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Sint-Martinus organiseert
September 2019
Zondag 01 Instuif (Kook)
Fotoclub
Maandag 02
Ledenavond
Dinsdag 03 Ttk vergadering
Woensdag 04 Tafeltennis
Donderdag 05 Wijngilde
Zaterdag 07 Ttk Jeugd
Instuif (Kulo) + Postzegels
Zondag 08
Kulo - Bingo
Maandag 09 Fotoclub
Donderdag 12 Tafeltennis
Vrijdag 13 Kaart 1
Zaterdag 14 Ttk Jeugd
Zondag 15 Instuif (Ttk)
Fotoclub
Maandag 16
Dagelijks Bureau
Donderdag 19 Tafeltennis
Vrijdag 20 Kaart 2
Zaterdag 21 Ttk Jeugd
Zondag 22 KWB Lunner
Maandag 23 Fotoclub
Donderdag 26 Tafeltennis
Vrijdag 27 Kook – ledenvergadering
Ttk Jeugd
Zaterdag 28
Artikel Kontakt
Zondag 29 Instuif (Volley) + postzegels
Maandag 30 Foto

10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
09.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.
2

September 2019

KONTAKT

VOORZITTERSWOORDJE
KWB-vriendinnen en vrienden,
De zomermaanden zitten er weer op.
De schoolpoorten staan weer helemaal open.
Voor de meeste werknemers is het ook opnieuw “werkendag” om den
brode…
Maar het is mooi geweest. Zelf heb ik een heel toffe vakantie achter de
rug. Ik mag hopen dat dit ook voor jullie het geval was.
Zonneschijn, warmte, te heet, wind, regen…
We hebben het allemaal gehad de afgelopen twee maanden.
Er werden temperatuurrecords gebroken, de 40° werd in juli zelfs
overschreden…
En zo gaan we weer van start met onze KWB-werking. Een nieuw
werkjaar, de kalender 2019-2020 mocht u met de zomereditie van onze
Kontakt ontvangen.
Ik hoop dat jullie hem al eens bekeken hebben en dat jullie er toch weer
een aantal activiteiten hebben in gevonden waar je absoluut bij wil zijn!
Om te beginnen de BINGO-namiddag van KULO op zondag 8 september.
Gewoon, gezellig, zonder veel poespas. Kom, speel mee en win één van
de mooie prijzen waarvoor onze vrienden van KULO steeds zorgen.
Zondag 22 september is er dan de LUNNER. Verder leest u meer hierover,
maar ik wil jullie langs deze weg toch ook extra uitnodigen om erbij te
zijn. Een lekker etentje, een gezellige babbel en een muzikaal
tussendoortje met de ZINGENDE SCHOENMAKER.
Kortom, een KWB-namiddag die je niet mag missen. Tijdig inschrijven is
de boodschap!
Tevens nodig ik langs deze weg ook alle KWB-leden uit op de
JAARLIJKSE STATUTAIRE LEDENVERGADERING op maandag 7
oktober 2019 om 20.00 uur in het KWB-lokaal.
KONTAKT
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Er is die avond ook verkiezing van het Dagelijks Bureau voor de komende
twee jaar. Als je zou geïnteresseerd zijn om het team te komen vervoegen
mag je het me altijd laten weten.
Graag zelfs…
Graag wil ik ook al de SOLIDARITEITSINSTUIF van zondag 17
november in de kijker zetten. Een topactiviteit die je nu best reeds in je
agenda zet! En het Dagelijks Bureau heeft intussen, in overleg met de
vrienden van de onderafdeling KOOK, ook de twee goede doelen vast
gelegd. Het worden KVG en ’t SPINNEKE!
En aan het eind van dit voorwoord hou ik er aan onze vrienden van de
onderafdeling VOETBAL hartelijk en oprecht te feliciteren en te danken
voor alweer een prachtprestatie op zondag 14 juli met hun
ROMMELMARKT. Veruit de grootste, de leukste, de meest interessante
rommelmarkt van onze gemeente. Het was weer over de koppen lopen,
straat in, straat uit… Een mooie KWB-activiteit voor jong en oud.
SCHITTEREND!!!
Voor nu, veel leesplezier met dit nummer van KONTAKT!
Ik zie jullie graag hier of daar, bij onze KWB. Het gaat jullie allen heel
goed!

Jullie voorzitter
Johan De Hert

22 september KWB LUNNER
12.00 uur
De zingende schoenmaker
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Een verrassend nieuw geluid
Wat hoorde ik tijdens de homilie n.a.v. het feest van Onze-Lieve-Vrouw,
beter gekend in het Antwerpse als “Moederdag”? Neen, niet het
traditionele blinde gehoorzaamheid van een jonge moeder-maagd; opdat
Gods plan zou uitkomen, maar wel een warme oproep voor een
herwaardering van de vrouw in onze geloofsgemeenschap wereldwijd. De
celebrant bekende oprecht dat in onze parochie heel wat werk (gratis)
wordt verzet door vrouwen. Zonder hen zou ziekenzorg, schakel, koor,
administratie, voorbereiding voor vormsel gewoon niet bestaan. Hopelijk
wordt deze warme oproep ook gehoord in Mechelen en zindert het
fluisterend door over de Alpen. En dat op een historisch dag, een ploeg
vrouwen een fantastische mannenwedstrijd vlekkeloos leidt.
Is de H. Geest dan toch werkzaam?

Flor

FAMILIAATJES
Zit het niet echt mee? Laat de gezondheid je wat in de steek? Heb je het
moeilijk om het één of ander?
Vele KWB-vrienden zijn er ook dan voor jou. Weet dat ook in minder
goede momenten, je KWB niet ver weg is.
Langs deze weg wensen we jullie veel beterschap, veel goede moed, veel
levensvreugde…

KONTAKT
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HERFSTLUNNER 22 SEPTEMBER 2019
Op 22 september 2019 om 12.00 uur organiseren we onze jaarlijkse

HERFSTLUNNER.
We voorzien andermaal een uitgebreide maaltijd met op het menu:
 Aperitief,
 Koninginnenhapje met kip als voorgerecht,
 Hoofdschotel met keuze tussen schartongrolletjes Normande met
puree of varkenshaas Archiduc met gratin en groentjes
 IJs met vers fruit als dessert
 Koffie of thee als afsluiter.
Dit alles afgewisseld met een live-optreden van DE ZINGENDE
SCHOENMAKER, die ons zal vergasten op een variatie van liedjes van
vroeger en nu, liedjes die mooie herinneringen oproepen en waarmee
iedereen eens kan meezingen. Kortom een programma, aangepast aan alle
leeftijden.
De prijs voor deze namiddag bedraagt 25 euro per persoon. Dranken
buiten het aperitief en de koffie of thee, zijn te verkrijgen aan de normale,
klantvriendelijke KWB prijzen.
Er is die dag GEEN INSTUIF.
INSCHRIJVEN kan met inschrijvingsstrookje en met vermelding van de
keuze van het hoofdgerecht (vis of vlees), bij de leden van het dagelijks
bestuur met contant geld, of door overschrijving op rekening BE09 9796
1894 2857, en dit ten laatste op 15 september 2019.
Het dagelijks bestuur.
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STATUTAIRE JAARVERGADERING
VERKIEZING DAGELIJKS BUREAU
Het huidige uittredende Dagelijks Bureau van KWB Sint-Martinus
Kontich vzw meldt aan haar leden dat tijdens de Algemene Statutaire
Jaarvergadering van maandag 7 oktober 2019 om 20.00 uur in het KWBlokaal, de (her)verkiezing van het Dagelijks Bureau voor de komende twee
jaar zal plaats vinden.
Alle leden die zich kandidaat willen stellen voor een functie binnen het
Dagelijks Bureau, kunnen dit aan de voorzitter, Johan De Hert, kenbaar
maken, uiterlijk zondag 6 oktober 2019.
Het Dagelijks Bureau bestaat momenteel uit ZES leden. Dit aantal kan,
volgens de laatste afspraken met de ledenbegeleiders en de bestuursleden
van de verschillende onderafdelingen, opgetrokken worden tot NEGEN
leden.
Mee leiding geven aan uw KWB, mee verantwoordelijkheid nemen, mee
de weg voor de volgende jaren bepalen, een uitdaging, ook voor jou!!!
Het ganse Dagelijks Bureau zou het op prijs stellen dat de verruiming
vanaf de eerstvolgende statutaire ledenvergadering zou kunnen plaats
vinden.

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 07 OKTOBER 2019 om 20.00 uur in het KWB-lokaal.
DAGORDE
- Welkom door de voorzitter
KONTAKT
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- Jaarverslag door de secretaris
- Financieel Verslag door de penningmeester
- Jaaroverzicht gebruik/verhuur KWB-lokaal
- Verkiezing leden Dagelijks Bureau
- Allerlei
Indien er leden zijn die bijkomende punten willen behandeld zien, dienen
ze deze uiterlijk 30/09/2019 aan de voorzitter kenbaar te maken.
Van harte WELKOM.
Het Dagelijks Bureau
KWB Sint-Martinus vzw

Aan alle onderafdelingen
!!! KWB Sint-Martinus Kontich !!!
Zondag 17 november 2019 is het weeral zo ver : onze
onderafdeling kook organiseert samen met de onderafdelingen KWB Sint-Martinus de 26ste Solidariteitsinstuif.
De onderafdeling fotoclub “In de Lens” zal opnieuw zorgen
voor een mooie presentatie van KWB Sint-Martinus op groot
scherm in de parochiezaal.
Voor deze presentatie hebben we jullie hulp nodig en dit in de
vorm van foto’s over uw onderafdeling.
Op de laatste algemene ledenvergadering KWB werd gevraagd
de foto’s over te maken aan de fotoclub
“In de Lens”. Dit kan via instuif@indelens.be .
Na 15 oktober 2019 worden GEEN foto’s meer aanvaard.
Onderafdeling kook
Pottenkijker MW
8
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Beste Vrienden,
Het zomertafeltennis gebeuren viel dit jaar opnieuw in de smaak.
Zeker een dikke proficiat voor Marc en Els. Het was al eens een
gezellige drukte en al eens aan de warme kant.
Toch dan nog één weekje geen tafeltennis voor de start van ons 39e
werkjaar.
Dus september is de grote start van ons werkjaar. Trainingen voor
onze jogeren hervatten, competities worden in gang gefloten en de
cclubavonden zullen ook terug onder een normale temperatuur
kunnen plaats vinden.
Op 3 september is er de vergadering met competitiespelers en ouders
van onze jongeren. Goede afspraken maken goede vrienden en
daarom gaan we er van uit dat er een grote opkomst zal zijn.
Wanneer we goed op dreef gekomen zijn zal er tegen begin oktober
weer aangeklopt worden om onze speculaas en marsepein verkoop
ten voordele van de jeugdwerking te ondersteunen.
Verder hopen we op een sportief werkjaar als het even kan met goede
resultaten maar zeker met voldoende spelplezier.
Tot een volgende
Frans
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Beste kookvrienden,
Daar is hem, daar is hem…de eerste schooldag in september, niet de
historische woorden van wijlen Rik De Saedeleer maar wel van al de
ouders, grootouders, bomma’s en bompa’s en misschien van sommige
kindjes. Iedereen in deze categorie zal wel tevreden zijn dat er weer wat
rust terugkeert in de gezinnen. Zeg nu zelf twee maanden verlof is toch
lang. Lap nu krijg ik iedereen tegen die in het onderwijs zit !?
De Tour de France is achter de rug met de jongste Tourwinnaar in 110 jaar
: Egan Bernal. Hij is de eerste Colombiaanse winnaar en 22 jaar oud.
Of dat nog niet genoeg was mochten we in juli ook een warmterecord
trotseren. Op 25 juli 2019 werd in Begijnendijk 41,8° genoteerd. Na al dat
puffen en blazen mocht augustus meer een normaal “Belgisch
zomermaandje” tevoorschijn toveren, met vochtigheid en onweders.
Hopelijk krijgen we in september nog een “indian summer” zodanig dat
we met veel plezier aan ons 35ste werkjaar beginnen. Dat we dit gaan vieren
staat vast maar later hierover meer.
We starten op vrijdag 27 september 2019 om 18.00 uur met onze jaarlijkse
ledenvergadering. Ondertussen heeft iedereen het jaarverslag ontvangen
en hopelijk ook gelezen. Gelieve tevens de ledenlijst eens door te nemen
en te kijken of al uw gegevens nog up-to-date zijn. Jullie zullen vaststellen
dat chef Flor Van Cleemput ons verlaten heeft, in die zin dat hij andere
dingen gaat doen dan in onze potten te roeren.
De kookgroepen zijn enigszins wat aangepast aan het huidig ledental.
Om eventueel nog kandidaten te lokken zal onze kookafdeling aanwezig
zijn op de vrijetijdsmarkt (of cultuurmarkt) tijdens de kermis op zaterdag
28 september 2019 tussen 14.00 u en 18.00 u, hoek Mechelsesteenweg Duffelsesteenweg.
Ondertussen is chef Tuur Geerts en zijn echtgenote Mia al een paar keer
gesignaleerd op de zondaginstuif, beiden zijn na het gesukkel met hun
gezondheid terug op de been. Hopelijk zal onze chef Frans De Wachter
eveneens op tijd genezen zijn om dit werkjaar mee te starten.
10
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Langs deze weg wensen we alle zieke chefs en partners een volledig herstel
toe.
Zondag 27 oktober 2019 organiseert onze kookploeg de speciale instuif
met zwarte-witte pensen met appelmoes.
Dienstmededelingen
:
- In september zijn chef Luc Verhelst en Marc Verpoten jarig,
van harte proficiat vanwege gans de kookploeg.
- Vrijdag 27 september 2019 18.00 u algemene ledenvergadering.
- Zaterdag 28 september 2019 14.00-18.00 uur cultuurmarkt aanwerving
nieuw leden
- Zaterdag 26 oktober 2019 13.30 u kook met de dames (17.45 u)
- Zondag 27 oktober 2019 Speciale instuif, bestuursleden + Van Geet Jan,
Beeckmans Eddy, De Meyer Rudy. Aanvangsuur volgt nog.
- Zaterdag 16 november 2019 13.30 u voorbereiding Solidariteitsinstuif.
- Zondag 17 november 2019 26ste Solidariteitsinstuif.

Zondag 27 oktober 2019
Speciale instuif kook
Pensen met appelmoes

Huishoudelijke tip : met alcohol kan je alles bewaren,
behalve geheimen …

Pottenkijker MW
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Beste kiekjesvrienden,

Het programma van deze maand:
- 02 .. 09
14:00 Wandeling Walenhoek “de putten van Niel”
- 08 .. 09
08:30 Uitstap naar Valkenburg met KAVF
- 09 .. 09
14:00 Digitaliseren dia’s + Kernteam
- 16 .. 09
14:00 foto’s Tivolipark + Vrijbroekpark
- 23 .. 09
14:00 Wandeling Fort 5 of foto’s Meise
- 30 .. 09
14:00 Selecteren Foto’s voor tentoonstelling
Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be
Foto van de maand : Philippe Hendricks
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Inschrijvingsstrookje

KWB Herfstlunner 2019
22 september KWB lokaal 12.00 uur

Uiterlijk inschrijven op 15 september
Bij één van de leden van het Dagelijks bureau
Via overschrijving op BE09 9796 1894 2857

Kulo Bingo
8 september 2019
14.00 uur
KWB Lokaal

KONTAKT
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Inschrijvingsstrookje KWB Herfstlunner 2019
Ondergetekende:
………………………………………………………………………….
Schrijft in voor de Herfstlunner van 22 september 2019
Met ……………….. personen
en bestelt ………. X vlees en ………. X vis en betaalt
………. X 25 euro = ………. euro (bijgevoegd)
………. X 25 euro = ………. euro op rekening BE09 9796 1894 2857

Niet vooraf inschrijven
Kulo verwacht vele KWB-ers en sympathisanten
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Voor de hongerige : inschrijvingen noodzakelijk ! ! ! ! !
VOLWASSENEN : Kalfscrème met Parijse Champignons

2,50 €

HOOFDSCHOTEL
Menu 1 Kalkoenhaasje met zachte curry en groenten 16,00 €
Menu 2 Tomaat garnaal, gekookte zalm-tijm, forel 16.00 €
Menu 3 Vol-au-vent 12,00 €
Dit alles met frietjes inbegrepen!
Menu 4 Vegetarische Wokschotel
15.00 €
DESSERT Rijstpap
Fruitvlaai
KINDEREN :
SOEP van de dag

2,00€
2,00€
1,00 €

HOOFDSCHOTEL : Vol-au-vent met frietjes
DESSERT Verrassing
1,00 €

6,00 €

Aangepaste wijnen en dranken, koffie ter plaatse te bestellen
INSCHRIJVINGEN voor het restaurant ten laatste op 7 oktober 2019
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
Nodig je vrienden en familie uit om samen te komen eten!

KONTAKT
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RESTAURANT : bestelling
Familie
:…………………………………………………………………………….
Adres :
………………………………………………………………………….
En zou graag aan tafel zitten met
familie…………………………………………….

Bestelt : VOLWASSENEN
Soep

……… X

2,50 €. =……………..€

Menu 1 Kalkoenhaasje curry groenten
……… X

16,00 €. =……………..€

Menu 2 Tomaat garnaal, gekookte zalm-tijm, forel
……… X 16.00 € =……………..€
Menu 3 Vol-au-vent

……….X

12,00 €. =……………..€

Menu 4 Vegetarische wokschotel ………..X
Dessert:

15.00 € …..……...€

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

Bestelt : KINDEREN
Soep
Vol-au-vent met frietjes
Dessert : Verrassing
Totaal :

16

……… X 1,00 €. =……………..€
……… X 6,00 € =……………...€
……… X 1,00 €. = …………….€

=……………..€
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HET BIER VAN MAAND SEPTEMBER
AFFLIGEM DUBBEL/DONKER
AFFLIGEM DONKER is een roodbruin abdijbier,
helder met een crèmekleurige schuimkraag dat
blijkbaar sterk aan de wanden van het glas kleeft.
Het alcoholpercentage bedraagt 6,8%. De smaak is
zeer intens. Er is een evenwicht tussen moutzoet en
koffiebitter. De nasmaak is niet droog, eerder
lichtzoet en kruidig.
Tip voor de fijnproevers: AFFLIGEM DONKER smaakt bijzonder
lekker bij pannenkoeken en varkensmedaillons.
Enkele (historische) weetjes:
- Het bier werd oorspronkelijk in de benedictijnerabdij van
Affligem gebrouwen en werd voor het eerst vermeld in 1074.
- In 1917 viel het brouwproces stil omdat de Duitse bezetter het
koperwerk aansloeg.
- Vanaf 1920 tot begin WO2 werd er opnieuw gebrouwen. De
laatste maal op 13 maart 1940 door broeder TOBIAS
VERGAUWEN (!) … misschien een ver, tot op heden onbekend
familielid?
- AFFLIGEM wordt momenteel op grote schaal geëxporteerd o.m.
naar Frankrijk.
- Brouwerij Alken-Maes, verspreider van o.a. Affligem, Mort
Subite en Hapkin, won dit jaar niet minder dan 10 medailles op de
gerenommeerde World Beer Awards. Het abdijbier AFFLIGEM
viel twee maal in de prijzen nl. een gouden medaille voor
AFFLIGEM BLOND (Belgian Style Blonde) en een zilveren
medaille voor AFFLIGEM TRIPEL (Belgian Style Tripel).
- Omdat tijdens de advent en de vastentijd de monniken niet zoveel
bier mochten drinken, werd daarom, tijdelijk, een zwaarder bier
gemaakt: DE TRIPEL!!!
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- TENE QUOD BENE – BEHOUD WAT GOED IS
- 8 september 2019 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.

22 september KWB LUNNER
12.00 uur
De zingende schoenmaker
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Voetbalvrienden,
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 25 augustus officieel de aftrap
van het nieuwe seizoen. We komen dit jaar uit in de 4e afdeling A
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.
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.
Voor onze bestuursleden waren de zomermaanden echter de drukste tijden
van het jaar. Op 14 juli stond namelijk de 18e 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 1750 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.
Op vrijdag begonnen de eerste voorbereidingswerken, Eduard, Wim,
Stefan en Fons begonnen met het klaarzetten van de standen in de zalen en
het afmeten van het grasveld en de Magdalenastraat. Zaterdagmorgen
waren opnieuw Eduard, Stefan en Wim paraat, ditmaal bijgestaan door
Johan, Christophe, Jeanneke en Roger. Allerhande materiaal werd
aangevoerd, het KWB-lokaal werd klaargezet en alle plaatsen in de
omliggende straten werden gemarkeerd. Omstreeks 14u waren de
voorbereidingswerken gereed en waren de eerste rommelmarktkramers
hun gerief al in de zalen aan het plaatsen. Op zondagochtend 6u waren we,
Eduard, Stefan, Johan, Wim, Christophe en Ludo aanwezig om de eerste
marktkramers te ontvangen. Liliane en de fam. Dupont waren er ook als
KONTAKT
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eersten bij om het KWB-lokaal te runnen. Omstreeks 9u stond iedereen op
zijn plaats en waren er al enorm veel bezoekers aan het rondkuieren.
De weersvoorspellingen waren goed, niet te warm en niet te koud. En
ondanks een korte ‘miezerbuitje’ rond 9u, 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. Ook een record-editie qua opkomst denken
we.
Het broodjeskraam draaide op volle toeren, alle hens aan dek voor Stefan,
Chistophe, Jason, Daan, Fien, Jeannine, Bart en Jamal. Om 14u waren we
dan ook volledig uitverkocht. Net zoals in ons KWB-lokaal, een meer dan
gezellige drukte. In de keuken konden ze amper volgen. Leona en Liliane
smeerden broodjes, schepten soep, maakten croqueskes en deelden vlaaien
uit aan de lopende band. Ook hier waren ze volledig uitverkocht rond 15u.
Ondertussen stonden er ook nog 2 vrijwilligers aan de berg afwas. De
togen werden bemand door Johan, Wim 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?
Vanaf 17u raapten we onze laatste energie bij elkaar om alles weer op te
ruimen, zodat we omstreeks 19u30 ons konden neerzetten in het KWBlokaal met een pakske frit, napratend over deze editie. Tegen 20u30
konden we huiswaarts keren na een lange en vermoeiende dag.
Weeral een meer dan geslaagde editie, misschien wel onze beste tot nu toe!
Hierbij zou ik namens het voetbalbestuur zeker ook nog alle extra
vrijwilligers (Fred, Ria, Roger, Jeanneke, Fons, Leona, Leona haar nicht,
Liliane, Carl, Germaine, Ludo B, Harry, Ludo J, Daan, Fien, Jason,
Jeannine, Bart, Jamal, 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.
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Ook dank aan alle andere sympathisanten, bezoekers en marktkramers en
alle anderen die ons op enige manier gesteund hebben.
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Beste vrienden,

Prettig verlof gehad ? Ook voor de thuisblijvers was het
een bloedheet verlof . Ons klimaat warmt op zegt men.
Wat zeker is, dat de zon aan de vruchten een hoger
suikergehalte zal geven en daar zijn wij niet boos voor
!
Donderdag 5 september gaat onze gilde opnieuw van
start. Ledenvergadering zoals elke eerste donderdag van de maand om 20
u in het KWB lokaal. Samen eens proeven of onze kelderwijnen verder
gerijpt zijn - maar ook zal er iets speciaals zijn.
Katy en Guy, onze bestuursleden , zijn wat verderop op verlof geweest en
hebben gekeken ( en geproefd) wat men daar zoal eet en drinkt en zij
zullen die wijsheden ons meedelen. Ziet er goed uit.
Ook niet gilde leden zijn op deze bijeenkomst welkom, maar wij
verzoeken hen om op voorhand in te schrijven .
En op onze vergadering op van donderdag 3 oktober verwachten wij
“De Statiepoweten” een culturele groep uit onze buurgemeente Hove.
Zij brengen ons humor en poëzie. Alvast ook een aanrader voor iedereen.
Begin volgend jaar plannen wij dan ook een nieuwe cursus fruitwijn
maken.
De juiste startdatum is nog niet bekend, maar als je interesse hebt kan je
U alvast inschrijven.
Ook onze maandelijkse werkvergaderingen elke 3°
donderdag van de maand zal behouden blijven .
Onze wijngilde bloeit ! Ook jij kan er bij zijn !
Voor meer informatie :
Jos Huysmans Drabstraat 54 tel: 03 /457 32 07
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Nog effkens geduld en er is weer een kleurtje TROEF

Afspraak op vrijdag

13 september om 20.00 uur

G E L U K S D A G ??

KONTAKT
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INSCHRIJVINGSSTROOKJE QUIZ 2019

……………………………………………………………………………

neemt deel aan de MARTINUS OKTOBERFEESTEN QUIZ 2019
op ZATERDAG 12 OKTOBER ’19 om 20 uur (KWB-lokaal –
Magdalenastraat) en schrijft € 15 over op rek. nr. BE29 7310 4300
9064 van Parochiale Werken Kontich – vermelding: “deelname quiz
2019”.
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

:…………………………………………………………………………….
KONTAKT
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PROGRAMMA MARTINUS
OKTOBERFEESTEN 2019
VRIJDAG 11 OKTOBER 2019:
 20 uur: OPTREDEN ANN VAN DEN BROECK
(Kerk St.- Martinus) VVK: 12 €Kassa: 15 €

ZATERDAG 12 OKTOBER 2019:
 20 uur: QUIZ
(KWB-lokaal – Magdalenastraat)

ZONDAG 13 OKTOBER 2019:
 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.
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Oktober 2019
Woensdag 02 Tafeltennis
Afwerken Kontakt
Donderdag 03
Wijngilde
Zaterdag 05 Ttk jeugd
Zondag 06 Instuif (Wijngilde)
Fotoclub
Maandag 07 Ledenavond
Algemene vergadering
Donderdag 10 Tafeltennis
Vrijdag 11 Kaart 3
Ttk Jeugd
Zaterdag 12
Parochiefeesten Quiz
Zondag 13 Instuif (Kaart) + Postzegels
Maandag 14 Fotoclub
Donderdag 17 Tafeltennis
Vrijdag 18 Kulo Weekend
Zaterdag 19 Ttk Jeugd
Instuif (Ttk)
Zondag 20
Ttk Dubbelkamp
Fotoclub
Maandag 21
DB
Donderdag 24 Tafeltennis
Artikel “Kontakt”
Zaterdag 26
Kook 2
Zondag 27 Instuif SPECIAL (Kook)
Maandag 28 Fotoclub
Afwerken Kontakt
Donderdag 31
Tafeltennis

KONTAKT

19.30 uur
08.30 uur
19.00 uur
09.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 en 20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
20.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
08.00 uur
09.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
12.00 uur
18.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
08.30 uur
19.30 uur
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“Kontakt”: Oktober 2019.
De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 3 oktober 2019.
Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,
 met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
uiterlijk zaterdag 28 september 2019 12.00 uur!
INHOUD
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