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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

September 2018 
 

Zondag 02 Instuif (Kook) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 03 
Fotoclub  

Bestuursvergadering 

14.00 uur  

19.30 uur 

Woensdag 05 Ttk vergadering 20.00 uur 

Donderdag 06 Wijngilde 19.00 uur 

Zaterdag 08 Ttk Jeugd 09.00 uur 

Zondag 09 
Instuif (Kulo)  

Kulo - Bingo 

10.00 tot 13.00 uur 

14.00 uur 

Maandag 10 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 13 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 14 Kaart 1 20.00 uur 

Zaterdag 15 70 jaar KWB 16.30 uur 

Zondag 16 Instuif (Ttk) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 18 
Fotoclub  

Dagelijks Bureau 

14.00 uur  

19.30 uur 

Donderdag 20 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 21 Kook 1 + ledenvergadering 18.00 uur 

Zaterdag 22 

Ttk Jeugd 

Artikel “Kontakt” 

Wijngilde - Barbeque 

09.00 uur 

12.00 uur 

18.00 uur 

Zondag 23 Instuif (Wijngilde) + Postz. 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 24 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 27 
Afw. “Kontakt”  

Tafeltennis 

09.00 uur  

19.00 uur 

Zondag 30 Instuif (Volley) 10.00 tot 13.00 uur 
  

 

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

Hallo iedereen, 

 

De vakantiemaanden zitten er op. 

De schoolpoorten zijn opnieuw geopend. 

Ik mag hopen dat iedereen tevreden terugblikt op de voorbije maanden met 

veel zonneschijn. 

 

En dan is het nu weer tijd om er tegenaan te gaan, ook bij onze KWB. 

 

KULO opent de dans met haar BINGO-namiddag op zondag 9 september. 

De voorbije edities waren telkens gezellig en leuk en vooral, er waren 

mooie prijzen te winnen. Allen daarheen dus, zou ik zeggen. 

 

Het hoogtepunt van dit jaar moet absoluut ZATERDAG 15 SEPTEMBER 

worden! De viering van 70 jaar KWB. We beginnen om 16.30 uur met een 

receptie en de prijsuitreiking van de succesvolle foto wandelzoektocht. 

Om 17.30 uur kunnen we dan aanschuiven aan een heerlijke barbecue, 

verzorgd door de ervaringsrijke vrienden/vriendinnen van Komart, 

waarvoor dank. 

Om 20.30 uur wordt het genieten van het optreden van XPOSURE met 

“muziek à la carte”. 

Verder in dit nummer kan je hierover meer lezen, maar mag ik jullie allen 

oproepen om mee met ons de 70ste verjaardag van onze KWB te komen 

vieren! Het zou fantastisch zijn! 

 

Maandag 01 oktober nodig ik jullie ook allen uit op de jaarlijkse statutaire 

ledenvergadering om 20.00 uur in het KWB-lokaal. 

 

En zondag 14 oktober geeft het Dagelijks Bureau een speciale editie van 

onze wekelijkse instuif, ook nog ter gelegenheid van 70 jaar KWB, en 

grijpt hierbij terug naar een “oude traditie” binnen onze KWB, namelijk 

worstenbroden en appelbollen. Kies ook deze zondag voor uw KWB en 

kom langs tussen 10.00 uur en 13.00 uur voor deze smakelijke instuif. 
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Ik kijk ook al een beetje verder vooruit en nodig jullie allen ook uit op 

zondag 18 november voor de 25ste uitgave van onze 

SOLIDARITEITSINSTUIF! Ook hier een feesteditie, ook gekaderd in de 

vieringen rond 70 jaar KWB. 

De goede doelen zijn bepaald, SIANN vzw en WITH LOVE BY FERRE. 

Verder over beide projecten in dit nummer meer. Het spreekt vanzelf dat 

ik erop reken dat jullie massaal deelnemen aan deze feestelijke instuif, een 

samenwerking met KWB en haar onderafdelingen! 

 

En dan nog even PROFICIAT zeggen aan onze vrienden van de 

VOETBAL! De rommelmarkt werd andermaal een heel groot succes. Vele 

deelnemers, dus vele kramen en dito straten die door onze rommelmarkt 

werden ingepalmd. FANTASTISCH gewoon. 

Doe daar nog de nodige zonneschijn bij, vele, heel vele bezoekers, en 

vanzelfsprekend vele, heel vele helpende handen om alles georganiseerd 

te krijgen. PRACHTIG, ik heb er geen ander woord voor. Bedankt 

onderafdeling voetbal om zo onze KWB mee op de kaart van belangrijke 

Kontichse activiteiten te zetten. SCHITTEREND! 

 

KWB-ers, ik wens jullie een fijne maand september, ik hoop jullie oprecht 

te mogen ontmoeten op zaterdag 15 september en voor nu, veel leesgenot 

natuurlijk… 

 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 

 

 

 

 

 

  

15 september 70 jaar KWB  

 

16.30 uur receptie  

17.30 Barbecue. 

20.30 uur XPOSURE 
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Geloof jij nog? 

 

Die vraag werd mij gesteld op het einde van een verjaardagsfeestje in de 

familie. Toen ik er positief op antwoordde, viel het gesprek stil en keken 

we samen naar de prachtige prestaties van de atleten. Wat had ik kunnen 

antwoorden ? Dat vond ik later bij Mt 14,20:  “Nadat allen verzadigd 

waren, verzamelden ze twaalf korven met brokken” Toen werd er geen 

voedsel verspild! Wat een contrast met de actualiteit waarmee we 

geconfronteerd worden op het scherm. We lukken er wel in boontjes in te 

voeren uit Kenia, en prijzen de plaatselijke boer uit de markt met onze 

producten die zwaar gesubsidieerd  zijn en kijken dan met verbazing naar 

de vloed van bootvluchtelingen, die hier een betere toekomst komen 

zoeken.  Ook over dit pijnlijk en moeilijk onderwerp vind je in het 

evangelie teksten die brandend actueel zijn. Zijn wij ,christenen in Europa, 

zo edelmoedig als de Samaritaan of doen we zoals de schepen op de zee 

en volgen we het voorbeeld van de hogepriester en  de leviet “en gaan we 

met een boog om het probleem heen”? Lc 10, 25 -37. 

 

Welk  antwoord geef jij op de vraag : “ Geloof je nog?” 

 

Flor 

 

FAMILIAATJES 
 

Als de zon niet altijd schijnt, als donkere dagen de bovenhand halen, als 

geluk blijkbaar ver weg is, ook dan is KWB er voor jullie om een luisterend 

oor aan te bieden, om die steun in de rug te zijn, om met een 

schouderklopje te willen zeggen dat we het beste met jullie voor hebben. 

KWB wenst jullie heel oprecht het allerbeste toe, hoop, geloof, moed! 

 

KWB vernam het overlijden op 87-jarige leeftijd op 11 augustus van de 

heer Staf SMETS, (schoon)vader van onze leden Dirk en Jeanine Van den 

Broeck-Smets. Wij bieden de ganse familie langs deze weg nogmaals onze 

oprechte gevoelens van christelijke deelneming aan.  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

KWB SINT-MARTINUS KONTICH VZW 

 
Het dagelijks Bureau van KWB Sint-Martinus Kontich vzw nodigt al haar 

leden uit op de jaarlijkse statutaire ledenvergadering die plaats heeft op 

MAANDAG 01 OKTOBER 2018 om 20.00 uur in het KWB-lokaal. 

 

- Welkom door de Voorzitter 

- Jaarverslag door de Secretaris 

- Financieel Verslag door de Penningmeester 

- Jaaroverzicht gebruik/verhuur KWB-lokaal 

- Secretariaat KWB vanaf 2019 

- Allerlei 

 

Indien er leden zijn die bijkomende punten willen behandeld zien, dienen 

ze deze uiterlijk 26/09/2018 aan de Voorzitter kenbaar te maken. 

 

 

 

 

 

15 september 70 jaar KWB  

 
16.30 uur receptie  

17.30 Barbecue. 

20.30 uur XPOSURE 
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SECRETARIS KWB SINT-MARTINUS 
 

 

Een grote, belangrijke en goed bloeiende vereniging. 

Ik meen te mogen zeggen dat onze KWB-afdeling, met haar specifieke 

werking en samenwerking met haar onderafdelingen, zulk een vereniging 

is. 

 

Een sterk dagelijks bureau, waar goed en efficiënt kan samen gewerkt 

worden, is dan ook uitermate belangrijk. Met eenieder die hier zijn 

verantwoordelijkheid moet nemen. 

 

Dat een secretariaat een zeer belangrijk deel hiervan uitmaakt, hoeft niet 

gezegd. 

Harry Crauwels heeft dit 35 jaar lang schitterend gedaan! Waarvoor 

oprecht dank! 

 

Het is echter tijd om de fakkel door te geven. 

 

Daarom, vrienden en vriendinnen, moeten we hier samen voor het eind van 

dit kalenderjaar, een oplossing voor vinden. Als jezelf mee onze KWB wil 

sturen, of als je iemand kent waarvan je denkt dat die hiervoor wel 

bekwaam is, geef het me door aub. Ik wil gerust mensen persoonlijk 

aanspreken maar ik vraag jullie medewerking. 

 

Ik reken op jullie en dank jullie om hierover ernstig na te denken! 

 

Jullie Voorzitter 

Johan De Hert   
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KWB SINT-MARTINUS KONTICH WORDT 70 JAAR 

EN NODIGT UIT… 
 
 

Ter gelegenheid van haar 70e verjaardag organiseerde KWB Sint-Martinus 

Kontich vzw een foto wandelzoektocht in de maanden juli en augustus. 

Blijkbaar met een onverhoopt succes wat het aantal deelnemers betreft. 

 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018 worden de prijswinnaars hiervan 

bekend gemaakt tijdens een aangename receptie vanaf 16.30 uur in het 

KWB-lokaal,  Magdalenastraat te Kontich, waarop alle deelnemers aan de 

foto wandelzoektocht van harte zijn uitgenodigd. 

 

Omstreeks 17.30 uur wordt er dan een grootse BARBECUE 

georganiseerd in de aanpalende Magdalenazaal. Hiervoor dient men wel 

op voorhand in te schrijven. 

Er is keuze tussen volgende combinaties: 

 Kalkoen saté en zalm papillot 

 Kipfilet en saté 

 BBQ-worst en zalm papillot 

 Kalkoen saté en BBQ-worst 

Het dessert – inbegrepen in de prijs – is voor iedereen hetzelfde: 

RIJSTPAP! 

 

Omstreeks 20.30 uur is er dan het optreden van XPOSURE, een live 

muziekgroep, die muziek brengt voor alle leeftijden (van 7 tot 97), in alle 

genres (rock, pop, disco, Vlaamse en andere klassiekers …) en die het 

aanwezige publiek zélf de liedjes laat kiezen die het wil horen, ter plaatse 

en op de avond zelf.  

Muziek om op te feesten, muziek om op te dansen, of gewoonweg om naar 

te luisteren … maar vooral ook muziek om op te zingen. 

XPosure biedt dan ook de gelegenheid om mee te zingen, hetzij vanuit de 

zaal, hetzij samen met hen op het podium, dit alles onder de noemer 

‘Liedjes à la carte’. 
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Iedereen is op dit feestelijke verjaardagsfeest van KWB Sint-Martinus 

Kontich VZW van harte WELKOM! 

 

Deelnameprijs voor dit alles: 

Receptie – BBQ – muzikale avond  € 16,00 – inschrijving en betaling 

op voorhand verplicht, elke zondagmorgen tussen 10.00 uur en 13.00 uur 

in het KWB-lokaal, Magdalenastraat 21 Kontich en dit uiterlijk 9 

september 2018. 

Voor meer info of andere afspraak voor inschrijving BBQ, telefoon 

0477/33 86 65.  
 

Deelnameprijs voor het optreden XPosure (ZONDER deelname BBQ) = € 

5.00.  

(dit kan ter plaatse zonder voorafgaandelijke inschrijving). 

 

 

Het KWB-bestuur hoopt met velen haar 70e verjaardag te kunnen vieren. 

Heel graag tot dan… 

 

 

 
                  

BBQ  70 jaar KWB Sint - Martinus Kontich 
Zaterdag 15 september 2018 vanaf 17.30 uur 

 SATE KIPFILET RIJSTPAP 
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SOLIDARITEITSINSTUIF – 18/11/2018 
 
 

Dit jaar organiseren we voor de 25e keer de SOLIDARITEITSINSTUIF. 

Het Dagelijks Bureau is er, samen met de vrienden van de kookafdeling, 

in geslaagd twee “goede doelen” aan te duiden die we tot op vandaag nog 

nooit hebben gehad. Het zijn “WITH LOVE BY FERRE” en “SIANN”. 

 

Een woordje uitleg is hier wel op zijn plaats. 

 

SIANN VZW 

 

Opgericht in Kontich, nu 5 jaar geleden, draait deze vzw op 6 vrijwilligers 

die er volledig kosteloos voor zorgen dat elke week een bezoek wordt 

gebracht aan een rustoord, een palliatieve instelling, een neurologisch of 

psychiatrisch centrum, een begeleidingsplaats voor andersvaliden of 

dementerenden… 

Dit bezoek is steeds wel erg bijzonder, want dit wordt telkens afgelegd met 

een mini knuffel-therapiepaardje.  

Frisco, Cornetto, Solero, Twister en Magnum mini, de namen van deze 

paardjes, zijn gevoelige en sociale dieren. Ze reageren sterk op 

lichaamstaal en emoties. Ze zorgen er voor dat mensen tot rust komen, dat 

ze genieten van “hun” moment met de paardjes. 

Bij kinderen spreken de paardjes tot de verbeelding, bij ouderen roepen ze 

vaak herinneringen op. Elk bezoek eindigt met lachende gezichten en de 

vraag wanneer ze weer eens terugkomen… 

 

Een en ander vraagt natuurlijk een degelijke opleiding en dagelijkse 

training voor de paardjes.  

Ze leren trappen nemen, de lift nemen, bewegen in kleine ruimtes, omgaan 

met drukte en enthousiasme, zindelijk zijn tijdens de bezoeken… 

 

De VZW SIANN werkt zonder subsidies van de overheid maar volledig 

op giften en steunacties van sympathisanten. Een bezoek van twee uur met 

twee minipaardjes en drie begeleiders kost € 150, maar hiermee kunnen 

onmogelijk alle kosten, als daar zijn voeder, hooi, verzorging, 

stalbedekking, smid, vaccinaties …, worden gedekt. 
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De VZW SIANN is KWB Sint-Martinus Kontich vzw dan ook zeer 

dankbaar voor dit initiatief. En wie weet brengen de mini knuffelpaardjes 

op zondag 18 november wel een bezoekje aan de 

SOLIDARITEITSINSTUIF… 

 

Op zondag 23 september 2018 organiseert Siann zijn openweidag 

van 14.00u tot 17.30u op de wei achter Keizershoek 117 te Kontich. Kom 

een kijkje nemen in onze thuisbasis en leer hoe we onze mini's opleiden, 

huisvesten, ... . Dit alles met een hapje, een drankje en vele leuke 

dingetjes om te doen, zoals ritjes te paard, knuffelen van de minipaardjes, 

kindergrime, verkleden als ridder, een leuke tombola en nog veel meer, 

dit alles ten voordele van onze vzw Siann. 

 

Groeten, 

 

Tim De Bondt 

 

 

TENE QUOD BENE – BEHOUD WAT GOED IS   

9 september 2018  14.00 uur 
“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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Beste Vrienden, 

 
 
Het zomertafeltennis gebeuren viel dit jaar enorm in de smaak. De 
twee vorige edities kenden geen succes maar dit jaar met Marc en Els 
was er een gezellige drukte.  
Toch dan nog één weekje geen tafeltennis voor de start van ons 38e 
werkjaar. 
 
Begint voor de onze KWB in september het nieuwe werkjaar dan 
starten wij reeds in augustus om onze conditie op peil te hebben tegen 
de eerste wedstrijden. 
 
De augustus trainingen kenden een succes al moest men echt niet veel 
doen om in het zweet te staan. Goeie trainingen met behoorlijk wat 
inzet was toch ook leuk voor de trainers. 
 
September betekent uiteraard de definitieve start. Trainingen 
jongeren op woensdag, competities op dinsdag en woensdag, de 
jongerencompetitie op zaterdag en natuurlijk onze clubavonden op 
donderdag. Opnieuw zijn er vrijwilligers om het lokaal te openen en 
zo alles in goede banen te leiden. 
 
We willen graag aandacht voor de openingsvergadering op woensdag 
5 september om 20.00 uur. Hier zullen de nodige documenten ter 
beschikking zijn. Ook truitjes en sportzakken kunnen verkregen 
worden. 
 
We wensen dan ook al onze leden een sprankelend seizoen toe. 
 
Maar er is natuurlijk meer. 
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Onze KWB viert feest want zij bestaan 70 jaar. Na twee maanden de 
kans te hebben gekregen om de antwoorden te vinden op de vragen 
van de fotowandelzoektocht is het tijd om te feesten. 
Op 15 september hoop ik toch wat tafeltennissers te ontmoeten op het 
slotfeest van 70 jaar KWB. Het belooft een smakelijke en gezellige 
avond te worden. 
Meer hierover vindt je in deze Kontakt. 
 
Voor de instuif van zondag 16 september zal onze D ploeg paraat zijn. 
 
Misschien ook al even de aandacht houden voor onze marsepein en 
speculoos verkoop welke van start zal gaan begin oktober. 
 
 
Tot een volgende 
Frans 
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Beste kookvrienden, 

 

Bakken, braden en koken, woorden die we in onze kookclub regelmatig 

gebruiken en acties die we ook daadwerkelijk uitvoeren bij het bereiden 

van lekkere maaltijden. 

De laatste weken moest je echter geen lid zijn van de een of andere 

kookclub, de zon en de hoge temperaturen zorgden er voor dat we letterlijk 

en figuurlijk gebakken, gebraden en gekookt werden. Dan spreken we nog 

niet over het uitzicht in onze tuinen, gazon of de landbouwvelden. 

We zullen de komende maanden dieper in onze buidel mogen tasten,  

als we groenten of fruit willen aanschaffen.  

Vele landbouwgewassen zijn vernietigd door de hoge temperaturen.  

Anderen hebben dan weer veel baat bij zo’n hoge temperaturen. 

Drankencentrales, warenhuizen en brouwers doen gouden zaken. 

De zomer van 1976 heeft afgedaan, toekomstige hittegolven zullen 

vergeleken worden met de zomer 2018. 

 

Genoeg over dat bakken, braden en koken nu over onze “kookclub”. 

We starten in september met het werkjaar 2018-2019.  

Vrijdag 21 september 2018 steken we de koppen bij elkaar tijdens de 

algemene ledenvergadering. De infobrochure werd u reeds toegezonden 

door onze chef Danny. Jullie zullen opmerken dat er in de kookgroepen 

wijzingen zijn aangebracht.  

Het bestuur zorgt traditioneel op vrijdag 21 september 2018 voor lekkere 

mosselen met frietjes en de wijn wordt aangeboden door uw pottenkijker. 

 

Tijdens de eerste maanden van het nieuwe werkjaar zijn er allerlei 

activiteiten zoals : 

- zaterdag 15 september : slothappening 70 jaar KWB St-Martinus, 

- zondag 14 oktober (verkiezingen !) : zorgt het DB voor  

  bijzondere instuif, eveneens in het teken van 70 jaar KWB, 

- zondag 18 november : Solidariteitsinstuif voor de 25ste keer, 
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Dienstmededelingen : 

 

- Volgende chefs zijn jarig in september : chef Luc (de kleinere) 

  en chef Marc, van harte gefeliciteerd vanwege gans de kookploeg. 

 

- Vrijdag 21 september 2018 om 18.00 uur : 

  algemene ledenvergadering met mosselen en friet ! 

 

- Instuif 28 oktober 2018 : (graag aanwezig 09.30 uur) 

  Aerts D., De Meyer I., Verhelst L. en Hendrickx R. . 

 

- Zaterdag 13 oktober 2018 kook met de dames : Torfs voorgerecht, 

  De Meyer soep en nagerecht, Verpoten hoofdgerecht. 

  Chefs gelieve uw menu’s tijdig over te maken aan onze secretaris. 

 

- Zondag 18 november 2018 : Solidariteitsinstuif voor de 25ste keer 

   (meer in de “K” van september) 

 

 

 

“ Als in september de donder knalt,  

met Kerstmis sneeuw in hopen valt ”. 

 

PS : KWB Sint Martinus is nog steeds op zoek naar een nieuwe 

secretaris, als vervanger van Harry Crauwels,. Voelt u zich geroepen om 

deze taak uit te voeren, neem dan contact op met onze voorzitter Johan 

De Hert.                                   

                                                                             Pottenkijker MW       

  



16               September 2018                                      KONTAKT 
 

 

 

 

Beste kiekjesvrienden, 

 

Start van het nieuwe werkjaar met uitstappen en een nieuwe cursus 

“beeldbewerking“, dat maandelijks voortgezet zal worden 

 

 03 september14:00Opening van het werkjaar  

 10 september13:30Spotten van vliegtuigen in Steenokkerzeel 

bij slecht weer : plantentuin Meise 

 16 september10:00Fototentoonstelling Breda 

 17 september14:00 Beeldbewerking ( deel 1) 

 23 september13:15Broken-Wings Tisselt 

 24 september14:00uitwisselen van de foto’s : activiteiten sept. 

 

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

 

FOTO VAN DE MAAND:                                             Luc Van Hove 

 

  

http://www.indelens.be/
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Inschrijvingsformulier :  Barbecue 22 september 2017: 

  

Formulier af te geven aan een bestuurslid van de   

 

WIJNGILDE    of bij  Jos Huysmans  Drabstraat 54  2550   

 

Kontich.   tel : 03 457 32 07 

 

 

 

Ondergetekende(Naam):……………………………………..  

 

Adres: ……………………………………………………………… 

 

Gemeente:……………………………….  postcode: …………………… 

 

Tel.: ……………………………....……....  GSM: 

 

 e-mail : 

…………………………………..................................................................

.. 

 

Schrijft in voor de  Barbecue  welke doorgaat  op zaterdag  22 september 

2017 -  KWB lokaal 

Aperitief om 17.30u  -    Aanvang om  18 u   -   Gildewijnen inbegrepen. 

Inschrijven voor  6 september 2017 

En betaald hiervoor  de som van  : 20 €   per persoon  x  aantal………. 

totaal ……….. 

 

Handtekening: ……………………………… 

Bij voorkeur storten op rekening van de gilde  : BE09 7390 1473 9957   

  

Meer inlichtingen :- Secretariaat KWG :  Marc D’haene   03 455 63 12 

                              -                                 e- mail : wijngilde.kontich@telenet.be 
 
  

mailto:wijngilde.kontich@telenet.be
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Voor de hongerige :  inschrijvingen noodzakelijk ! ! ! ! ! 

 

VOLWASSENEN : 
Tomatenroomsoep met balletjes 2,50 € 

 

HOOFDSCHOTEL 

Menu 1Gebakken rug van varken  15,00 € 

Menu 2Vis vidé met groentjes15,00 € 

Menu 3  Tomaat garnaal, gekookte zalm-tijm, hesp16.00 € 

Menu 4 Vol-au-vent12,00 € 

Dit alles met frietjes inbegrepen! 

Menu 5 Vegetarische lasagne         12.00 € 

 

DESSERT 

Rijstpap 2,00€ 

Fruitvlaai 2,00€ 

KINDEREN : 

SOEP van de dag  1,00 € 

 

HOOFDSCHOTEL : Vol-au-vent met frietjes  6,00 € 

       

DESSERT  

Verrassing  1,00 € 

 

Aangepaste wijnen en dranken, koffie ter plaatse te bestellen 

 

INSCHRIJVINGEN voor het restaurant ten laatste op 1 oktober 2018 

Op volgende adressen 

— Parochiesecretariaat, Magdalenastraat 19  03/457 87 

70 openingsuren alle werkdagen van 9.30 uur tot 

11.30 uur en maandag ook van 14 tot 16 uur). 

— Jeanine Van den Broeck-Smets, 03/457 63 49 - 

0495/85 15 27 

 

Je kan ook inschrijven op volgende emailadressen: 

— secr.sintmartinus@belgacom.net 
— jeaninesmets@gmail.com 

mailto:secr.sintmartinus@belgacom.net
mailto:jeaninesmets@gmail.com
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RESTAURANT : bestelling 

 

Familie   

:……………………………………………………………………………. 

 

Adres : 

…………………………………………………………………………… 

 

En zou graag aan tafel zitten met 

familie………………………………………… 

 

Bestelt : VOLWASSENEN 

Soep   ……… X      2,50 €. =……………………………………….…..€ 

 

Menu 1 Gebakken rug van varken  …         X    15,00 €. =……………..€ 

 

Menu 2 Vis vidé met groentjes    ……    … X    15,00 €  =……………..€ 

        

 Menu 3 Tomaat garnaal, gekookte zalm-tijm, hesp   X 16.00 €  = ……..€ 

        

 Menu 4 Vol-au-vent   ……….X    12,00 €. =…………………….……..€ 

 

Menu 5 Vegetarische lasagne  ………..X    12.00 € =……………….…...€ 

 

Dessert:  

-rijstpap       ……… X    2,00 €. =……………..€ 

-fruitvlaai     ……… X    2,00 €. =……………..€ 

 

Bestelt :KINDEREN 

Soep     ……… X    1,00 €. =……………..€ 

Vol-au-vent met frietjes     ……… X    6,00 € =……………..le 

Dessert : verrassing     ……… X    1,00 €. = …………….€ 

 

 Totaal:       =……………..€ 
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INSCHRIJVINGSSTROOKJE QUIZ 2018 

 

 
…………………………………………………………………………… 

 

neemt deel aan de MARTINUS OKTOBERFEESTEN QUIZ 2018 

 

 

op ZATERDAG 6  OKTOBER ’18 om 20 uur (KWB-lokaal – 

Magdalenastraat) en schrijft € 15 over op rek. nr. BE29 7310 4300 

9064 van Parochiale Werken Kontich – vermelding: “deelname quiz 

2018”.  

 

Max. 6 spelers per ploeg! Max. 15 ploegen kunnen deelnemen!!! 

 

 

Naam contactpersoon: 

………………………………………………………. 

Adres: 

………………………………………………………………… 

Telefoon of e-mail: 

…………………………………………………………... 

 

Naam 

quizteam:……………………………………………………… 
 

 inschrijvingsstrookje verzenden + verdere info:  

Robert Vergauwen, Salviastraat 10, 2550 Waarloos  

Tel.: 0479/65 95 62 

Robert.vergauwen@telenet.be  

 

  

mailto:Robert.vergauwen@telenet.be
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HET BIER VAN MAAND SEPTEMBER  
 

TRAPPIST ROCHEFORT 6% 

 

ROCHEFORT  is een trappistenbier dat in de Abdij 

Notre-Dame de Saint-Rémy te Rochefort in de 

provincie Namen wordt gebrouwen. ROCHEFORT 6 

is één van de drie trappisten die in de abdij worden 

gebrouwen en is het zachtste en meest “droge” bier van de drie. De 6 

verwijst naar een alcoholpercentage van 7,5%. Het bier wordt gebrouwen 

met bronwater van binnen de abdij.  Bij het brouwen gebruikt men twee 

mout- en twee hopsoorten. Dit geeft de speciale Rochefort-smaak. Na het 

brouwen “rust” ROCHEFORT 6 nog 6 weken vooraleer het klaar is voor 

consumptie. De kleur van de 6 is minder donker dan die van zijn 

soortgenoten en neigt naar koper. De smaak is zacht, fruitig, licht kruidig, 

moutig, zoet en op het einde komt de bitterheid opsteken. Heerlijk toch?  

Naast ROCHEFORT 6, herkenbaar aan de rode kroonkurk en met een 

alcoholgehalte van 7,5% , wordt ook ROCHEFORT 8 (herkenbaar aan 

de groene kroonkurk en 9,2% alcoholgehalte) en ROCHEFORT 10 

(blauwe kroonkurk en 11,3% alcoholgehalte) te koop aangeboden.  

De totale jaarlijkse bierproductie bedraagt zo’n 50 000 hl. (= maximum 

capaciteit en 10 wekelijkse brouwsels). Het bier wordt doorgaans 

geserveerd in een bijhorend, mooi kelkglas, alhoewel er in de nabijgelegen 

stad Rochefort ook keramieken bierpullen en –bokalen te koop zijn. Helaas 

voor KWB kan drankenhandel Laeremans geen aangepaste bierglazen 

leveren voor het bier van de maand september.  

De officiële naam van de abdij waar het bier wordt gebrouwen is: “De 

Cisterciënzers van de Strikte Observatie”! Waar halen ze deze naam in 

hemelsnaam uit? De monniken staan bekend om hun afzondering. De 

kloostergebouwen en de meeste brouwerijen zijn verboden voor gasten.  

De gebruiken van de trappisten resulteren in een niet-economische 

verkoop. D.w.z. dat de monniken met het brouwen en verkopen van het 

trappistenbier geen winstoogmerk hebben. Ze produceren slechts wat zij 

nodig hebben voor hun dagelijks bestaan en om een deel aan een goed doel 

te schenken. De monniken maken geen reclame en doen niet mee aan 

moderne trends om hun bier te promoten. De verkoop aan de abdij vindt 

alleen in de weekends plaats.  
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Voetbalvrienden, 

 

Wat in het verslag van vorige maand niet vermeld stond en toch niet 

onbelangrijk, is dat we vorig seizoen de Fair-Play beker hebben gewonnen 

van gans het verbond KVV Antwerpen eerste ploegen, wat wil zeggen dat 

we de fairste ploeg waren op 120 ploegen!!!  

Moesten jullie naar komend seizoen toe nog iemand weten die wat tegen 

een balletje kan trappen, en zin heeft om dit op zondag bij ons te doen, 

contacteer gerust iemand van het bestuur. We kunnen stilletjes aan wat 

verjonging gebruiken. 

De zomerstop zit er nu op en het nieuwe voetbalseizoen kan beginnen voor 

onze sjotters na een deugddoende vakantie. 

Na enkele vriendenmatchen geven we op  2 september officieel de aftrap 

van het nieuwe seizoen. We komen dit jaar uit in de 4e afdeling B 

Recreanten van Voetbal Vlaanderen. Onze thuiswedstrijden spelen we om 

11u op de terreinen van VK Kontich in Kontich-Kazerne, kom gerust een 

keer ons ploegske mee naar de overwinning schreeuwen. Uitslagen, 

kalender en verslagen vindt u terug op onze website 

http://users.telenet.be/zondagploeg/. 

 

Voor onze bestuursleden waren de zomermaanden echter de drukste tijden 

van het jaar. Op 15 juli stond namelijk de 17e editie van onze rommelmarkt 

op het programma. 

De inschrijvingen voor onze rommelmarkt waren weer een overdonderend 

succes. Reeds 6 weken op voorhand waren alle plaatsen gereserveerd, 

zodat 1650 lopende meters in totaal waren ingeschreven en dan stond het 

ook overvol. Moesten we de plaats hebben, hadden we bijna het dubbele 

kunnen aannemen. We hebben dan ook verschillende aanvragen moeten 

weigeren, ondanks dat we ook dit jaar weer het ganse Sint Jansplein vol 

hadden gezet.  

Op vrijdag begonnen de eerste voorbereidingswerken, Eduard, Wim en 

Frans begonnen met het klaarzetten van de standen in de zalen en het 

afmeten van het grasveld. Zaterdagmorgen waren opnieuw Eduard, Frans 
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en Wim paraat, ditmaal bijgestaan door Stefan, Johan, Christophe, 

Jeanneke en Roger. Allerhande materiaal werd aangevoerd, het KWB-

lokaal werd klaargezet en alle plaatsen in de omliggende straten werden 

gemarkeerd. Omstreeks 15u waren de voorbereidingswerken gereed en 

waren de eerste rommelmarktkrameers hun gerief al in de zalen aan het 

plaatsen. Op zondagochtend 6u waren we, Eduard, Stefan, Johan, Wim, 

Christophe en Bart aanwezig om de eerste marktkramers te ontvangen. 

Liliane en de fam. Dupont waren er ook als eersten bij om het KWB-lokaal 

te runnen. Hier en daar wat gemopper en dergelijke, maar omstreeks 9u 

stond iedereen op zijn plaats en waren er al enorm veel bezoekers aan het 

rondkuieren. 

De weersvoorspellingen waren te goed, iets te warm eigenlijk. Zo kwamen 

er toch weer een massa bezoekers opdagen, enkele duizenden. Het 

lobbywerk van Eduard, de online reclame en de kranten-aankondigingen 

deden hun werk. De ‘rommel’verkoop was dan ook meer dan geslaagd 

mochten we op het einde van de dag vernemen.  

Het broodjeskraam draaide op volle toeren. Door de warmte was de 

verkoop toch wel net wat minder dan de vorige jaren. Net zoals in ons 

KWB-lokaal, een gezellige drukte maar net iets minder “snacks” verkocht. 

In de keuken smeerden Leona en Liliane broodjes, schepten soep, maakten 

croqueskes en deelden vlaaien uit aan de lopende band. De togen werden 

bemand door Johan, Wim, Frans en Carl, de zaalbediening was in de 

vakkundige handen van Jeanneke, Ria, Fred en Germaine. 

 

De lokale middenstand had echter onthouden dat onze rommelmarkt héél 

véél bezoekers naar het centrum trekt zodat allé caféetjes in de omgeving 

nu wel “uitzonderlijk” hun deuren hadden geopend, jammer genoeg. 

Zo maakt men het een kleine lokale vereniging het helemaal niet 

gemakkelijk om nog iets in te richten zodat de clubkas een beetje gevuld 

kan worden. De vraag is hoe lang we dit nog kunnen volhouden? 

Door de hoge temperatuur begon de aftocht net iets vroeger dan andere 

jaren. Omstreeks 17u zetten we ons neer in het KWB-lokaal met een 

pakske frit en keken op groot scherm naar de WK-finale. Vanaf 19u vlogen 

we er weer in om het laatste gedeelte op te ruimen zodat we tegen 21u 

huiswaarts konden keren na een lange vermoeiende dag en toch weeral een 

meer dan geslaagde editie!  
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Hierbij zou ik namens het voetbalbestuur zeker ook nog alle extra 

vrijwilligers (Fred, Ria, Roger, Frans, Jeanneke, Leona, Liliane, Carl, 

Germaine, Daan, Fien, Jason, Jeannine, Sofie, en sorry als ik momenteel 

nog enkele namen vergeet …)  willen bedanken die meegewerkt hebben 

aan deze editie. Zonder het werk van deze vrijwilligers zou het ook niet 

mogelijk zijn om een centje in kas te krijgen om de kosten van een 

voetbalseizoen betaald te krijgen. 

Ook dank aan alle andere sympathisanten, bezoekers en marktkramers en 

alle anderen die ons op enige manier gesteund hebben. 
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Nieuwsbrief  september 2018 
 

 
Beste vrienden, 

 

Het is weer voorbij die mooie zomer…. Helaas !    Ook zit het verlof voor 

velen er al op. 

Hopelijk heeft  het u 

een welverdiende rust 

gebracht. 

Maar niet getreurd, er 

volgt nog een lange en 

hete herfst.. 

Het nieuwe werkjaar 

2018-2019 start in 

onze gilde op 

donderdag  6 

september om 20u in 

het KWB lokaal. 

Wij gaan wel een wijntje proeven, maar er over praten nog niet. Intussen 

staat  wel het krieken sap te pruttelen in onze kelder -  en aan de appelslag 

denken we ook al. 

Wel : we gaan nog wat napraten over ons voorbije verlof. 

We gaan ook iets vertellen over :  Ja  inderdaad , over 

Pippie  Langkous. Zij woont in Zweden 

De eerste film ( zwart / wit ) werd gedraaid in 1949 en is een bewerking  

die gebaseerd is op de romans van Pippie. Breng zeker iets mee om te 

schrijven! 
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Onze jaarlijkse barbecue gaat door op zaterdag 22 september in het KWB 

lokaal. 

Het aperitief schenken wij vanaf 17.30u  en het 

varkentje gaat om 18u  op de rooster. 

Onze barbecue is niet alleen voor onze leden 

voorbehouden,  maar ook familie en vrienden 

zijn welkom. Inschrijven voor  6 september 

Inschrijven doe je door te storten op de 

bankrekening van 

KWG – Wijngilde  

BE09 7390 1473 

9957 
Prijs : € 20  per persoon  gildewijnen  

inbegrepen. 

Ook voor vegetariërs leggen wij een hapje op 

het vuur  en zelfs een haring op de barbecue zal 

mogelijk zijn maar deze zijn vooraf te 

bestellen. 

 

Meer inlichtingen bij onze voorzitter  Jos Huysmans  03 457 32 07 

 

En op de cultuurmarkt in Kontich op  zaterdag 29 september zal ook onze 

wijngilde vertegenwoordigd zijn met een wijn  proefstand . Kom eens 

langs ! 
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Nog effkens geduld en er is weer een kleurtje TROEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb eindelijk ontdekt waarom ik zo moeilijk afval! Ik was mijn haren 

altijd met shampoo en tijdens het uitspoelen loopt die shampoo langs mijn 

lichaam omlaag. Op zich niet erg, maar op het etiket staat: “GEEFT MEER 

VOLUME”.  Ik ga nu dus overschakelen op afwasmiddel, het etiket is 

veelbelovend:  “VERWIJDERT AL HET VET, ZELFS HET MEEST 

HARDNEKKIGE". 
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Na een zonovergoten zomer, moeten we stilletjes aan terug aan sporten in 

de zaal beginnen denken. 

Het nieuwe volleybalseizoen staat vol ongeduld te wachten om te starten. 

Voor de meeste ploegen van Falos start de matchen op 9 september. 

Voor Sporta is dit 14 september. 

Er zijn nog steeds trainingen op dinsdag avond voor zowel de heren als de 

dames. 

Verder zijn we nog op zoek naar een trainer om de heren te trainen op 

dinsdag. 

Wie iemand weet die dit ziet zitten, laat hem gerust contact opnemen met 

iemand van Komart. 

Dan nog enkele data die je al in jullie agenda kan zetten: 

- 21/10 => spek met eiren in de sporthal (tussen 7.30u – 11u) 

- 18/11 => instuif KWB-lokaal 

- 26/1 => Nieuwjaarsreceptie 

Ik wil nog wel even het wijkentornooi in de bloemetjes zetten. 

Dit jaar was weer een recordjaar. 

- 77 ploegen streden om de 1e plaats 

- 905 kaarten van de bbq werden verkocht en verorberd 

- 2 goede doelen uit Kontich werden  gesponsord 

 

Ik wens iedereen een fijne start van nieuwe seizoen. 

Liefst zonder kwetsuren of andere ongemakken. 

 

Sportieve groeten  
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GDPR - Bericht aan alle leden van  

KWB SINT-MARTINUS KONTICH 
vzw  

Algemeen 

KWB Sint-Martinus Kontich vzw hecht veel waarde aan de privacy en de 

bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.  

 

In deze privacyverklaring wil KWB Sint-Martinus Kontich vzw heldere en 

transparante informatie geven over hoe het omgaat met persoonsgegevens. 

KWB Sint-Martinus Kontich vzw doet er alles aan om de privacy van haar 

leden te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. KWB Sint-Martinus Kontich vzw houdt zich in alle 

gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).   

 

Dit brengt met zich mee dat KWB Sint-Martinus Kontich vzw in ieder 

geval: 

 

• de persoonsgegevens van haar leden verwerkt in overeenstemming 

met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type 

persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

• verwerking van de persoonsgegevens van haar leden beperkt is tot 

enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor 

ze worden verwerkt; 

• passende technische en organisatorische maatregelen heeft 

genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens van haar 

leden gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit 

nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn 

verstrekt; 
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• op de hoogte is van de rechten als betrokken persoon omtrent de 

persoonsgegevens, haar leden hierop wil attent maken en deze wil 

respecteren. 

 

Als KWB Sint-Martinus Kontich vzw is het verantwoordelijk voor de 

verwerking van de persoonsgegevens van haar leden. Indien u na het 

doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft 

hierover of contact met KWB Sint-Martinus Kontich vzw wenst op te 

nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

 

KWB Sint-Martinus Kontich vzw 

Zetel:  Doopput 2, 2550 Kontich 

Lokaal: Magdalenastraat 21, 2550 Kontich 

Emailadres: kwb.st.martinus.kontich@skynet.be 

Waarom verwerkt KWB Sint-Martinus Kontich vzw de 

persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens van haar leden worden door KWB Sint-Martinus 

Kontich vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 

rechtsgronden : 

 

- 0m te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KWB Sint-

Martinus Kontich vzw 

- Het versturen van het ledenblad Kontakt en mogelijke 

uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 

- Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke 

verplichting) 

 

Welke gegevens verwerkt KWB Sint-Martinus Kontich 

vzw? 

KWB Sint-Martinus Kontich vzw kan de volgende persoonsgegevens aan 

haar leden vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende 

doelstellingen  :  
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•  Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, 

e-mail 

• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid 

• Rijksregisternummer 

• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit 

Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties  

- KWB Nationaal via Korpus  

Verstrekking aan derden 

Verder zal KWB Sint-Martinus Kontich vzw  de verstrekte gegevens niet 

aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. 

 

Tevens kan KWB Sint-Martinus Kontich vzw persoonsgegevens delen 

met derden indien de leden haar hiervoor toestemming geven.  Deze 

toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk 

doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

 

KWB Sint-Martinus Kontich vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan 

partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

KWB Sint-Martinus Kontich vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van 

personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is 

gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

KWB Sint-Martinus Kontich vzw bewaart persoonsgegevens niet langer 

dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op 

grond van de wet is vereist.  

 

Beveiliging van de gegevens 
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Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn 

genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige 

verwerking: 

 

• Alle personen die namens KWB Sint-Martinus Kontich vzw 

kunnen kennis nemen van de gegevens van haar leden, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• KWB Sint-Martinus Kontich vzw hanteert een gebruikersnaam en 

wachtwoordbeleid op al haar systemen; 

• KWB Sint-Martinus Kontich vzw maakt back-ups van de 

persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

• KWB Sint-Martinus Kontich vzw test en evalueert regelmatig 

haar maatregelen; 

• De medewerkers van KWB Sint-Martinus Kontich vzw zijn 

geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

De rechten van de leden van KWB Sint-Martinus 

Kontich vzw omtrent haar gegevens 

Elk lid van KWB Sint-Martinus Kontich vzw heeft recht op inzage, kopie, 

aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die het ontvangen 

heeft.  Via het hoger vermeld adres kan elk lid KWB Sint-Martinus 

Kontich vzw hiervoor contacteren.   

 

Tevens kan elk lid van KWB Sint-Martinus Kontich vzw bezwaar indienen 

tegen de verwerking van haar persoonsgegevens (of een deel hiervan) door 

KWB Sint-Martinus Kontich vzw of door één van haar verwerkers.  

 

Ook heeft elk lid van KWB Sint-Martinus Kontich vzw het recht om de 

verstrekte gegevens door haar te laten overdragen aan zichzelf of in 

opdracht van het lid van KWB Sint-Martinus Kontich vzw direct aan een 

andere partij.  
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Klachten 

Mocht een lid van KWB Sint-Martinus Kontich vzw een klacht hebben 

over de verwerking van haar persoonsgegevens dan vraagt KWB Sint-

Martinus Kontich vzw hierover direct met haar contact op te nemen.  

 

Elk lid heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij 

de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Wijziging privacyverklaring  

KWB Sint-Martinus Kontich vzw kan de privacyverklaring steeds 

wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde in augustus 2018 

 

 

Aansluitend op hetgeen hierboven vermeld wordt, is het belangrijk te 

weten hoe je de eigen gegevens in Korpus kunt inkijken en laten 

aanpassen. Dit kan via   

 

www.kwb.be/mijngegevens  

 

Hoe werkt het? 

Je geeft je lidnummer en mailadres op. Als deze in Korpus steken ontvang  

je de inloggegevens in de mailbox. Met die gegevens kan je inloggen in 

Korpus en de eigen gegevens bekijken. Je kan echter zelf niets wijzigen. 

Wil je iets wijzigen, wordt gevraagd een mail te zenden aan de 

Korpusverantwoordelijke (kwb.st.martinus.kontich@skynet.be of  

harry.crauwels@skynet.be . 

 

Je lidnummer kan je vinden op je lidkaart en op de adresetiket van de 

Kontakt. Wie zijn of  haar lidnummer of mailadres niet kent, wordt op de 

inlogpagina doorverwezen naar KWB-nationaal, die de gegevens aan het 

lid bezorgt.  

http://www.kwb.be/mijngegevens
mailto:kwb.st.martinus.kontich@skynet.be
mailto:harry.crauwels@skynet.be
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PROGRAMMA MARTINUS OKTOBERFEESTEN 2018 

 

VRIJDAG 5 OKTOBER 2018: 

 20 uur: OPTREDEN ZANGERSCOLLECTIEF 

o.l.v. Hans Primusz. 

(Kerk St.- Martinus) 

ZATERDAG 6 OKTOBER 2018: 

 20 uur: QUIZ  

(KWB-lokaal – Magdalenastraat) 

ZONDAG 7 OKTOBER 2018: 

 Van 12.00 tot 14.00 uur: restaurantdag 

(Magdalenazaal) 

INLICHTINGEN: 

Parochiesecretariaat St.-Martinus: 03 457 87 70  0479 65 95 62 

Secr.sintmartinus@belgacom.net 

Openingsuren: werkdagen: 9.30 – 11.30 uur + maandag tussen 14.00 

en 16.00 uur. 

  

mailto:Secr.sintmartinus@belgacom.net
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Oktober 2018 
 
 

Maandag 01 
Fotoclub  

Bestuursverg. en jaarvergadering 

14.00 uur  

19.30 – 20.00 uur 

Donderdag 04 Wijngilde 19.00 uur 

Vrijdag 05 Kaart 2 20.00 uur 

Zaterdag 06 
Ttk jeugd 

Oktoberfeest - Qiuz 

0.900 uur 

20.00 uur 

Zondag 07 Instuif (Kaart) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 08 Fotoclub 14.00 en 20.00 uur 

Donderdag 11 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 12 Kaart 3 20.00 uur 

Zaterdag 13 Kook 2 18.00 uur 

Zondag 14 Instuif SPECIAL(Bestuur) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 15 
Fotoclub  

Dagelijks Bureau 

14.00 uur  

19.30 uur 

Donderdag 18 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 19 Kulo Weekend 08.00 uur 

Zaterdag 20 Ttk Jeugd 09.00 uur 

Zondag 21 
Instuif (Ttk)  

Ttk Dubbelkamp 

10.00 tot 13.00 uur 

13.30 uur 

Maandag 22 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 25 Tafeltennis 19.00 uur 

Zaterdag 27 
TTK Jeugd 

Artikel “Kontakt” 

09.00 uur 

12.00 uur 

Zondag 28 Instuif (Kook) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 29 Fotoclub 14.00 uur 
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“Kontakt”: Oktober 2018. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 27 september 2018. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 22 september 2018  12.00 uur! 
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