan ons kalenderboekje te beginnen. 

Einde juli mag je dit verwachten en wordt traditioneel nog in een gedrukte 

versie aan onze leden bezorgd. 

 

Tot een volgende 

Frans 
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HET BIER VAN MAAND JUNI 

LEFFE BLOND! 
 

 

Wie heeft dit heerlijke bier nog nooit 

gedronken? LEFFE BLOND is het 

vlaggenschip van LEFFE en wordt gebrouwen 

door brouwerij AB Inbev.  

Het unieke recept is de vrucht van eeuwen 

brouwkunst en brengt een breed palet van 

smaken perfect in evenwicht. LEFFE BLOND 

is elegant, zacht en fruitig en heeft een pittige 

afdronk met een vleugje bittere sinaasappel. De 

lichte, zonnige kleur dankt het bier aan het 

gebruik van bleekmout. LEFFE BLOND bevat 

6,6% alcohol en past bij de meest uiteenlopende 

gerechten.  

Het bier komt helemaal tot zijn recht als het wordt opgediend bij een 

temperatuur van 5 à 6° in die prachtige bijhorende bierglazen. Ook zeer 

herkenbaar bij LEFFE BLOND is de mooie schuimkraag die sterk 

wandklevend is.  

Het bier LEFFE is vernoemd naar de in Dinant gelegen abdij van Leffe. 

Het zeer uitgebreide LEFFE-gamma is inmiddels één van de belangrijkste 

merken geworden binnen de AB Inbev-groep. En Frankrijk is momenteel 

de voornaamste afzetmarkt van het merk.  

De abdij van Leffe is middels de vennootschap “BRASSERIE DE 

L’ABBEYE” slechts houder van het intellectueel eigendom op naam van 

Leffe. 

Met de nodige verwondering lazen wij dat er niet minder dan 16 

verschillende soorten LEFFE worden gebrouwen en dat LEFFE ROYAL 

niet minder dan vijf variaties kent: LEFFE ROYAL WHITBREAD 

GOLDING (7,5%), LEFFE ROYAL CASCADE IPA (7,5%), LEFFE 

ROYAL MAPUCHE (7,5%), LEFFE ROYAL MOUNT HOOD (7,5%) 

en tot slot LEFFE ROYAL CRYSTAL (7,5%). 
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Beste kookvrienden, 

 

Ze moeten het hierboven geweten hebben, de weerspreuk “Het onweer in 

de mooie mei, doet ’t koren bloeien op de hei”, is wel degelijk van 

toepassing geweest tijdens de laatste meidagen. Praktisch iedere dag mooi 

weer en in de namiddag een flinke pletsbui vergezeld met onweersbuien, 

hagel en wind. Of het koren nu goed gaat bloeien op de hei zullen we 

moeten afwachten. Voor onze studenten wachten nog enkele zware en 

spannende weken vooraleer  “de grote vakantie” begint. 
 

Voor onze chefs is de laatste kook met de dames van dit werkjaar eveneens 

achter de rug. Zaterdag 19 mei 2018 gingen we omstreeks 13.30 uur van 

start met de nodige voorbereidingen. Een ploeg groentenkuizers-

versnipperaars, een visboer, aspergestrippers, een sommelier, zaal-

personeel enz gingen aan de slag. Er diende voor 34 man soep, 

voorgerecht, hoofdgerecht en dessert klaargemaakt te worden. 

 

De dames werden verwacht omstreeks 17.45 uur.  Na een lekker aperitiefje 

(voor de ene nogal straf, voor de andere mocht het nog straffer), konden 

we genieten van een lekkere goedgevulde minestronesoep. Als 

voorgerecht werd er kabeljauw met asperges, wijnsaus en krielpatatjes 

opgediend.  

Ondertussen zorgden afwassers dat de vuile borden, bestek en kookpotten 

een bad kregen zodat de afwasberg overzichtelijk bleef. 

Terug aan tafel zorgde een lekkere sorbet (alhoewel deze niet vermeld 

stond op het menu) voor een frisse tussenstop. 

 

Over menu gesproken, chef Danny had weerom gezorgd voor mooie 

zelfgemaakte menukaartjes. 

 

Daarna mochten we goulash met puree verwelkomen gevolgd door een 

specialleke : limoncello – tiramisu. Sommigen onder ons zullen die avond 

hun “hyperglycemie” wel gecontroleerd hebben, (het is de moeite dit 

woord eens te googlen). 
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Dienstmededelingen : 

 

- Geen instuif of jarigen in juni. 

- Vrijdagavond 15 juni kook (18.00 uur) : groep Michiels. 

- Woensdag 11 juli : opkuis keuken om 09.00 uur. 

 

Enkele menukaartjes ontworpen door chef Danny. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

Als Sint Medard (08 juni) zijn sluizen open zet,                                                    

is er voor zes weken weinig pret 

 

                                                                          Pottenkijker MW                                                                            
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40 jaar wijkentornooi, wat een weekend. 

Inschrijven voor het tornooi kon tot zondag 13 mei.  Dat we meer ploegen 

zouden hebben dan vorig jaar werd vrij snel duidelijk, maar dat we er 76 

mochten inschrijven, hadden we eigenlijk niet verwacht.  Vol goede moed 

begonnen we de schema’s op te maken zodat we woensdagavond klaar 

waren voor de trekking, die vrij vlot verliep.  Ondertussen werden de 

inschrijvingen voor de BBQ gefinaliseerd en de porties vlees en vis geteld.  

905 kaarten werden verkocht, 100 meer dan vorig jaar.  Donderdagavond, 

plaatsen van de tent, Vrijdag, tent inrichten, dranken koelen.  Zaterdag, 

klaar voor het 40 ste wijkentornooi.  Om 12u50 worden de eerste ploegen 

opgeroepen door Hilde om zich klaar te maken voor hun wedstrijd, 

Vlekkeloze start, alles past netjes in elkaar, om 18u30 worden de laatste 

wedstrijden op gang geblazen.  Klassement wordt gemaakt, Reeksen 

worden heringedeeld, schema wordt ingevoerd, Facebook wordt 

upgedated.  Ondertussen worden de groenten voor de BBQ klaargemaakt.  

Wat een enthousiaste menigte waarop we kunnen rekenen.  Dit doet echt 

wel deugd. 

   

Zondag, finaledag, om 8 u komen de eersten genieten van het ontbijt, om 

9 u starten de wedstrijden.    Een vlotte opeenvolging van matchen.  Ieder 

ploegje speelt z’n wedstrijden volgens schema, geen problemen (buiten af 

en toe een scheidsrechter waar we even op moeten wachten).  De laatste 

ploegverantwoordelijken worden gevraagd de attentie (mok met opschrift 

40 jaar Komart Wijkentornooi) die we voorzien hebben af te halen en te 

verdelen onder hun teamleden.  Ondertussen speelt het Dixie bandje van 

Eddy De Vos leuke muziek tussen de volleybalterreinen, en wordt 

spontaan een stoelendans uitgevoerd.  
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De plaatsingswedstrijden worden opgesteld, de finales worden gespeeld.  

Het sportieve gedeelte van het tornooi is voorbij.  Hebben we genoten, ik 

denk het wel, maar veel te weinig, het is zo’n leuk evenement, maar het 

gaat zo snel voorbij.  Iedereen blij, nieuwe vriendschappen worden 

gesmeed, mensen die je jaren niet meer gezien hebt kom je hier terug 

tegen.   Ondertussen werd de BBQ opgestart en hebben we kunnen 

genieten van Benny de zingende ober. 

Ceremonie protocolaire, tijd om een beetje aandacht te schenken aan allen 

die dit festijn mogelijk maken.  Eerst en vooral Jean Deprey en Arsène 

Lepoivre, de organisatoren van het eerste tornooi worden samen met hun 

partners in de bloemetjes gezet.  En dan, zonder dat ze ook maar iets in het 

snuitje had, werd Ida geprezen als enige die gedurende de 40 edities een 

bijdrage aan alle tornooien heeft geleverd.  Ida bij deze, nogmaals bedankt 

voor uw inzet. 

 

 

 

 

 

 

Ook een woord van dank aan alle medewerkers van het tornooi, velen van 

hen draaien reeds jaren mee om van dit event te maken wat het vandaag is.  

Iedereen bij naam noemen is onmogelijk, we zouden er ongetwijfeld 

vergeten.  Maar weet dat alle medewerking enorm geapprecieerd wordt en 

dat dit tornooi enkel kan bestaan met hun inzet. 

Patrik heeft dan in naam van Komart 4 cheques mogen uitdelen aan het 

goede doel.  Dit jaar kozen we voor de 4 Samana-kernen uit Kontich : 

Centrum, Sint-Rita, Kontich -Kazerne en Waarloos. De vrijwilligers van 

Samana ontmoeten en ondersteunen chronisch zieken, mantelzorgers en 

hulpbehoevenden uit hun wijk.   
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Ondertussen maken De Natte Gazetten zich klaar om voor de 10 de keer 

ons Wijkentornooi af te sluiten.  De sfeer zit er direct in en er wordt nog 

serieus gevierd, gezongen, gelachen, genoten.  Rond 23.30 u stopt de 

muziek, de lichten gaan aan, bij sommigen was het licht al lang uit.  Einde 

van het tornooi.  Ik denk dat we met z’n allen weer fier mogen zijn op wat 

we hebben neergezet.  We kijken al uit naar de 41 ste editie, maar …..   

eerst was er nog maandag, opkuisdag, gelukkig hebben we op een groot 

aantal medewerkers kunnen rekenen die ook nu nog mee de handen uit de 

mouwen kwamen steken.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie soldaten op missie waren 's winters in de handen gevallen van de 

vijand en werden veroordeeld ter executie. Bij wijze van een laatste wens, 

mochten de drie hun lievelingsgerecht kiezen als laatste maaltijd. De eerste 

vroeg en kreeg een lekkere pizza Hawaï. De tweede vroeg een biefstuk met 

frieten, en ook hier werd voor gezorgd. De derde vroeg een bord met 

aardbeien. Ze keken verbaasd op en zeiden: "Aardbeien?! Die kun je nu 

niet krijgen want ze zijn buiten seizoen!" "Dat geeft niet," antwoordde de 

gevangene, "ik wacht wel..."   
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Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 
 

 Beste vrienden, 
 
 
 
Na de voordracht van Rita Vingerhoets over 

kazen en de bereiding er van, een avondje dat tot de besten kan 
gerekend worden, hebben we voor onze volgende vergadering op 
donderdag  7 juni  om 20u.  weer een speciale spreker voor U 

uitgenodigd. 
 
        

         
Peter  

De 
Moed 
 
       imker -  bier / wijn brouwer  - 
                 kaas maken… 
 
            Broechemlei   61   Ranst. 

 
Zo werd Peter de Moed imker.: “Want dat is een ideale manier om 
rust te vinden.    Zo ontdekte hij dat er veel meer imkers zijn dan je 

op het eerste gezicht zou vermoeden. Omdat het stilaan lastig 
werd om alle benodigdheden te vinden, veronderstelde hij dat het 

leefbaar zou kunnen zijn om die dingen zelf te  verkopen                                                                                                 
.  
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      Bijen houden,  het is een passie ! 
 
Peter komt ons er een en ander over vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het grote belang van deze dieren bij het bevruchten van de 
bloemen.   Want zonder bevruchting geen fruit en geen fruitwijn.  
Wij herinneren ons nog de slechte appeloogst van vorig jaar. Peter, 
wij zijn benieuwd wat jij ons te vertellen hebt. 
 
Op zondag 3 juni is er in de Duivenstraat te Kontich de jaarlijkse  “ 
Eco-tuindag”.  Ook onze gilde zal er vertegenwoordigd zijn  tussen 
10 en 17u.  Het zegt U ook wat ? kom dan zeker eens langs,   wij 
verachten U. 
 
En ook op donderdag  21 juni ( 3° donderdag van de maand) is er 
de maandelijkse werkvergadering in onze kelder vanaf 19u. 
En op donderdag 5 juli sluiten we het werkjaar af  in het KWB lokaal.  
-  20u- 
We wensen U alvast een prettig verlof toe ! 
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Het  seizoen  2017-2018  is voorbij. Een overzicht !!   
 

Op zaterdag 5 mei werd Leo Van linden gevierd als kampioen van de 

voorbije kaartcompetitie. Van wat dit seizoen ons allemaal bracht volgt 

een kort overzicht. 

 

Er waren 16 kaartavonden en daarop verschenen 928 deelnemers, een 

gemiddelde van juist 58 en dat is 4 meer dan vorig seizoen. Dat betekent 

dat we voor de tweede opeenvolgende keer een stijging meemaakten van 

het aantal deelnemers. We zijn dus goed bezig…  

 

Het aantal kaarters per wedstrijd lag tussen 52 en 64. In totaal bereikten 

we hiervoor 70 deelnemers, van wie er 66 minstens 7 keer kwamen 

spelen zodat ze konden worden opgenomen in het algemeen klassement. 

Er waren dus 4 deelnemers die niet aan de nodige 7 wedstrijden kwamen 

: René Crauwels, Yvette Cannau, Marie-Louise Van den Bergh en Ria 

Van der Heyden. Waarom Marie-Louise en Ria de 7 niet haalden weten 

we allemaal : ze waren elke keer opnieuw bereid om indien nodig hun 

plaatsje af te staan om te vermijden dat er ‘tafels van 5’ waren. Bedankt 

daarvoor ! 

Er waren dit seizoen 14 gelukkigen die op alle wedstrijden present 

konden zijn. 

 

Op de 16 avonden waren er 15 verschillende winnaars. Alleen Lieve 

Puttemans kon twee keer met de winnaarskip naar huis. Eén van de 15 

winnaars was ook Louis Van Deuren… 

 

De hoogste winnende score was die van Jos Goossens met 140 slagen. 

De laagste winnende score was 124 en dat was voor Maria Vansweevelt 

en voor Chris Hellemans voldoende om te winnen.  

De laagste score die over de hele avond werd behaald was 76. Margriet 

Torfs en Rita Van Hoey lieten die optekenen. 
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De beste ronde van 4 x 4 spelen staat op naam van Leo Van linden  met 

77 slagen.  De minst goede ronde van 4 x 4 was er een van 31 slagen. 

Met drieën deden ze dat: Lida Taels, Josée Van Kets en Jef Verreet. 

Het beste rondje van 4 giften werd gespeeld door Jef Jespers met 31 

slagen en dat betekent een gemiddelde van bijna 8 per spel. Het minst 

goede rondje staat op naam van Ghislain Kennes en Vik Willems met 

ocharme één slag op 4 spelen. 

 

Vorig jaar waren ze met 3 die erin slaagden alle slagen op te halen in één 

spel. Dit seizoen was er maar één, maar die deed dat dan wel 2 keer… 

François Stessens ! 

Ook Marc Pirson is een slagenfreak. Eén keer haalde hij er 12, en twee 

keer 11. 

 

Alle deelnemers die het eindklassement gehaald hebben slaagden erin 

minstens één keer een dagprijs te winnen, en dat is wellicht nog nooit 

gebeurd. En wat ook zelden voorkomt : Twee ‘schoeffelaars’ zijn 10 keer 

langs de prijzentafel gepasseerd. Die slokoppen zijn Flor Meeus en Leo 

Van linden.  

 

De meeste slagen over heel het seizoen werden behaald door Leo Van 

linden: 1789, een gemiddelde van bijna 112 per wedstrijd. Albert 

Daelemans komt uit op 1769 en Jos Goossens op 1758. Een fles cava was 

hun beloning.  

 

Voor het eindklassement van de ‘beste 7’ verwijzen we naar de volledige 

uitslag elders in dit blad. De eerste drie zijn Leo Van linden (873), Jos 

Goossens (848) en Fred Moons (841). 

De wedstrijd van dit jaar was eigenlijk niet boeiend. De kampioen kwam 

bij de derde wedstrijd aan de leiding, verloor die nog twee keer voor 

slechts één wedstrijd, kwam na de 

8e keer opnieuw op kop en stond de leiding niet meer af. Eentoniger kan 

bijna niet… 

 

De laatste plaats is dit jaar voor Eric Huyssen. In zijn beste zeven 

wedstrijden behaalde hij 664 slagen, een gemiddelde van bijna 95. Hij 

krijgt een mooie witte lantaarn met een mooi rood strikje. 
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Vooraleer de prijzentafel wordt aangevallen wordt een dankwoordje 

gericht aan de drie instanties die de kampioenenviering mee hebben 

gesponsord : traiteur Vogelzang uit Nijlen, drankhandel Laeremans uit 

Waarloos en de familie Van Uytsel uit de Pierstraat. Een dikke merci ! 

 

Het is dan tijd om de beentjes te reppen naar de rijke prijzentafel. Het 

kiezen blijkt voor sommigen nog altijd het moeilijkste moment van heel 

de competitie… 

 

En hierna wordt aangeknoopt bij het echte spelplezier : bingo of  een 

kaartje  leggen in een wedstrijd van 2 keer 3 rondjes! Zo nemen 40 

kaarters het tegen mekaar op.  

Dit zijn de winnaars, die dit keer met een ‘centje’ naar huis kunnen: 

1.Roger Van Loock 99, 2.Anita Moons en François Stessens 93, 4.Maria 

Vansweevelt 92, 5.Marc Pirson 91, 6.Jef Jespers 90, 7.Lida Taels en Rita 

Van Hoey 88, 9.Juul Selderslaghs en Maarten Spriet 87, 11.Lia Segers 

85, 12.Leo Reynders, Louis Van Deuren en Jozef Vleminckx 84, 

15.Nicole Stessens en Louis Van den Eynde 83, 17.Jos Goossens 81, 

18.RonnyVan den Bos 80, 19.Josée Van Kets 79, 20.Eliane Goddaer 78. 

 

 

     

Tot volgend seizoen !!! 

Het begint op vrijdag 7 september !!! 
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Aan het bestuur van de volleybal kwb. 
 

 

Er was eens………..zo begonnen al de sprookjes,maar 

op een mooie Pinksterdag in Kontich was er eens een 

jubilerende volleybalafdeling die zo een intens 

volleybal tornooi georganiseerd hebben en dat ze hun 

opbrengst  schonken aan een goed doel,dit jaar werd er 

gekozen voor de vier SAMANA kernen van Kontich 

namelijk Kontich-Kazerne 

Kontich-Waarloos Kontich - St Rita en Kontich-St 

Martinus. 

De vier voorzitsters mochten dan heel blij  ieder een 

cheque van maar liefst 1000 euro in ontvangst nemen 

Onze dankbaarheid was  zeer groot,deze eurookes 

zullen dan zeker heel goed besteed worden aan de 

mensen met een chronische ziekte,onze 80 plussers en 

onze vereenzaamde bejaarden. 

In naam van de vier kernen willen we nogmaals onze 

dankbaarheid uiten aan de bezielers van dit tornooi en 

we wensen jullie voor de toekomst een prettige 

voortzetting van dit initiatief zodat er andere  

goede doelen ook mogen van genieten. 

Nogmaals een dikke proficiat voor de ganse ploeg. 

 

DANK U WEL  
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Verslag bestuursvergadering 
7 mei 2018 

 

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

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

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

                      

 

Dagorde: 

 

1. Welkom en bezinning.   

2. Ledennieuws en ledenbeweging: Overlijden ex-bestuurslid Tony 

Peeters. 

3. Evaluatie voorbije activiteiten:  

 28/04/2018: Slotfeest TTK (36 aanwezigen).  

 05/05/2018: Viering Kaartkampioen (80 aanwezigen, 

waarvan 63 eters).  

4. Planning komende activiteiten: 

 19-20/05/2018: 40ste Volleybal Wijkentornooi (Komart).  

 28/05/2018: Planningsvergadering (DB + OA +WV). 

 24/06/2018: “Zoete Instuif” (o/afd voetbal).  

 15/07/2018: Rommelmarkt (Martinus voetbal) 

5. Viering 70 jaar KWB Sint-Martinus: Foto Wandelzoektocht 

juli/augustus 2018 -  Slothappening 15/09/2018. 

6. Nieuws van het Verbond (Nieuwsbrief mei 2018) 

7. Allerlei. 

 

De vergadering werd gevolgd door de info avond “Veilig op een veilige 

fiets”, spreker: Guy De Wit (VSV). 

 

 

Volgende vergadering: 04 juni 2018 om 19.30 uur.      

 

 

H.C. 
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Juli  2018 

 
 

Zondag 01 Instuif (Kaart)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 02 Fotoclub 14.00 uur 

Woensdag 04 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 05 Wijngilde 19.00 uur 

Zondag 08 Instuif (Volley) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 09 Fotoclub 14.00 uur 

Woensdag 11 Kook – opkuis keuken 09.00 uur 

Donderdag 12 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 15 Voetbal - Rommelmarkt 8.00 – 17.00 uur 

Maandag 16 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 19 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 22 Instuif (Wijngilde)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 23 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 28 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 29 Instuif (Kulo) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 30 Fotoclub 14.00 uur 
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“Kontakt”: juli - augustus 2018. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 28 juni 2018. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 23 juni 2018  12.00 uur! 
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