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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

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 
  

 

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

Hallo iedereen, 

 

Ik geniet nog na van onze viering rond 70 jaar KWB. 

Een fijne namiddag en avond. 

Verder in dit nummer leest u er meer over, ook over de fantastische 

fotowandelzoektocht. 

Maar ik hou er toch aan in dit voorzitterswoordje DANK JULLIE WEL te 

zeggen. 

 

DANK aan allen die 70 jaar geleden aan de wieg stonden van onze KWB. 

DANK aan de zo vele trouwe leden van onze KWB, met Marcel 

Vermeylen op kop, reeds 60 jaar onafgebroken lid. Knappe prestatie 

Marcel. Trouw blijven is het mooiste wat er is! 

DANK aan zo vele vrienden en vriendinnen die mee KWB-geschiedenis 

hebben geschreven doorheen de zeventig jaar, leden van het Dagelijks 

Bureau, wijkverantwoordelijken, bestuursleden van de verschillende 

onderafdelingen, losse medewerkers… 

DANK aan de organisatoren van de foto wandelzoektocht, het werd een 

succes om fier op te zijn! 

DANK aan allen die geholpen hebben om van 15/09/2018 een fijne KWB-

gebeurtenis te maken, KOMART voor het schitterend verzorgen van de 

Barbecue, de jeugd van onze TTK voor het verzorgen van de toog in zowel 

het KWB-lokaal tijdens de receptie als in de grote zaal tijdens het avond 

gebeuren. 

DANK aan XPOSURE voor hun schitterend optreden. 

DANK aan allen die erbij waren en mee met ons genoten hebben, lekker 

gegeten, gelachen, gedanst, gezongen…  

 

Ook nog even de KULO BINGO van zondag 9 september vernoemen, 

want ook dat werd andermaal een succes. Een leuke, ontspannende zondag 

namiddag. Gezelligheid troef en zeer mooie prijzen, zowel bij de bingo 

zelf als bij de tombola. Gemeend proficiat aan KULO. 
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Zaterdag 22 september was er dan nog de BBQ van de wijnmakersgilde. 

Als ik dit neertik moet dit nog plaats vinden, maar de vrienden van de 

wijngilde kennende zal dat ook wel weer in orde zijn geweest! 

 

Oktober begint met de Statutaire Jaarvergadering op maandagavond, 1 

oktober om 20.00 uur in het KWB-lokaal. 

 

Het weekend van 6 en 7 oktober zijn er dan weer de Martinus 

Oktoberfeesten, met op zaterdagavond quiz in ons lokaal. 

 

Zondag 14 oktober nodigt het Dagelijks Bureau van KWB Sint-Martinus 

jullie allen uit op de KEUZE-INSTUIF van 10.00 uur tot 13.00 uur in het 

KWB-lokaal. Kiezen kan je tussen worstenbrood, appelbol of natuurlijk 

allebei. En dit zo lang de voorraad strekt. Kom gerust langs, we 

verwachten jullie… 

 

Het weekend van 19 tot en met 21 oktober trekken we er met KULO dan 

weer op uit. Het jaarlijkse genietersweekend heeft dit jaar plaats in Bad 

Bentheim en beloofd weer een topper te worden. We kijken ernaar uit… 

 

Ik kijk ook al even naar november, traditiegetrouw een drukke maand. 

Maandag 5 november, 20.00 uur, KWB-lokaal, open vergadering “ALLES 

BEGINT MET WATER”   

Zondag 18 november SOLIDARITEITSINSTUIF ten voordele van 

SIANN vzw en WITH LOVE BY FERRE vzw. 

Zondag 25 november KINDERFEEST met de komst van de SINT en met 

goochelaar en ballonnen kunstenaar BEN. 

 

 

 

Zo vrienden en vriendinnen, ik wil het hierbij laten, hoop jullie zeker hier 

of daar te ontmoeten en wens jullie een fijne oktober maand toe. 

 

 

Jullie Voorzitter  

Johan De Hert 
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Wie zal in de toekomst… 

 
De sacrale woorden uitspreken bij het breken van het brood…?  

De helende olie op het lichaam van de zieke smeren …..?  

De woorden van vergeving uitspreken ……? 

 

Kortom, wie zal in de nabije toekomst de gelovige kudde, hoe klein ook, 

nog leiden? 

 

Een voorstel: kunnen we niet zoals in de prille middeleeuwen mensen 

aanduiden, mannen of vrouwen,  die volgens  de  gemeenschap,  sterk 

genoeg zijn in hun geloof,  om zorg te dragen voor een zoekende  groep?  

 

Heeft u een ander voorstel?  

 

Maar hier past een woord van dank , aan alle vrijwilligers in raden en 

groepen,  die gratis hun tijd besteden om nu dienstbaar te zijn . 

 

Dank!  

Flor 

 

FAMILIAATJES 
 

Een minder goede dag, een moeilijke week, een vervelende periode… 

KWB wenst alle vrienden en vriendinnen die tegenslag, verdriet, pijn 

moeten verwerken, het allerbeste toe. 

KWB wil ook dan een steun zijn, een luisterend oor, een schouderklopje… 

Moge het ondanks alles toch wat beter gaan, alles draaglijk zijn, een 

straaltje zonneschijn aan de horizon verschijnen… 

Laat ons dat blijven hopen, laat ons dat geloven… 
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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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5  NOVEMBER  2018:  OPEN VERGADERING  “ALLES 

BEGINT MET WATER” 
Op 5 november organiseren we andermaal een open vergadering. Met deze 

activiteit willen we inzicht geven in de waterproblematiek, zowel in 

Vlaanderen als in de wereld. We kijken niet alleen naar het water dat we 

gebruiken, maar zoemen ook in op onze watervoetafdruk die we nalaten 

op de planeet aarde.  

Drinkwater stroomt uit onze kraan, we staan er niet meer bij stil. 50 jaar 

geleden was dit nog anders, toen gingen onze moeders water halen aan de 

dorpspomp. Vanwaar komt dit water nu? Wie levert dit water? Hoe is de 

drinkwatervoorziening in Vlaanderen tot stand gekomen en 

georganiseerd? Hoe is de prijs die we betalen samengesteld? Hoe komt het 

dat de prijs serieus gestegen is? 

We kijken ook naar onze zoetwatervoorraden. Wie beheert die en zet het 

beleid uit in Vlaanderen? Hoe kunnen wij zelf bijdragen aan een goed 

gebruik en beheer? 

We zoemen ook in op de wereldwaterproblematiek. Wat is de 

watercyclus? Wat zijn de mondiale wateruitdagingen? Wat is de invloed 

van de klimaatverandering op de watercyclus? Wat is direct en indirect 

watergebruik?  

Hoe groot is onze watervoetafdruk? En wat kunnen we daar zelf aan doen?  

We kijken ook even naar de waterproblematiek in landen in ontwikkeling. 

Hoe is de situatie qua water- en sanitaire voorziening in landen in 

ontwikkeling? Kunnen we onze solidariteit betuigen met de waterarmen 

zowel in Vlaanderen als in landen in ontwikkeling?  

Op al deze vragen krijgen we een antwoord van Protos. Protos is een NGO 

met basis in Gent die reeds 40 jaar aan structurele ontwikkeling rond water 

werkt in 8 landen in ontwikkeling. In België werken zij samen met 

gemeenten die hun burgers, scholen en organisaties willen aanzetten tot 

bewust direct en indirect watergebruik en -gedrag. 

De missie van de organisatie is kort en krachtig. Protos versterkt het 

rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer en 

watergebruik. 

Protos zorgt voor een enthousiasmerende en goed opgeleide spreker uit 

zijn vrijwilligersbestand die op een interactieve manier deze infoavond zal 

verzorgen. 

Iedereen welkom op 5 november om 20.00 uur in het KWB lokaal.  



8               Oktober 2018                                      KONTAKT 
 

 

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… 
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Beste Vrienden, 

 
Tafeltennis heeft een mooie start gekend. Enkele nieuwe jongeren 
kwamen aan de deur kloppen zodat onze jeugdverantwoordelijke Karl 
plots vol nieuwe ideeen zit.  De trainingsgroep is dan ook goed bezet 
en Michael terug zijn pollen vol heeft. 
Maar niet alleen bij de jongeren, ook bij de senioren hebben we 
nieuwe gezichten mogen begroeten.  
Onze nieuwe tafels zijn er en ze zijn niet zo glanzend als de oude tafels 
wat het aangenamer maakt om er op te spelen. Nu maar hopen dat 
onze spelers er goed zorg voor dragen en we er lang plezier van 
kunnen hebben. Ook aan KWB onderafdelingen vragen we wanneer 
ze de tafels verplaatsen dit met de nodige zorg willen doen. Een tafel 
kost toch bijna 700 euro per stuk. 
Wat me toch in september zeer veel plezier heeft gedaan is dat leden 
van tafeltennis mee 70 jaar KWB hebben gevierd. Met een grote 
delegatie werd er deelgenomen aan het slotfeest met barbecue. Een 
welgemeende dank naar onze jongeren. Karl met zijn jeugdspelers 
zorgden voor een toffe en correcte bediening tijdens de receptie en 
het avondfeest. Proficiat TTK jongeren. 
Vooruitblikken doen we met onze marsepein en speculaas verkoop. 
Deze opbrengst is voor onze jongerenwerking. KWB-ers die onze 
jeugdwerking willen steunen kunnen steeds terecht bij mij (0498 
120 479) of via het inschrijvingsstrookje. Hopelijk vinden we ook in 
KWB een steun voor onze jongerenwerking zoals onze jongeren de 
KWB hebben gesteund bij 70 jaar KWB. 
 
Dit is het voor deze maand  
Groetjes en tot een volgende 
Frans 
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Beste kookvrienden, 

 

Allemaal uitgerust en niet verdampt, gewonnen met de fotozoektocht, 

iedereen terug ?  

Ja …dan starten we met ons werkjaar 2018-2019. We vlogen de maand 

september in met allerlei activiteiten  naar aanleiding van het 70 jarig 

bestaan van onze KWB-afdeling. 

Onze kookafdeling ging van start met de jaarlijkse “algemene 

ledenvergadering” op 21 september 2018. Hieruit onthouden we dat er 

twee leden hun ontslag hebben ingediend. Hun nevenactiviteiten laten niet 

meer toe om nog tijd vrij te maken voor de kookclub. Het bestuur zal een 

gepaste oplossing zoeken om het gemis op te vangen. De aanpas -singen 

zullen jullie al vernomen hebben in de ledenvergadering. 

 

Voor onze koolclub wordt het in elk geval een druk najaar : oktober de 

eerste kook met de dames en in november worden alle troepen 

gemobiliseerd voor de 25ste Solidariteitsinstuif.  

 

Dit jaar werden opnieuw twee goede doelen uitgekozen in samenspraak 

met het “Dagelijks Bureau” : SIANN vzw en WITH LOVE BIJ FERRE.            

Aangaande  SIANN vzw hebben jullie al een uitgebreide uitleg mogen 

lezen in de “K” van september. 

 

WITH LOVE BY FERRE is een vzw opgericht door de ouders en vrienden 

van Ferre, een zesjarige jongen die overleed na een lang gevecht tegen 

kanker. Ferre wou kindjes helpen door hun ziekenhuiskamers met posters, 

aangepaste verlichting en raamposters om te vormen tot gezellige 

kindvriendelijke kamers. 

 

We hopen op een grote opkomst zodanig dat we deze twee vzw’s een dikke 

cheque mogen overhandigen. Wetende dat ze geen subsidies ontvangen 

zal deze steun meer dan welkom zijn. 
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Dienstmededelingen : 

 

- Volgende chefs zijn jarig in oktober : chef-secretaris Danny,  

   chef Werner blaast 75 kaarsjes uit terwijl chef Flor er 80 mag uitblazen.  

   Van harte gefeliciteerd vanwege gans de kookploeg. 

 

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

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

  Kom langs en proef lekkere worstenbroden en appelbollen. 

 

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

  Aerts D., Maertens W., Verhelst L. en Van de Putte B . 

 

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

  De Meyer soep en nagerecht, Torfs hoofdgerecht. 

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

 

 

 

Zondag 18 november 2018 
 

25 ste  “Solidariteitsinstuif 
 
     Ten voordele van SIANN en WITH LOVE BY FERRE 

 

    Zeeuwse Mosselen  (19 €) 

          of Catalaans stoofschotel (16 €) 

 
         Inschrijvingen via inschrijfstrook “K” of  tijdens de   

                     zondaginstuif bij bestuursleden kookclub. 

Inschrijven kan tot  zondag 11 november 

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

 

Wij brengen na inschrijving de lekkere mosselen (u kent die wel, die 

zwarte schelpen uit de zee, versierd met ui en selder) bij u op tafel in de 

parochiezaal op 18 november 2018 vanaf 12.00 uur tegen een  

democratische prijs van € 19. 

Indien je geen mosselen lust toveren wij een Catalaanse stoofschotel 

tevoorschijn aan de prijs van € 16. 

Voornaamste ingrediënten van deze “Guiso Catalán “ zijn : rundsvlees, 

paprika, ui, witte wijn en aardappelen. 

 

- Omschakeling zomer-winteruur (mogelijk de laatste keer) gebeurt in 

de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 oktober 2018. 

Dus kunnen we een uurtje langer slapen want 03:00 uur wordt 02:00 uur. 

 

 

 

 

 

 

“Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn; 

 maar is hij nat en koel,  

                           ’t is van een zachte winter ’t voorgevoel.” 

 

 

Pottenkijker MW                                                                                          
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Het wordt weer een goed gevulde maand waarbij heel wat foto’s zullen 

getrokken worden om die dan te bewerken? 

 

Vergeet je doodle niet in te vullen.  

 

● Maa   01 oktober       14:00   Mosterdpot (Duffel) 

● Maa   08 oktober       14:00   Beeldbewerking ( deel 2) 

● Maa   15 oktober       14:00   Voordracht “ Van der Mueren” 

● Maa   22 oktober       14:00   Evaluatie cijfers en letters code “F” 

● Maa   29 oktober       10:00   Villers la Ville 

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

 

FOTO VAN DE MAAND:                                             Marc Verpoten 

 
  

http://www.indelens.be/
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Het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt, iets waar onze voetballers 

ondertussen naar uitkeken. De zomerstop had lang genoeg geduurd. 

Na een geslaagde voorbereiding, met een overwinning en een gelijkspel 

begonnen we vol goede moed aan de competitie. We mogen slagen van 

een zeer geslaagde start met 2 overwinningen op rij, en dit gepaard gaande 

met knap geleverd spel. Ook mochten we enkele nieuwkomers 

verwelkomen die al meteen hun meerwaarde hebben bewezen. Dit beloofd 

voor de komende weken! Kom dus gerust ons voetbalploegske 

aanmoedigen, 14 & 28 oktober spelen we een thuiswedstrijd op VK 

Kontich (net voorbij station). 

 

 

 

 

 

 

Als we vooruitblikken naar de randactiviteiten van onze voetbalploeg zien 

we dat het Kerstfeest stilaan dichterbij komt. Schrijf alvast zaterdag 15 

december 2018 in jullie agenda.  
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De kerstmenu ziet er als volgend 

uit: 

“Glaasje Bubbels”  
“Kervelroomsoep” 

“Gemarineerd Varkenshaasje”, 

met een appeltje,                   

              veenbessen, groentjes en 

kroketten 

“Dame Blanche” 

“Tas Koffie” 

 

Dit alles voor de prijs van € 35,00 

per persoon!!! 

 

Inschrijven kan vanaf heden bij een bestuurslid van onze voetbalafdeling, 

of via franssen.stefan78@gmail.com en dit tot zondag 9 december 2018.  

Wij hopen u in grote getalen te mogen ontvangen om samen de feestdagen 

in te zetten. 
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Martinus Kontich Voetbal 
 

Organiseert zijn 
 

Kerstfeest 
 

op zaterdag 15 december 2018 vanaf 18u30. 

 

 

 

 

 

 

GROOTSE ‘MARSEPEIN’ EN ‘SPECULAAS’ VERKOOP  

 

Tafeltennisclub Martinus organiseert ten voordele van de jeugd 

een marsepein en speculaasverkoop. 
 

MARSEPEIN : wordt verkocht - per kilo aan 11.00 EURO.      

        - per halve kilo aan 6.50 EURO.  

 

SPECULAAS: wordt verkocht per 2 ventjes van 23 cm. 

De verkoopprijs bedraagt 1.90 EURO 
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Naam:……………………………………………………………………………………… 
 

Schrijft in met ………… personen voor het kerstfeest van 

Martinus Kontich Voetbal van 15-12-2018  

En betaald hierbij  

 

de som van ……… x € 35,00 = ………………… €  

aan één van de bestuursleden. 

Indien mogelijk, wens ik aan tafel te zitten bij 
…………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

Naam: 

___________________________________________________________ 

 

bestelt aan TTK Martinus afdeling KWB St.-Martinus Kontich 

 

_____ x 1 kilo marsepein  aan 11.00 EURO per kilo =  ________€  

 

_____ x 1/2 kilo marsepein aan 6.50 EURO per ½ kilo  = ________€  

 

_____ x pakjes speculaas aan 1.90 EURO per pakje =  _________€  

 

     TOTAAL   =       ____________€  

LEVERING: de week van 11 november 2018    

 

Bestelling ten laatste binnen bij Frans Helsen, op 25 oktober 2018 
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Zondag 18 november 2018 
 

25 ste  “Solidariteitsinstuif 
 

Ten voordele van SIANN en WITH LOVE BY FERRE 

 

Zeeuwse Mosselen  (19 €) 

of Catalaans stoofschotel (16 €) 

 
Inschrijvingen via inschrijfstrook “K” of  tijdens de 

zondaginstuif bij bestuursleden kookclub. 

Inschrijven kan tot  zondag 11 november  

 
    

 

70 jaar KWB  
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HET BIER VAN MAAND OKTOBER 
 

St. Bernardus ABT 12. 

 

 

 

Dit bier kan beschouwd worden als de 

absolute topper in de hiërarchie van 

de St. Bernardusbieren en is tevens 

het bier met het hoogste 

alcoholpercentage (10% alc.vol). 

St. Bernardus ABT 12 is een donker 

bier met volle, ivoorkleurige 

schuimkraag. Dit bier is het 

paradepaardje van de brouwerij en 

laat zich vlot drinken door zijn zachte 

volmondige smaak. 

De St. Bernardus ABT 12 heeft een 

zeer fruitig aroma, zit boordevol 

complexe smaken en blinkt uit door zijn lange bitterzoete afdronk. 

Het bier wordt aanzien als één van de beste bieren TER WERELD! Met 

zulk een referentiekader mag/moet je dit maandbier zeker (met mate) eens 

uitproberen. Jammer toch dat we de typische, daarbij horende bierglazen 

niet ter beschikking hebben.  

De brouwerij St. Bernard is gelegen in Watou, in het uiterste puntje van 

West-Vlaanderen. Sinds 1946 brouwt men daar de edele St. 

Bernardusbieren: donkere en lichte abdijbieren. Alle bieren worden 

trouwens gebrouwen met eigen gist en eigen hop die geoogst wordt in een 

hoppeveld gelegen vlak naast de brouwerij. Ook de bijhorende mout is van 

de beste kwaliteit.  

Volgende bieren worden eveneens in de brouwerij St. Bernard gebrouwen 

en zijn zeker het proeven waard: St. Bernardus Prior 8, St. Bernardus 

Pater, St. Bernardus Tripel, St. Bernardus Wit, St. Bernardus Christmas 

Ale, St. Bernardus Extra 4 en Watou Tripel. 

Meer weten over de brouwerij en eventueel een bezoekje plannen: 

www.sintbernardus.be 

  

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

 

Na een schitterende start op donderdag  6 september, samen met “ Pipi 

Langkous” 

gaan we terug ernstig aan onze  gilde wijnen  beginnen.  

Hiernaast, ja 

inderdaad U ziet 

hier de molen van 

Boechout. En naast 

de molen een nieuw 

aangeplante 

wijngaard.  Niet de 

enige wijngaard 

in deze buurt want 

deze groep 

wijnliefhebbers of 

het collectief “ Oud 

Conynsbergh “ heeft 

grote plannen in de streek. 

Wij hebben het genoegen de heer Gert van Laer op onze volgende 

ledenvergadering  donderdag  4 oktober te mogen verwelkomen. 

Samen met zijn collega Jo, zullen ze bij ons hun wijnen komen voorstellen 

en hun plannen voor de toekomst komen ontvouwen. 

Zojuist zijn in Boechout de tweede wijnfeesten achter de rug en iedereen 

die daar geweest is zal U vertellen dat dit een enorm succes was. 

Er zullen er vast en zeker nog vele volgen ! 

Wij kijken al uit naar hun voordracht, en uiteraard willen wij wel eens het 

resultaat proeven. 

DONDERDAG  4 OKTOBER om 20u in het KWB lokaal!   Zorg 

dat je er bij bent.  

Ook niet gildeleden zijn welkom. 
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1 november,  ja dat is de 

eerste donderdag van de 

maand november.  Ook op 

deze dag zal onze 

ledenvergadering doorgaan.  

Het zal een culturele 

vergadering zijn,  want zoals 

wij U reeds vertelden zijn de 

“Statiepoweten” op de 

afspraak.  

Deze culturele groep uit 

Hove , brengt ons elk jaar 

een succesnummer. Hun 

fijne poëzie  en proza, hun 

humor  en gedichten over 

liefde, humor en wijn , ja,  daar maak je tijd voor . 

Ook op deze voordracht zijn niet leden welkom.  
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Vrijdag 14 september 

 

Met  56 deelnemers zitten we aan een mooie opkomst voor de eerste 

speeldag van de nieuwe kaartcompetitie. We begroeten een zevental 

nieuwe gezichten, we horen dat er nog evenveel trouwe klanten met 

vakantie zijn, dus … Met klaveren als de troeven van de avond neemt 

Maarten Spriet de beste start. Hij wint de eerste ronde met 70 slagen en 

klopt Lida Taels, Bart Peeters, Nicole Stessens en Suzy Vanherck, die met 

respectievelijk 67, 66, 65 en 64 slagen de topvijf vullen. Hogere cijfers 

worden in de tweede ronde genoteerd. Louis Van den Eynde en Raf 

Versteijlen eindigen zij aan zij bovenaan met 72 slagen en laten met 4 

slagen Carlo Geuens en Marc Pirson achter zich. Leo Rynders is de 

nummer 5 met 67 slagen. Het is uiteindelijk Raf Versteijlen die met 128 

slagen nipt de betere is van Leo Geysemans  en met de winst en de kip naar 

huis kan als de eerste leider van het nieuwe seizoen.     

Misschien heeft Raf de overwinning wel te  danken aan dat ene spel waarin 

hij 12 slagen haalde, iets wat niemand anders kon. Chris Hellemans en Staf 

Van den Eynden speelden  met 26 slagen het beste rondje van 4 spelen, 

terwijl Flor Meeus in een van rondjes maar aan 3 geraakte. 

 

De uitslag: 

1.Raf Versteijlen 128, 2.Leo Geysemans 127, 3.Leo Rynders en Maarten 

Spriet 125, 5.Marc Pirson 123, 6.Eliane Goddaer en Marie-Josée Halans 

119, 8.Stan Peeters en Rita Min 118,  10.Louis Van den Eynde en Rita Van 

Hoey 117, 12.Bart Peeters 116, 13.Gerda Opsomer 115, 14.Staf Van den 

Eynden en Nicole Stessens 114, 16.Jurgen De Voecht 113, 17.Jos 

Goossens, Simone Joly/Hove en Fred Moons 112.  

 

 

 

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 



 KONTAKT                       Oktober 2018                             25 
 

 

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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FOTOWANDELZOEKTOCHT …een terugblik! 
Eén van de activiteiten die het dagelijks bestuur plande in het 

feestprogramma n.a.v. het 70-jarig bestaan van  KWB St.-Martinus was 

een herhaling van de fotowandelzoektocht die, gezien het succes, voor het 

eerst georganiseerd werd in 2015.  

Nooit hadden wij gedacht dat dit initiatief zulk een succes zou kennen. In 

de loop van de vakantiemaanden juli en augustus werden niet minder dan 

470 bundeltjes afgehaald in de verschillende verdeelpunten. Uiteindelijk 

werden finaal 182 antwoordformulieren binnengebracht door volwassenen 

en kinderen geboren voor 2007. We ontvingen ook 53 

antwoordformulieren voor kinderen geboren NA 2007. Zoals het vaak 

voorkomt bij dit soort zoektochten zijn de schiftingsvragen meestal een 

rem om de deelnameformulieren uiteindelijk binnen te brengen.  

Vooraleer we de vragen en antwoorden verder onder de “loupe” nemen 

mogen we zeker een aantal mensen niet vergeten te bedanken:  

- Dank aan de onderafdeling “IN DE LENS”. Begin mei gingen zij 

gemotiveerd op stap om tientallen foto’s te bezorgen. Hieruit 

werd na grondig “speurwerk” een uiteindelijke selectie gemaakt 

rekening houdende met duurzaamheid. 

- Dank ook aan de verdeelcentra: Standaard Boekhandel (meer dan 

200 bundeltjes aan de man/vrouw gebracht), Letters & Co 

(Waarloos), dagbladhandel Brigitte (KOKA), Oxfam 

Wereldwinkel, cafetaria De Nachtegaal en uiteraard ons eigen 

KWB-lokaal. 

- Dank ook aan de talrijke sponsors die door Jos, onze 

penningmeester, over de streep werden getrokken om onze 

zoektocht te sponsoren waardoor we toch een aantrekkelijke 

prijzentafel konden aanbieden. 

- Dank aan de onderafdelingen TTK (voor de “toogdienst” in 

KWB-lokaal tijdens de receptie en ook in de Magdalenazaal 

tijdens het optreden van Xposure) en ook heel veel dank aan onze 

onderafdeling volleybal. Wij wisten reeds lang dat zij een 

“patent” hebben om BBQ-festiviteiten met de nodige ervaring te 

verzorgen en ook deze keer  slaagden zij er probleemloos in om 
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ongeveer 140 deelnemers te bedienen. OPRECHT HEEL VEEL 

DANK AAN TTK EN VOLLEY!!! 

- Tenslotte uiteraard ook dank aan de vele deelnemers die 

ongetwijfeld hebben bijgedragen tot het welslagen van deze 

tweede editie.  

Alhoewel je, als organisator,  hoopt dat de zoektocht probleemloos zal 

verlopen, toch hebben we ook dit jaar met een aantal totaal onvoorziene 

omstandigheden rekening moeten houden. Gelukkig kregen wij tijdig de 

tips van deelnemers dat er “één en ander” niet in orde was. In de loop van 

de twee vakantiemaanden werden we geconfronteerd met drie 

problematische situaties: 

- Het publiciteitsbord van Huisleverancier (Antwerpsesteenweg) 

bleek in de loop van de maand augustus vervangen waardoor 

vraag 11 door de wandelaars van augustus niet meer kon opgelost 

worden. 

- Geloof het of geloof het niet, maar op de hoek van de 

Ooststatiestraat en Hoogbunderlaan werd het lichtingstabel ook in 

de maand augustus aangepast!!! 

- En de elektriciteitskast op de hoek Wisselbeemd-Konijnenveld 

werd helemaal vernieuwd. Gelukkig werd het gezochte nummer 

niet gewijzigd. 

Verderop in dit KONTAKT vinden jullie de juiste antwoorden voor 

volwassenen en kinderen en ook de winnaars van beide categorieën.  

Laat ons tot slot nog even terugblikken op de meest voorkomende 

fouten bij volwassenen en kinderen. De meeste fouten bij de kinderen 

troffen we aan bij vraag 1  (VZW De Hazelaar) en vraag 2 (Stella). 

Bij de volwassenen lieten heel wat mensen zich vangen bij vraag 4 

over de som van de huisnummers OP DAT HUIS! (44+44= 88). Voor 

vraag 9 had je nog enig wiskundig inzicht nodig. Wij vroegen het 

product van de cijfers van het telefoonnummer en vermits er in dit 

telefoonnummer een 0 stond is het product natuurlijk ook 0. Bij het 

verbeteren heb ik vastgesteld dat toch een aantal bekende en “min of 

meer hoog opgeleide” personen zich hebben laten vangen. Om alle 

problemen te vermijden, vernoem ik hier geen namen … maar als zij 
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mij tijdens de zondagse instuif moesten tegenkomen … een pintje is 

altijd welkom om publicatie te vermijden!!! 

Wat ook heel opbeurend overkwam: de talrijke positieve reacties. Veel 

mensen reageerden enthousiast. Zij ontdekten nieuwe weggetjes, 

steegjes, wandelpaden waar zij nog nooit waren gekomen, ook al 

woonden zij al jaren in Kontich. Dus: ook dat doel is, bereikt Kontich: 

“bewandelen” en nieuwe waardevolle plaatsen herdenken. 

Ondanks het vele werk kijk ik toch terug met vreugde op een geslaagd 

initiatief en wie weet, tot over 5 jaar want dan bestaat KWB St.-

Martinus 75 jaar! 

Robert 
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FOTOWANDELZOEKTOCHT: ANTWOORDEN BIJ DE 

AFGEBEELDE FOTO’S VOOR VOLWASSEN EN KINDEREN 

GEBOREN VOOR 2007! 

1. 7 ½ tot 10 % voor wie?TROUWE KLANTEN 

2. Hier krijg je alle info voor …?LOODGIETERIJ  -  CENTRALE 

VERWARMING 

3. Om hoe laat gebeurt de latere lichting op zaterdag?10.45 

uur/GEEN 

4. Maak de som van de twee huisnummers die bij dit huis horen.88 

5. Naam van het restaurant hieronderGINKGO – oosters restaurant 

6. Hier houdt men niet van …?RECLAMEDRUKWERK 

7. Partner in …? FINANCIËLE STRATEGIE  

8. Wat krijg je hier elke woensdagavond (mits betaling natuurlijk)? 

SCAMPI’s A VOLONTE 

9. Het product van alle cijfers van dit telefoonnummer is …?0 

10. Is Tembo een NV of BVBA?BVBA 

11. Verhuur – Styling en …?VASTGOED VERKOOP 

12. Academie van  …?KONTICH 

13. Landschapspark is een …?WANDELGEBIED 

14. Wie of wat bel je bij schade of defect?TELENET 

15. Noteer de woorden die staan BOVEN en ONDER dit teken?BITS 

+ LIFE 

16. Waarvoor moet je hier oppassen?GOLDEN RETRIEVER 

17. Vul aan: LS + ...2192 

18. Noteer de meisjesnaam. LIESELORE 

19.  Slechts 1 deur die leidt naar …?25 BANKEN 

20. Noteer het jaartal. 1946 

21. Noteer het tweede getal. 7 

22. PE1984 hoort bij? DE WILG ( dagverzorgingscentrum) 

23. Het telefoonnummer van Tim is …?03/458 78 58 

24. De bewoners zijn Sienack en …?DE HERT 

25. Vul aan: LANDSCHAPSPARK en …? ZUIDRAND 

26. Wat mag je hier NIET bussen?ONGEADRESSEERD 

DRUKWERK 

27. Wanneer staat hij daar en waar? ELKE ZATERDAG 

OP DE 

(KONTICHSE) 

MARKT 
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28. Welke BVBA is hier dichtbij gehuisvest?ELFIN DENTAC 

(BVBA) 

29. Welke naam hebben de bewoners RECHT TEGENOVER DIT 

HUIS voor hun huis gekozen?LENTEDAG 

30. De verlichtingspaal dicht bij dit huis draagt het nummer …?1442 

Schiftingsvragen:  

1. Totale afstand wandelzoektocht: 6,43 km 

2. Afgelegde weg te voet: 1u05’ en met de fiets: 25’. Totaal dus: 

1u30’ 

Winnaars fotowandelzoektocht 2018 – volwassenen en kinderen (voor 

2007) 

1. Bart Peeters (Lint) 

2. Saks Van Dyck (Kontich) 

3. Michiel Cuypers (Kontich) 

4. Jan Sels (Lier) 

5. Ingrid Fransens (Kontich) 

6. Paul Vanhaute (Kontich) 

7. Vera De Saeger (Kontich) 

8. Eliane Goddaer (Kontich) 

9. Veerle Willems (Waarloos) 

10. Nicole Geysemans (Kontich) 

11. Rita Min (Lint) 

12. Luc Van den Brande (Aartselaar) 

13. Eline Freire (Wilrijk) 

14. Laurie Freire (Wilrijk) 

15. Ann Voets (Mortsel) 

16. Wim Knegtel (Kontich) 

17. Linda Geysemans (Kontich) 

18. Denise Huygelen (Kontich) 

19. Anita Blockx (Kontich) 

20. Cindy Ongena (Lint) 
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FOTOWANDELZOEKTOCHT: ANTWOORDEN BIJ DE 30 

VRAGEN BIJ DE AFGEBEELDE FOTO’S VOOR KINDEREN 

GEBOREN NA  2007! 

1. De witte wegwijzer wijst u de weg naar …? VZW DE HAZELAAR 

2. Noteer de meisjesnaam van het bier dat je hier kan drinken. STELLA 

3. Is de situatie hier oud of nieuw? NIEUW 

4. Noteer ALLE voornamen. ANNE – NELE - LIES 

5. Welke provincie staat op dit blad vermeld? ANTWERPEN 

6. Is er ook een klimrek in de buurt van deze foto? JA 

7. Koude of warme maaltijden? WARME 

8. Hoeveel keer merk je het KEER- of MAALTEKEN op aan dit huis? 6 

KEER/MAAL 

9. Maak de SOM van de cijfers van het telefoonnummer. 55 

10. Bij LUX hoort …? NELEN 

11. Vul aan: 11/BS 008…  010 

12.  Voor wie??? PERSONEN MET EEN HANDICAP 

13. Hoeveel houten panelen telt de afsluiting VOOR de foto? 5 

14.  Groenten en ??? FRUIT 

15. Opgelet: hoeveel garages tel je op dit kleine “pleintje”? 7 

16. Noteer het huisnummer.  46E 

17. Onder 0,2 staat welk getal?  6,7 

18. Datum van inhuldiging is …?  16 SEPTEMBER 1988 

19. Hoeveel verschillende soorten brood kan je hier kopen? Laat je niet 

beetnemen!  3 

20. Minder afval? Wie doet het? KONTICH 

21. Wat koop je  hier dagelijks?  VERS BROOD 

22. Godinho + …?  MAMPAEY 

23. Hier woont een fan van …?  ‘t PERIODIEKSKE 

24. Staat er een zitbank onder een raam?  JA 

25. Wie waakt hier?  RAYMONDKE 

26. Doorstreep de kleuren die je op dit paaltje NIET merkt:  

blauw – wit – geel – rood – groen – zwartBLAUW – GEEL - 

GROEN 

27. Noteer het nummer op de verlichtingspaal.  778 

28. Wat kan er gebeuren als je ouders hier hun auto parkeren?  

WEGTAKELEN/WEGSLEPEN 

29. Noteer het nummer rechts boven op de elektriciteitskast.  23 

30. Nummerplaat op deze garagepoort = ?  CGL516 
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Schiftingsvraag: 53 kinderen brachten een antwoordformulier 

binnen, waaronder 27 jongens en 26 meisjes. 

 

 Winnaars fotowandelzoektocht 2018 –  kinderen geboren na 2007) 

 

21. Liam Van Langendonck (Brasschaat) 

22. Senne Van Langendonck (Brasschaat) 

23. Joos Jacobs (Edegem) 

24. Achiel Vandael (Reet) 

25. Stien Van Wuytswinckel (Kontich) 

26. Pim Van Wuytswinckel (Kontich) 

27. Staf Goormans (Kontich) 

28. Juliet Goormans (Kontich) 

29. Elien Hellemans (Rekem) 

30. Jana Merckaert (Duffel) 

31. Louise De Vos (Reet) 

32. Janne Van Caneghem (Kontich) 

33. Robbe Türk (Kontich) 

34. Robbe Pittoors (Wilrijk) 

35. Ferre Van Dyck (Kontich) 

36. Merel Pittoors (Wilrijk) 

37. Lies Billiau (Hove) 

38. Lotte Faes (Kontich) 

39. Floor Billiau (Hove) 

40. Liene Faes (Kontich 
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Verslag bestuursvergadering 
3 september 2018 

 

 

Aanwezig:  Bosmans W. - Crauwels H. - Croux F. - De Boeck F. - De 

Hert J. - Demeer J. – Dupont F - Helsen F. - Huyssen E. - 

Moons F. - Pirson M. - Van Hees W. - Van Herck E. – Van 

Herck W. - Vergauwen R.                  

 

Dagorde: 

 

 Welkom en bezinning.   

 Ledennieuws en ledenbeweging: Overlijden Karel Van Eynde. 

 Evaluatie voorbije activiteiten:  

 24/06/2018: Zoete instuif (Martinus voetbal).  

 15/07/2018: Rommelmarkt Martinus voetbal (320 kramen).  

 Planning komende activiteiten: 

 09/09/2018: Bingo KULO (57 aanwezigen).  

 15/09/2018: Viering 70 j. KWB:  

 Evaluatie Wandelzoektocht. 

 Slotfeest: Receptie, BBQ, Optreden 

Xposure. 

 01/10/2018: Algemene ledenvergadering. 

 14/10/2018: Speciale instuif D.B. 

 18/11/2018: 25ste Solidariteitsinstuif: t.v.v. “With love by Ferre” en 

“Siann”. 

 Nieuws van het Verbond (Nieuwsbrief september 2018): GDPR. 

 Functie secretaris. 

 Allerlei. 

 

 

Volgende vergadering: 01 oktober 2018 om 19.30 uur, om 20.00 uur 

gevolgd door de Algemene Ledenvergadering.      

 

H.C. 
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November 2018 
 
 

Donderdag 01 Wijngilde 19.00 uur 

Vrijdag 02 
Afwerken “Kontakt” 

Kaart 4 

09.00 uur 

20.00 uur 

Zondag 04 Instuif (Volley)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 05 

Fotoclub 

Bestuursvergadering  

Open vergadering 

14.00 uur 

19.30 uur 

20.00 uur 

Donderdag 08 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 09 Kaart 5 20.00 uur 

Zondag 11 
TTK Clubkampioenschap 

Komart volleytornooi (Sporthal) 

10.00 uur 

 

Maandag 12 Fotoclub  14.00 en 20.00uur  

Donderdag 15 Tafeltennis 19.00 uur 

Zaterdag 17 
Ttk Jeugd 

Voorbereiding solidariteit 

09.00 uur 

14.00 uur 

Zondag 18 SolidariteitsInstuif  10.00 uur 

Maandag 19 
Fotoclub 

Dagelijks Bureau 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 22 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 23 Kaart 6 20.00 uur 

Zaterdag 24 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 25 
Instuif (Bestuur) 

Kinderfeest 

10.00 tot 13.00 uur 

14.30 uur 

Maandag 26 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 29 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis 

09.00 uur 

19.00 uur 
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“Kontakt”: November 2018. 
 

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

delijken vanaf vrijdagmiddag 2 november 2018. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 27 oktober 2018  12.00 uur! 
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