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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

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) + Postzegzls 

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 
  

 

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

Gegroet allen, 

 

 

De maand november. De winter is in aantocht, ook al zou je dat nog niet 

onmiddellijk denken. Allerheiligen en Allerzielen openen 

gewoontegetrouw deze maand. 

November, de maand dat we meer dan anders aan onze overleden 

familieleden en vrienden terugdenken. En het is goed dat we dit doen, 

alhoewel het ook in de loop van het jaar goed is dat we aan hen denken. 

Mensen die ons echt dierbaar waren, familie, vrienden, gaan nooit uit onze 

gedachten. Daarvoor hoeft het niet de maand november te zijn. Maar zo 

velen, waar we ook echt om gaven, zo velen die ook wat betekent hebben 

in ons leven, voor hen is Allerheiligen en Allerzielen het moment om even 

bij stil te staan, te mijmeren, de mooie herinneringen weer boven te halen. 

 

Bij onze KWB is de maand november meestal wel een behoorlijk drukke 

maand. 

 

Beginnen we op maandag 5 november om 20.00 uur in het KWB lokaal 

met een infoavond met als thema “ALLES BEGINT BIJ WATER”. 

Vanzelfsprekend gratis, jullie zijn allen van harte welkom. 

 

Zondag 18 november is het weer hoogdag bij onze KWB en nu nog meer 

dan anders. 

In ons 70e jaar vieren we ook 25 jaar SOLIDARITEITSINSTUIF. Wat ooit 

een idee was van de toenmalige voorzitter van onze onderafdeling kook 

Richard Geysels is in de voorbije 25 jaar uitgegroeid tot één van de 

grootste KWB-activiteit, met medewerking van zowat alles en iedereen die 

bij onze KWB betrokken zijn. Dit jaar ten voordele van vzw SIANN en 

van vzw WITH LOVE BY FERRE. Inschrijven en er bij zijn, dat is de 

boodschap! Er wachten mogelijk wel wat verrassingen… 

 

Een week later, zondag 25 november, komt de SINT dan weer langs. 

Kinderfeest, ook reeds vele jaren op ons programma. Kinderen en 

kleinkinderen van onze KWB-leden zijn van harte welkom, na 
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inschrijving. Entertainer BEN zal de kinderen vergasten op circus en 

ballonnen figuren maken. Niet vergeten in te schrijven, de kindjes zullen 

er weer blij mee zijn. 

 

Verder is er natuurlijk elke week weer de instuif op zondagvoormiddag in 

ons KWB-lokaal. Je bent er elke week weer welkom. 

 

Voorbije maand vond de Keuze Instuif plaats op zondag 14 oktober. Die 

dag kon je bij onze KWB kiezen tussen worstenbrood en appelbollen. En 

met succes. Het werd een drukke maar erg gezellige instuif. We kijken al 

uit naar alweer een volgende “bijzondere instuif”… 

 

Met KULO trokken we er met 47 leden op uit naar BAD BENTHEIM in 

Duitsland van 19 tot en met 21 oktober. Prachtig weer, zeer mooi hotel, 

leuke uitstappen, kortom het werd een erg geslaagd en gesmaakt weekend. 

Met dank en proficiat aan Jos, Louis, Harry en Lieve voor deze puike 

organisatie. 

 

Vrienden, tot zo ver mijn voorwoordje voor deze maand. 

Ik wens jullie allen een fijne novembermaand, kom zeker langs bij onze 

KWB want het is telkens weer meer dan de moeite waard. 

 

En voor nu, veel leesgenot… 

 

   

 

 

Jullie Voorzitter  

Johan De Hert 
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Heb jij al beslist…..? 
 

Wat er met je lichaam moet gebeuren als het leven ten einde is ? Ik ben er 

nog niet uit. In  Limburg heeft een firma een ecologische urn ontwikkeld. 

Binnen een maand is je as met de aarde verenigd. “Gedenk, o mens , dat 

je van stof bent en tot stof zult wederkeren!” een deel van Aswoensdagrite. 

Ik hoop dat er voor mij toch nog ergens een steen of een kruisje mijn naam 

zal dragen.  Ik bid dat er tijdens de herdenkingsviering voor onze 

overledenen, begin november, geen kruisje achterblijft, want dat zou 

betekenen dat een dierbare nu reeds vergeten is; dan pas ben je echt dood 

. 

R.I.P. dierbaren. Op 1 november  zullen we een kaarsje  ontsteken als teken 

van respect! 

F.C. 

 

 

 

SECRETARIS KWB SINT-MARTINUS 
 

 

We zijn nog steeds op zoek naar een goede opvolging van onze vriend 

Harry om het secretariaat van onze afdeling bij te houden. 

Ik blijf erin geloven dat een oplossing uit de bus zal komen. 

Vrienden, het is van groot belang om het secretariaat van een vereniging 

als de onze op een goede en correcte manier te organiseren. Zoals Harry 

dat 35 jaar deed! 

Omdat ik weet dat ook jullie dat beseffen, moeten we samen aan een 

degelijke oplossing werken.   

 

Jullie voorzitter 

Johan De Hert   
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FAMILIAATJES 
 

 

We vernamen het overlijden van ons lid MARCEL DE WINTER in de 

leeftijd van 75 jaar. Marcel was vooral actief in de wijnmakersgilde van 

onze KWB. We wensen langs deze weg zijn echtgenote Maria en zijn 

kinderen onze oprechte gevoelens van medeleven over te maken en hen 

veel sterkte toe te wensen in deze moeilijke dagen. 

 

 

 

 

We vernamen ook het overlijden van onze goede vriend FONS 

QUADENS, oud-voorzitter van KWB Sint-Rita en er nog steeds actief als 

bestuurslid en redactielid van hun ledenblad “De kleine man”. Fons werd 

84 jaar. Aan zijn echtgenote Melania, zijn kinderen en kleinkinderen 

maken we langs deze weg nogmaals onze christelijke gevoelens van 

medeleven over. Veel moed en kracht om dit verlies trachten een plaats te 

geven. 

Begin september mocht onze afdeling van Fons nog onderstaande mail 

ontvangen ter gelegenheid van onze 70ste verjaardag: 

 

Hallo Johan, mijn beste wensen en een dikke proficiat om met kwb St.-

Martinus zo lang en goed stand te hebben gehouden !!  

De vereniging bloeit nog altijd volop, doe zo verder dan zal het rap 75 jaar 

te vieren zijn !  

Spijtig genoeg kan ik niet meer aanwezig zijn op eender welke (buitenhuis) 

activiteit wegens gezondheidsproblemen, maar ik blijf jullie nog steeds 

volgen,  

Nog veel  plezier en geluk met je afdeling en proficiat aan jou om het zo 

lang vol te houden als voorzitter, da's ook niet niks ! 

Je kwb vriend Fons. 

 

Bedankt Fons, we zullen je nooit vergeten.  
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We vernamen ook nog het onverwachte overlijden van ons trouw lid 

LEON VUYTS in de leeftijd van 79 jaar. Leon was jarenlang 

wijkverantwoordelijke van onze afdeling, vele jaren voorzitter van onze 

onderafdeling voetbal en zeer regelmatig bezoeker van onze wekelijkse 

instuif, waar hij dan steeds weer trachtte kaartpartners te vinden om samen 

een kaartje te leggen. Maar bovenal was Leon animator, zanger, muzikant, 

hij deed niet liever om bij gelegenheden even op te treden, de gitaar steeds 

dichtbij. En altijd op zak, zijn mondharmonica. Leon werd “Leonardo” en 

kon zich uitleven voor een groot of klein publiek. 

Zo schreef hij ooit ter gelegenheid van een KWB Sint-Martinus voetbal 

jubileum, onderstaande tekst (dit was het refreintje) op de muziek van “’t 

Is moeilijk bescheiden te blijven”, en hij trad hiermee in de loop der jaren 

tientallen keren op, steeds weer ziende gelukkig als wij uit volle borsten 

dit refreintje meezongen: 

 

’t Is moeilijk bescheiden te blijven, als ge bij een ploeg speelt als ik 

Die jongens zijn echt formitastisch, dat zie je in één ogenblik 

Als gij ook zo wilt leren sjotten, doe dan maar met ons ploegske mee,  

We mogen er echt niet mee stoppen, begot, 

Leve groen wit van de KWB  

 

Leon, goede vriend, bedankt voor zo veel vriendschap, zo veel vreugde, 

zo veel KWB. 

Op één of andere manier zal je altijd onder ons blijven, vaak zullen we aan 

je terug denken, dat weten we nu al…     

Rust nu maar zacht. 
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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. 



 KONTAKT                       November 2018                             9 
 

 

 

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… 

 

WITH LOVE BY FERRE VZW  

  

Deze vzw zet zich in voor zwaar zieke kindjes. Ferre was een ongelofelijk 

moedig en positief kind van 6 jaar, die na 2 jaar heel hard vechten toch de 

strijd tegen kanker heeft verloren. 

Hij was in die 2 jaar een vaste gast in het ziekenhuis, afdeling 

kinderoncologie. Kindjes verblijven hier soms weken, ja zelfs maanden 

achtereen op een kamertje. 

Om Ferre zijn verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken, 

zorgden zijn ouders er altijd voor dat zijn kamer er zo gezellig mogelijk 

uit zag. Slingers, geplastificeerde posters en zeker ook gezellige 

verlichting. Sfeer is ZO belangrijk! 

De vzw is ervan overtuigd dat een knusse, huiselijke sfeer het 

genezingsproces bevordert. 

Weg “kil”, hallo “chill”!!!!  

Daarom heeft de vzw tot doel te trachten meer kinderen in deze situatie 

zo’n gezellig mogelijke kamer te geven, waardoor ze zich misschien meer 

thuis en vooral minder ziek zullen voelen. 

 

 

NIEUWE LEDEN 
 

Ballon Sofie / Beatse Leen / Beeckmans – Verrelst / Boone Liesbet  

Bosmans Lotte / Bruggeman – Fierens / Callens Bert / Carmen Eveline 

Ceulemans Sven / Claes Anke / Claes Lien / Claes Evi / Cleeren Christof 

Dardenne Charlotte / Deprez Fran / Gillis Jessie / Helala Hussam  

Hellemond Jurgen / Huygen Gert / Patteet – Dierens / Pirenne Yves  

Plasmans Jurgen / Roelant Rene / Spittael Carolien / Stevens Eline 

Thieleman Filip / Van Himbergen Lauranne / Van Raemdonck Evelien 

Velle Steven / Watzeels Luc 
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SOLIDARITEIT VENEZUELA 

Maak mee het verschil 

 
PETER GIJS werd in 1979 priester gewijd en was als jong priester 

onderpastoor in onze parochie tot hij in 1983 vertrok naar VENEZUELA. 

Momenteel werkt hij in de armenwijk “La Concordia” in het 

provinciestadje Valle de La Pascua. 

 

Zijn grootste zorg op dit moment is de armsten onder de armen in zijn 

parochie voeding en medicatie bezorgen. 

 

De parochie heeft geen eigen middelen meer, hij is dus aangewezen op 

hulp uit het buitenland. 

 

We laten Peter zelf even aan het woord: 

 

Vroeger was er geen rijkdom voor de meerderheid van de bevolking, maar 

was er geen honger. Nu is er veel honger, veel lijden, veel miserie. Ik tracht 

de mensen zo veel mogelijk bij te staan. Hulp uit Vlaanderen is meer dan 

welkom! Groeten. Peter. 

 

KWB Sint-Martinus wil graag dit project van solidariteit steunen en heeft 

de initiatiefnemers rond deze solidariteitsactie dan ook uitgenodigd op 

 

ZONDAG 9 DECMBER 2018 tussen 10.00 uur en 13.00 uur tijdens 

onze wekelijkse INSTUIF. 

 

Er zal dan een standje “SOLIDARITEIT VENEZUELA” in het KWB 

lokaal staan waar u de gelegenheid krijgt om gesuikerde walnoten en 

ééndags kaarsjes te kopen ten voordele van het werk van onze goede vriend 

Peter Gijs. 

 

WARM AANBEVOLEN!!! DOEN!!!  

Alvast bedankt…  

  



 KONTAKT                       November 2018                             11 
 

 

KWB  KINDERFEEST 

 
ZONDAG 25 november 2018 - KWB Lokaal 

Deuren open om 14.00 uur – Aanvang om 14.30 uur stipt 

Met de komst van Goochelaar Ben en Sinterklaas met zijn zwarte Piet 

Alle KWB-kinderen tot en met 12 jaar samen met hun ouders en/of 

grootouders zijn hartelijk welkom. Zij zullen kunnen genieten van een 

fantastisch optreden van onze huisgoochelaar Ben, en nadien mogen de 

kinderen natuurlijk op de schoot bij de Sint, want die zal, net als de vorige 

jaren, voor ieder alweer een zak boordevol snoep en speeltjes meebrengen. 

Ben was in het verleden al enkele keren bij ons te gast en wie er toen bij 

was zal zich nog herinneren hoe onze kinderen met open mond 

gefascineerd toekeken naar zijn goochelkunstjes.   

De deelname is gratis. Dranken en een hapje kunnen aangekocht worden 

aan gezinsvriendelijke KWB-prijzen.  

Inschrijven is wel noodzakelijk aan de hand van het inschrijvingsstrookje 

dat u in deze Kontakt vindt, en wel tijdens de zondagse instuif (van 10.00 

tot 13.00 uur) of bij de leden van het dagelijks bestuur, ten laatste op 18 

november 2018. Vermeld in ieder geval naam en voornaam, de leeftijd en 

het geslacht van de kinderen, en door hoeveel volwassenen (en kinderen 

boven de 12 jaar) zij zullen vergezeld zijn. Bovendien voorzien wij een 

ruimte op de inschrijvingsstrook waar je een aantal weetjes over je 

kind(eren kwijt kan (hobby’s, dingen die ze leuk of minder leuk vinden, 

hun lievelingsspeelgoedje, enz ….) zodat de sint onmiddellijk een 

aanknopingpunt heeft om met hen een gesprekje te starten. 

 

Het dagelijks bestuur.    
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Beste Vrienden, 

 

Ook oktober heeft zijn rug getoond. Dit wil zeggen dat we toch al een 

eindje in de competitie gevorderd zijn. Misschien nog wat vroeg om een 

balans te maken maar er zijn toch mooie en soms minder mooie 

vaststellingen. Een uitgebreid relaas van de ploegen vinden onze leden 

beslist terug in onze nieuwsbrief van november. 

 

Graag blikken we terug op een geslaagd dubbelkampioenschap. Dank aan 

Bert en Maud voor de organisatie en Francine voor de heerlijke 

pannenkoeken. Natuurlijk ook dank aan de aanwezigen want zonder 

belangstelling is er uiteraard geen dubbelkampioenschap. 

 

Onze marsepein en speculaas verkoop heeft een mooi resultaat opgeleverd 

waarvoor dank aan de verkopers van dienst. We hopen alles te kunnen 

leveren voor 11 november en anders ten laatste op ons clubkampioenschap 

van 11 november. 

 

De inschrijvingen voor ons clubkampioenschap ronden we ook stilaan af. 

De voorbereiding zowel technisch als culinair kan dan starten. 

 

We hebben dit jaar weer enkele nieuwelingen mogen begroeten. De 

jongeren sluiten we zoals steeds altijd aan als competitiespeler. De 

volwassenen hebben de keuze uit recreatie of competitie. 

Hopelijk vinden deze nieuwe gezichten hun draai vlot in ons midden. 

 

Onze KWB heeft ook twee activiteiten waar we de nodige aandacht aan 

willen schenken. 

 

Op maandag 5 november om 20.00 uur is er een open vergadering in ons 

lokaal met als thema: alles begint met water. Alle TTKers en andere 

geïnteresseerden zijn hier welkom en het is gratis. 
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Op zondag 18 november is er de solidariteitsinstuif vanaf 12.00 uur. Hier 

hebben we een ploeg van TTK die het afruimen verzorgt. Zo draagt TTK 

zijn steentje bij om deze activiteit mee te verwezenlijken. 

Toch willen we al onze leden oproepen om van de heerlijke mosselen of 

het Catalaans schoteltje te komen proeven. Het goede doel in Kontich vaart 

er wel bij. Verdere info in deze KWB Kontakt. 

 

Een derde activiteit is het KWB Kinderfeest op zondag 25 november vanaf 

14.30 uur. Na een showgedeelte en ballonplooien verwachten we de Sint 

met zijn knecht die de aanwezige kinderen zal verrassen. Inschrijven en 

alle info vindt je in deze Kontakt. 

 

Wanneer we verder kijken staat er nog een extra activiteit in de steiger. 

Om de kerstperiode wat sfeer mee te geven zullen we opdonderdag 27 

december weer kunnen genieten van BLACK-LIGHT tafeltennis. Meer 

hierover in een volgend uitgave van deze Kontakt. 

 

Verder nog veel leesplezier en graag tot een volgende. 

Frans 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Met zijn allen weer present voor het maken van foto’s waar we jaren erna 

nog blij zullen zijn dat we erbij waren om ze te kunnen nemen. 

 

● Maa05 november14:00Schoonselhof Kerkhoven 

● Maa12 november14:00Beeldbewerking ( deel 3) 

● Zon18 november12:00SOLIDARITEITSINSTUIF KWB 

● Maa19 november13:23uitstap Leuven, Stadshuis Station 

                                  afspraak aan station Kontich we gaan 

                                  met de trein 

● Maa26 november14:00uitwisselen van de foto’s gemaakt op 

                                            de activiteiten beperken tot max 5 

                                            foto’s per activiteit. 
 

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

Foto van de maand  : Georges De Pauw 

 

 

  

http://www.indelens.be/
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Martinus Kontich Voetbal 
 

Organiseert zijn 
 

Kerstfeest 
 

op zaterdag 15 december 2018 vanaf 18u30. 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsstrookje   

 

KWB Kinderfeest 
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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 
…………………………………………………………………………………… 
 

 

Inschrijvingsstrookje Kinderfeest 25 november 2018 

 

Ondergetekende: 

………………………………………………………………………… 

schrijft in met                . kinderen tot en met 12 jaar. 

Samen met                    . volwassenen en kinderen boven de 12 jaar.  

Gegevens van de kinderen tot en met 12 jaar: 

Naam                              Voornaam                      Leeftijd                J / M 

 

……………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

Weetjes over de kinderen: 

 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………….  
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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 NOVEMBER 
MAREDSOUS BLOND 6° 

 

Maredsous Blond 6° is een abdijbier met een 

alcoholpercentage van 6%. Het uitzicht oogt 

donker, goudblond en briljanthelder. Het is 

een bier met een natuurlijke hergisting op fles.  

Maredsous Blond verenigt diverse mout- en 

hopcomponenten tot een harmonieuze 

smaakbeleving. Maredsous is het authentieke 

bier van de benedictijner monniken van de 

abdij van Maredsous in België. De abdij ligt in 

de Belgische Ardennen ten zuiden van Namen 

en naast het pittoreske dorpje Denée. 

In de abdij van Maredsous leven, bidden en 

werken de monniken volgens  de Regel van de 

Heilige Benedictus. Deze traditie stamt al vanuit de 6e eeuw. Ook een 

traditie die sinds het ontstaan in ere wordt gehouden door de monniken: 

het lichte Maredsous Blond wordt nog steeds gedronken bij het 

middagmaal! 

De abdij van Maredsous staat bekend om zijn toewijding en gastvrijheid. 

Er bevindt zich ook een bibliotheek met meer dan 400 000 titels! Sommige 

boeken zijn zelfs meer dan 1 000 jaar oud! Dus een combinatie van een 

abdijbier proeven én een bezoek aan de bib is beslist een aanrader.  

Naast Maredsous Blond 6° worden ook Maredsous Bruin en Maredsous 

Tripel gebrouwen in de abdij. De drie abdijbieren worden nog altijd 

gebrouwen volgens het oorspronkelijke recept van de benedictijner 

monniken.  

Een belangrijk deel van de winst die door de bieren gegenereerd  worden, 

gaat naar goede doelen.  

Nog een tip voor fijnproevers. Maredsous Blond 6° gaat perfect samen met 

volgende kazen: Fagotin van Maredsous, Maredsous Light en ook 

Maredsous Smeerkaas met geitenkaas. Proberen maar! 

Wie meer wil weten over de bieren en de abdij raadplege hun website: 

www.maredsousbieres.be  

  

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

 

We zitten in de “droevigste maand” van het jaar, namelijk november. 

We herdenken onze dierbare overledenen en onze gevallen voorvaders in  

WO I. De dagen worden korter, de nachten langer en kouder. De eerste 

nachtvorst  zal een slagveld aanrichten onder de chrysanten op onze 

kerkhoven. Wat gaat het Europees Parlement ons in de toekomst brengen 

met de eventuele aanpassingen van het zomer-winteruur. Het lijkt dat we 

in Europa maar enkel wakker liggen van dat “uur”. 

 

Voor onze kookploeg is november echter een maand van de goede doelen. 

Op zondag 18 november heeft de 25ste Solidariteitsinstuif  plaats in de 

parochiezaal. 

Wisten jullie dat de Solidariteitsinstuif op 01 maart 1992, (althans volgens 

het KWB Jubileumboek 1948-1998) werd opgericht door de kookclub in 

samenspraak met het Dagelijks Bureau en de onder -afdelingen. Er werd 

toen een behoorlijk bedrag geschonken aan Zieken-zorg. Het jaar daarop 

gebeurde de schenking aan de parochie. Door het groot succes werd beslist 

de Solidariteitsinstuif rond 11 november te houden zodat de 11.11.11 actie 

mede hierdoor niet werd vergeten. 

Dit jaar steunen wij  

 

WITH LOVE BY FERRE vzw en SIANN vzw. 
 

Hopelijk mogen wij op zondag 18 november veel volk verwelkomen in de 

parochiezaal. Hoe meer volk, hoe groter onze schenking zal zijn. 

Iedereen is welkom ! Men kan nog steeds inschrijven via : 

 

-a) www.kookclubmartinus.webnode.be  : vul de inschrijfstrook aan 

 

-b) via overschrijving op rekeningnummer BE 0689 0363 6162  

      van kookclub Martinus met vermelding van : 

      - naam……..        ... (aantal) x mosselen      …(aantal) x stoofschotel   

 

http://www.kookclubmartinus.webnode.be/
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- c) inschrijven met inschrijfstrook bij bestuursleden tijdens wekelijkse 

      (zondag) instuif tussen 11.00 en 13.00 uur. 

 

     

 

                       

 

 

 

    

 

 

 

Dienstmededelingen : 

 

- Volgende chefs zijn jarig in november : chef Flor(ent), chef Jan en  

   chef Willy (de struise). Van harte gefeliciteerd vanwege gans de 

   kookploeg. 

- Zaterdag 17 november 2018 13.30 uur voorbereiding Solidariteitsinstuif 

- Zondag 18 november 2018 10.00 uur Solidariteitsinstuif  

Chefs : vergeet jullie niet in te schrijven ! 
- Vrijdag 21 december 2018 18.00 uur kookavond ploeg Verpoten. 

- Geen instuif in november of december. 

 

“ Als 't vriest in november, sneeuwt 't in december ”                                                                          

 
Pottenkijker MW    

Zondag 18 november 2018 
van 12.00 tot 14.00 uur 

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

 

    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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Beste voetbalvrienden, 

 

Dankzij de start van het seizoen kon het bestuur even uitrusten en genieten 

van het wekelijkse potje voetbal en met veel vreugde kunnen we melden 

dat we enkele jongere spelers hebben kunnen aansluiten. Bovendien 

hebben we een mooie seizoenstart genomen met de eerste 2 wedstrijden te 

winnen, wat onze dorpsrivaal Dynamica mocht ondervinden. U merkt het, 

wat verjonging binnen de ploeg kan er al wat beter gepresteerd worden. 

Desondanks zijn we toch wat teruggezakt naar de buik van het klassement. 

Dit mede omdat enkele vaste waarden in de ploeg werkverplichtingen 

hebben gehad op zondag, en wederom een hoge blessurelast (met zelfs een 

operatie tot gevolg). Maar als je ook kijkt naar het klassement en de 

wedstrijdkalender dan valt het wel op dat we alle ploegen boven ons al een 

keer bestreden hebben. Dat betekent dus dat we met de wedstrijden in 

november enkele posities in de stand terug kunnen nemen. Alle publieke 

steun om ons naar de overwinning te schreeuwen is zeker welkom. 

 

Het overschakelen naar het winteruur is het signaal voor het bestuur om 

volop te beginnen aan de voorbereidingen van ons kerstfeest. Schrijf alvast 

zaterdag 15 december 2018 in jullie agenda. Wij hopen u weer massaal 

te mogen ontvangen voor ons inmiddels legendarisch feestje. De 

inschrijvingen beginnen stilletjes aan binnen te komen. Als u ook wenst in 

te schrijven kan u steeds terecht bij onze bestuursleden. 
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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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 Beste vrienden, 
 

“STATIEPOWETEN  MET  EEN  KNIPOOG” 
 

Onder deze noemer hebben wij bij ons in de gilde op donderdag  1 

november  om 20u. in het 

KWB  lokaal  een literaire 

groep te gast uit onze 

buurgemeente Hove.  Op de 

foto : John en Guido, maar ook 

Veerle zal er deze keer bij zijn.  

Zij brengen ons veel literatuur 

en poëzie  over de liefde en de 

wijn maar vooral veel humor.  

Het is vooral veel eigen werk 

waarmee ze naar buiten komen. En al vele jaren hebben zij bewezen dat 

het steeds weer de moeite waard is. Hun artistieke kwaliteiten,  hun fijne 

humor  en uitstraling maken hun voordrachten steeds weer de moeite 

waard .  Met een knipoog,… en je weet het!   En zoals het bij een wijngilde 

hoort te zijn,  zal onze keldermeester  voor een passend wijntje zorgen.  

Een avondje voor allen. 

 
En dit is Georges de Pauw. Hij is een van onze 

bestuursleden en zeer  actief in het maken van 

wijnen. Op onze ledenvergadering van 6 

december  zal hij voor ons praten over  

biologische aperitieven. 

Wat  mag dat niet zijn?  

 Een geheel groen  aperitiefje? 

Iets met worteltjes sap?  Iets met alcohol waar 

 je niet dronken van wordt? 

Georges,  je maakt ons nieuwsgierig 
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Vrijdag  5 oktober 
 

Er zitten opnieuw 56 kaarters aan tafel voor deze tweede 

competitiewedstrijd. Bij hen is er één nieuwkomer, Willem Lauwerys uit 

Duffel. Hij speelt zich onmiddellijk in de kijker, want met ruiten als troef 

haalt ‘die nieuwe’ in de eerste reeks niet minder dan 83 slagen. Dit komt 

in de buurt van eerdere topprestaties zoals de 84 van Rita Van Hoey twee 

jaar geleden en de 86 van Jozef Vleminckx negen jaar geleden. Toch is 

Willem niet de beste van de avond. In de tweede ronde kan hij immers 

maar 43 slagen oprapen en wippen Nicole en François Stessens hem 

voorbij. Nicole wint maar laat de kip aan haar broer. 

Willem Lauwerys wint de eerste ronde met 14 slagen meer dan Staf Van 

den Eynden. Nicole Stessens, Bart Peeters en François Stessens bekleden 

de volgende plaatsen, telkens met één slag minder. Toch ook iets speciaals 

in de tweede ronde: op het podium staan 3 dames! Met 68 slagen staat Lida 

Taels op het hoogste schavotje, geflankeerd door Nicole Stessens en 

Margriet Torfs, elk 67. De verdere ereplaatsen gaan naar Louis Van 

Deuren met 66, en naar Albert Daelemans en Swakke De Boeck met 63. 

De stunt van de avond komt van Margriet Torfs. In haar eerste ronde haalt 

ze amper 25 slagen, verdeeld over 6,6,7 en 6 per rondje van 4 spelen. De 

tweede ronde eindigt ze op plaats twee met 67 slagen, en daarin speelt ze 

een rondje van 32 slagen in 4 spelen, een gemiddelde dus van 8 slagen per 

spel. Van een contrast gesproken. Wie doet haar dat na ? Het minst goede 

rondje van 4 spelen gaat met 5 slagen naar Irene Beuckelaers, Leontine 

Landuydt, Anita Moons, Jef Jespers, Jacky Peremans en Vic Willems. Het 

beste spel van vanavond komt van Paula Engelen met 12 slagen. En een 

laatste cijfer: 69, het aantal slagen dat Leontine Landuydt bijeenspeelt in 

haar 32 spelen van de avond. Gelukkig kan haar Ghislain aanschuiven bij 

de prijzentafel… 

 

De uitslag: 

1.Nicole Stessens 135, 2.François Stessens en Willem Lauwerys 126, 

4.Louis Van Deuren 121, 5.Lida Taels en Chris Hellemans 120, 7.Maria 
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Vansweevelt en Marc Pirson 118, 9.Roger Dupont 117, 10.Stan Peeters, 

Bart Peeters en Staf Van den Eynden 115, 13.Albert Daelemans en 

Ghislain Kennes 114, 15.Carlo Geuens en Leo Rynders 113, 17.Roger  

Van Loock 112, 18.Swakke De Boeck en Louis Van den Eynde 111.  

 

Na twee wedstrijden krijgen we volgende stand: 

1.Nicole Stessens 249, 2.Marc Pirson 241, 3.Leo Rynders 238, 4.Stan 

Peeters 233, 5.Bart Peeters 231, 6.Chris Hellemans en Lida Taels 230, 

8.Staf Van den Eynden 229, 9.Louis Van den Eynde 228, 10.Leo 

Geysemans 226. 

 

Vrijdag  12 oktober 

 

Het seizoen begint op volle toeren te draaien. 16 volle tafels, 64 

kaart(st)ers, tellen we op deze derde wedstrijd. De hartjes zijn de troeven 

van de avond. Albert Daelemans ziet een sterke eerste ronde beloond met 

eindwinst. De kip laat hij aan Margriet Torfs, die hem dichtst benadert, 

maar ook zij laat de kip aan zich voorbijgaan. Nummer 3, Jacky Peremans, 

mag ze dan mee naar huis nemen. Smakelijk ! Albert haalt net voldoende 

slagen om Nicole Stessens bij te benen aan de kop van het voorlopig 

klassement. 

Albert Daelemans wint de eerste ronde met 78 slagen afgetekend voor 

Margriet Torfs met 71  en Jacky Peremans met 70. Merkwaardig is dat ze 

op het einde van de avond ook 1, 2 en 3 zijn! En verwonderlijk is dat niet 

helemaal want Jan Borgmans en Maria Vansweevelt, de nummers 4 en 5 

van die eerste ronde, volgen met respectievelijk 64 en 63 slagen toch al op 

vrij ruime achterstand. In de tweede ronde eindigt Irene Beuckelaers 

bovenaan met 72 slagen. Ze klopt Fred Moons, 69, Rita Min  en Maria Van 

den Eynde, 65, en Nicole Stessens, 64. 

Ludo Jacobs speelt met 28 slagen het beste rondje van 4 spelen. Vier heren 

scoren in zo’n rondje maar 4 keer: Leon Bleeckx, Fons Dams, François 

Stessens en Edward Van Herck. 

En 3 dames slagen erin 11 slagen te halen in één spel: Lida Taels, Margriet 

Torfs en Lisette Stessens. 

 

De uitslag: 

1.Albert Daelemans 141, 2.Margriet Torfs 134, 3.Jacky Peremans 128, 

4.Irene Beuckelaers en Maria Van den Eynde 122, 6.Maria Vansweevelt 
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120, 7.Fred Moons, Peter Marquetecken  en Raf Versteijlen 119, 

10.François Stessens 116, 11.Eliane Goddaer en Jan Borgmans 115, 

13.Suzy Vanherck, Bert Soudan en Lieve Puttemans 114, 16.Rita Min en 

Juul Selderslaghs 113, 18.Vik Willems en Dirk Crauwels 112, 20.Ludo 

Jacobs en Flor Meeus 110.  

 

Het klassement na 3 avonden:  

1.Albert Daelemans en Nicole Stessens  358, 3.Marc Pirson 343, 4.Chris 

Hellemans, Fred Moons en Stan Peeters 336, 7.Eliane Goddaer 335, 8.Lida 

Taels en Staf Van den Eynden 334,  10.Leo Geysemans en François 

Stessens 333. 

 

 

Inschrijvingsstrookje  

VAN OUD NAAR NIEUW 2018-2019 
 

Ondergetekende 

naam: 

…………………………………………………………………………… 

telefoon: 

…………………………………………………………………………… 

 

Schrijft in met ……. personen voor de viering van Oud naar Nieuw op 

31/12/2018 vanaf 19u00 

en wenst samen te zitten met: 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

en betaalt ………. x 39,00 €/persoon KWB-leden         = ……………€ 

en            ……….. x 49,00 €/persoon niet-KWB-leden = ……………€ 

totaalbedrag                                                                    = ……………€ 

op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 23/12/2018 
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Met Kulo van Oud naar Nieuw 
 

Het jaar 2018 nadert zijn einde. De feestdagen komen in het verschiet en 

dus ook ons jaarlijkse eindejaarsfeest van KULO. 

Na het succes van vorige editie, behouden we de formule. Dezelfde DJ en 

dezelfde traiteur staan garant voor weer een spetterend eindejaarsfeest op 

31 december vanaf 19u00 in ons KWB-lokaal. 

We kunnen u dit feest aanbieden aan een forfaitaire prijs van 39,00 

€/persoon voor KWB-leden en 49,00 €/persoon voor niet-KWB-leden. De 

dranken tijdens de maaltijd zijn hier niet inbegrepen en zijn te verkrijgen 

aan de democratische KWB-prijzen. 

Wat is er allemaal in de prijs inbegrepen? 

- Een lekker aperitief 

- Een uitgebreid koud en warm buffet 

- Een dessertenkeuze 

- Een heildronk om middernacht 

- Een heerlijke kaastafel 

- Koffie of thee met een versnapering 

- Muziek voor oud en jong 

 

Wil je zeker zijn van je plaats, wacht dan niet met inschrijven. Je kan het 

inschrijvingsstrookje bezorgen aan Lieve, Louis, Harry of Jos. De uiterste 

datum van inschrijving is 23/12/2018. De betaling dient te gebeuren op 

rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO. 

We hopen naast de trouwe deelnemers ook nieuwe gezichten en jongeren 

te mogen begroeten. De ambiance is alvast verzekerd! 

 

Feestelijke groeten van het KULO-

team.   
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Parochiefeesten  uitslag tombola 
 

 

0170 0213 0468 0711 0963 1214 1475 1733 1984 2241 2496 2741 

1626 0222 0473 0728 0974 1228 1481 1745 1994 2258 2502 2753 

2040 0236 0485 0736 0985 1236 1495 1751 2002 2261 2516 2762 

2818 0244 0499 0749 0992 1243 1503 1770 2013 2274 2521 2778 

2913 0255 0503 0754 1004 1259 1512 1779 2027 2284 2537 2783 

0004 0262 0514 0763 1015 1262 1527 1784 2043 2298 2549 2796 

0016 0271 0526 0772 1024 1275 1536 1791 2056 2306 2555 2804 

0027 0286 0539 0784 1038 1286 1541 1808 2069 2316 2568 2827 

0037 0294 0547 0792 1049 1295 1553 1817 2073 2326 2572 2831 

0041 0302 0557 0805 1052 1301 1566 1822 2081 2331 2586 2847 

0053 0316 0566 0816 1063 1314 1579 1836 2097 2345 2593 2853 

0069 0328 0573 0826 1076 1324 1582 1849 2104 2360 2604 2864 

0071 0333 0582 0836 1081 1338 1597 1857 2116 2368 2616 2878 

0084 0343 0595 0842 1097 1341 1610 1863 2127 2373 2627 2881 

0096 0351 0603 0860 1103 1352 1614 1875 2132 2388 2631 2895 

0106 0365 0614 0863 1111 1367 1637 1884 2149 2399 2647 2904 

0115 0379 0625 0871 1129 1377 1643 1894 2160 2404 2653 2926 

0127 0386 0637 0884 1136 1385 1654 1904 2165 2416 2670 2938 

0138 0394 0643 0893 1149 1397 1668 1915 2174 2425 2671 2946 

0142 0404 0654 0909 1160 1406 1671 1927 2189 2435 2685 2954 

0151 0412 0662 0912 1162 1414 1684 1936 2192 2448 2694 2962 

0177 0426 0676 0928 1174 1429 1699 1948 2204 2459 2705 2973 

0190 0436 0689 0933 1181 1436 1703 1959 2216 2463 2716 2984 

0195 0448 0694 0945 1193 1442 1715 1965 2224 2478 2728 2992 

0205 0453 0706 0955 1206 1468 1723 1975 2237 2481 2738   

Tombolaprijzen Martinus Oktoberfeesten 2018.  Bij voorkeur afhalen op vrijdag                                              

tussen 9u30 tot 11u30 en 14u tot 16u. – op de pastorij, Magdalenastraat  11 
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Verslag bestuursvergadering 
1 oktober 2018 

 

 

Aanwezig:  Aerts D. - Crauwels H. -  De Hert J. - Demeer J. - Dupont - 

Helsen F. - Huyssen E. - Moons F. -  Pirson M. - Stessens F. 

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

Vergauwen R.   

 

Dagorde: 

 

 1.   Welkom en bezinning.   

i.2.   Ledennieuws en ledenbeweging.        

 3.   Evaluatie voorbije activiteiten:  

 09/09/2018: Bingo Kulo (53 aanwezigen).  

 15/09/2018: Viering 70 jaar KWB Sint-Martinus: receptie met 

prijsuitreiking foto-wandelzoektocht, BBQ, avondanimatie. (een 

schot in de roos).  

4.   Planning komende activiteiten. 

 14/10/2018: Keuze instuif (worstenbrood of appelbollen). 

 19-21/10/2018: Kulo week-end Bad Bentheim (D). 

 05/11/2018: Open vergadering “Alles begint met water”. 

 18/11/2018: Solidariteitsinstuif (25ste editie). 

 25/11/2018: Kinderfeest. 

5  Nieuws van het verbond (nieuwsbrief oktober 2018).  

6. Allerlei. 

 

Volgende vergadering: maandag 05/11/2018 om 19.30 uur.  

 

 

 

H.C. 
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December 2018 
 
 

Zondag 02 Instuif (Ttk)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 03 
Fotoclub 

Bestuursvergadering  

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 05 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 06 Wijngilde 19.00 uur 

Vrijdag 07 Kaart 7 20.00 uur 

Zondag 09 Instuif (Wijngilde) + postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 10 Fotoclub  14.00 en 20.00uur  

Donderdag 13 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 14 Kaart 8 20.00 uur 

Zaterdag 15 Voetbal Kerstfeest 18.30 uur 

Zondag 16 Instuif (Foto) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 17 
Fotoclub 

Dagelijks Bureau 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 20 Tafeltennis 19.00 uur 

Vrijdag 21 Kook 4 18.00 uur 

Zaterdag 22 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 23 Instuif (Voetbal) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Donderdag 27 Tafeltennis - Blacklight 19.30 uur 

Zondag 30 Instuif (Kaart) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 31 Kulo van oud naar nieuw  
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“Kontakt”: December 2018. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 29 november 2018. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 24 november 2018  12.00 uur! 
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