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   Sint-Martinus organiseert 
 

Oktober 2019 
 

Woensdag 02 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 03 
Afwerken Kontakt 

Wijngilde 

08.30 uur 

19.00 uur 

Zaterdag 05 Ttk jeugd 09.00 uur 

Zondag 06 Instuif (Wijngilde)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 07 

Fotoclub 

Ledenavond 

Algemene vergadering 

14.00 en 20.00 uur 

19.30 uur 

20.00 uur 

Donderdag 10 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 11 Kaart 3 20.00 uur 

Zaterdag 12 
Ttk Jeugd 

Parochiefeesten Quiz 

09.00 uur 

20.00 uur 

Zondag 13 Instuif (Kaart) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 14 Fotoclub  14.00 uur  

Donderdag 17 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 18 Kulo Weekend 08.00 uur 

Zaterdag 19 Ttk Jeugd 09.00 uur 

Zondag 20 
Instuif (Ttk)  

Ttk Dubbelkamp 

10.00 tot 13.00 uur 

14.00 uur 

Maandag 21 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 24 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 25 Kaart 4 20.00 uur 

Zaterdag 26 
Artikel “Kontakt” 

Kook 2 

12.00 uur 

18.00 uur 

Zondag 27 Instuif SPECIAL (Kook)+ Postz. 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 28 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 31 
Afwerken Kontakt  

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.30 uur 
  

 

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

Dag KWB KONTAKT-lezers, 

 

Hier zijn we weer met ons ledenblad vol informatie over wat er bij onze 

KWB zoal geweest is, maar vooral natuurlijk, wat er bij onze KWB komen 

gaat… 

 

Over het algemeen is de maand oktober bij onze KWB een vrij rustige 

maand. 

 

Toch staat er op maandag 7 oktober een belangrijke activiteit op het 

programma, namelijk de Statutaire Jaarlijkse Ledenvergadering om 20.00 

uur in ons KWB-lokaal, met verkiezing van het Dagelijks Bureau. De zes 

uittredende leden zijn opnieuw kandidaat, maar daarnaast zijn er dus nog 

drie plaatsen vacant. Ik blijf hopen dat we hiervan zeer binnenkort één of 

meerdere plaatsen kunnen invullen. 

 

De Martinus Oktober feesten komen er weer aan op 11, 12 en 13 oktober. 

KWB stelt haar lokaal ter beschikking op zaterdagavond voor de jaarlijkse 

parochiequiz. 

 

Met KULO trekken we erop uit naar VOLENDAM op 18, 19 en 20 

oktober. We kijken er al naar uit. 

 

Zondag 27 oktober is er de SPECIALE PENSEN INSTUIF, een 

organisatie van onze onderafdeling kook. Lekker en gezellig, zorg dus dat 

je erbij zal zijn. 

 

En ook al even de stap naar november maken, want op maandag 

04/11/2019 om 19.30 uur in ons KWB-lokaal is er een info-avond 

“OPFRISSING van de WEGCODE”! Zeer interessant en nuttig voor velen 

van ons denk ik. De toegang is GRATIS, kom dus zeker langs. 

 

En ook de SOLIDARITEITSINSTUIF van zondag 17 november wil ik al 

even in de kijker zetten. Dit jaar ten voordele van KVG en ’t SPINNEKE. 

Deze datum staat toch al in jullie agenda? 
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En nu dan de terugblik naar de maand september. 

 

KULO speelde weer BINGO op zondagnamiddag 8 september. Mooie 

prijzen, gezelligheid troef, winnaars en verliezers, kortom een geslaagde 

activiteit. 

 

En zondag 22 september was er de HERFSTLUNNER. Wat een succes! 

Net geen 70 deelnemers (de afwezigen hadden ongelijk) maar zowel qua 

maaltijd als qua ontspanning een absolute topper!!! Traiteur Steven en zijn 

team hadden hun allerbeste beentje voorgezet. Het was echt allemaal heel 

lekker en warm en daarbovenop een vriendelijke en vlotte bediening. En 

de ZINGENDE SCHOENMAKER was van het begin tot het einde een 

kaskraker. Lachen, meezingen, meedoen, gewoon genieten, het kon 

allemaal. Een meer dan zeer geslaagd optreden! 

 

Vrienden, veel plezier in de oktobermaand, kom zeker eens tot in ons 

KWB-lokaal bij één of andere activiteit en maak er gewoon een topmaand 

van. 

 

Graag tot hier of daar! 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 

 

FAMILIAATJES 
 

Niet alles loopt zoals je zou willen. Er is pijn, verdriet, ziekte. 

KWB blijft er zijn, ook in moeilijkere tijden. 

Een troostend woord of gebaar, een aanmoedigend woord en luisterend 

oor. 

Daar waar kan zullen vele KWB-vrienden hierbij helpen. Het ga jullie 

goed… 

 

KWB verneemt het overlijden in de leeftijd van 91 jaar van mevrouw Julia 

Verheyden , schoonmoeder van ons lid Luc Van Hove. 

Langs deze weg biedt KWB nogmaals haar oprechte gevoelens van 

medeleven aan.  
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De “C” moet weg in het logo! 

 

Dat was de oorzaak van de teloorgang van haar partij , die verdomde “C”. 

Spontaan  dacht ik aan de les biologie waarin de leraar (zestig jaar geleden) 

beweerde dat een organisme van binnen uit wordt verteerd. De uitspraak 

van die dame bewijst dat deze wetmatigheid ook opgaat in de sociologie. 

We vernietigen onszelf. Deze tendens werd ook recent in mijn krant 

verwoord: godsdienst moet uit het leerplan, het monopolie van het Vrij  

Onderwijs moet worden doorbroken, het middenveld slorpt te veel 

subsidies op …. Zelfs het diocees doet mee, alle instellingen van Openbaar 

Nut moeten hun adjectief: Christelijk, Heilig,  Katholiek laten varen en 

moet vervangen worden door een neutrale titel. Nergens een protest van 

onze geestelijke leiders !  Waarschijnlijk komt het doordat de 

“SCHAAMSCHULD” nog niet is afgelost en worden zelfs de vrouwelijke 

congregaties onder druk gezet om mee te betalen. Ik ben er trots op dat ik 

lid ben van een organisatie , deel van het middenveld, waarin de “Ka” nog 

duidelijk verwijst waarvoor de vereniging staat. Heb jij ook dat gevoel ? 

Flor  

 

 

 

Ergens gehoord 
 

Vlak voordat de bel gaat op vrijdag, zegt de juf tegen haar leerlingen: 'Ik 

wil dat jullie dit weekend gaan zoeken naar voorbeelden van beleefdheid.' 

Jantje komt thuis en vraagt of zijn vader hem wil helpen. "Goed," zegt 

vader, "dan gaan we samen de stad in." Even later zitten ze in een volle 

tram. Een zwangere dame stapt in en beleefd staat de vader van Jantje op. 

"Dit is nu een voorbeeld van beleefdheid." Na het weekend komt Jantje 

weer op school. "En Jantje?" vraagt de juf, "heb jij een voorbeeld van 

beleefdheid?" "Jazeker", antwoordt Jantje, "het is beleefd als een man een 

vrouw met een kind laat zitten." 
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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 KWB-

lokaal, 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.  
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DAGORDE 

- Welkom door de voorzitter  

- Jaarverslag door de secretaris  

- Financieel verslag door de penningmeester  

- Jaaroverzicht gebruik/verhuur KWB-lokaal  

- Verkiezing leden Dagelijks Bureau  

- Allerlei  

 

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 onderaf-delingen 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 

 

mailto:instuif@indelens.be
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KWB  KINDERFEEST 

 
ZONDAG 24 november 2019 – KWB LOKAAL 
Deuren open om 14.00 uur – Aanvang om 14.30 stipt 

Met de komst van Creatief Atelier Pikarnel 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 het Creatief Atelier Pikarnel.  

Pikarnel bezorgt kinderen van alle leeftijden een heerlijke creatieve tijd 

met muziek, plezier, avontuur, ontspanning, enz. ….  

Nadien mogen de kinderen natuurlijk op de schoot van de Sint, want die 

zal, net als de vorige jaren, voor ieder alweer een zak boordevol snoep en 

speeltjes meebrengen. 

De deelname is gratis. Dranken en een hapje kunnen vrijblijvend 

aangekocht worden aan gezinsvriendelijke KWB-prijzen.  

Inschrijven is wel noodzakelijk aan de hand van het inschrijvingsstrookje 

dat je 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 17 

november 2019. Vermeld in ieder geval naam en voornaam, leeftijd en 

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 enkele 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 

aansluitingspunt heeft om met hen een gesprekje te starten. 

 

Het dagelijks bureau. 
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Beste Vrienden, 

 
De tweede maand van onze werking zit er op. Na augustus zegt ook 
september vaarwel. De competitie is een maandje ver en we geraken 
waarschijnlijk toch al een beetje op dreef. Indien het juiste ritme er nog niet 
is mogen we niet beginnen twijfelen maar verder blijven strijden en vooral 
je trachten te amuseren. Plezier in tafeltennis is nog altijd de beste manier 
om onze sport lang vol te houden. 
 
In september was er de KWB Herfstlunner. Een smakelijk en gezellige 
namiddag. Een mooie afvaardiging van TTK is altijd leuk mee genomen. 
 
Oktober betekent tevens dat we van start gaan met onze marsepein en 
speculaas verkoop. Verder in deze kontakt is een invulstrookje wat kan 
bezorgt worden aan Frans Helsen of aan iemand van TTK. De levering 
geschied in de week van 11 november.. 
 
Op 20 oktober is er dan de eerste extra activiteit namelijk ons 
DUBBELKAMPIOENSCHAP in het KWB lokaal. 
Maud en Bert tekenen hier voor de organisatie.  
 
De trainingen voor de jongeren verlopen goed met de nodige inzet. Ook 
tijdens de wedstrijden zien we een goede ingesteldheid. Sportief spelen en 
strijden voor de overwinning heeft ons al meerdere mooie wedstrijden 
gegeven. Supporters zijn op zaterdagmorgen steeds welkom. 
 
Onze recreatieavonden op donderdag kennen een mooi succes tenzij er toch 
eens een avond rotweer is. Gezelligheid is 
hier troef en dit moeten we als leidraad 
blijven houden. KWB leden zijn welkom 
vanaf 19.30 uur en kunnen zo kennis 
maken met onze werking.  

 
Tot een volgende 
Frans  
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Beste kookvrienden, 

 

Met de algemene ledenvergadering achter de rug staan we weeral klaar om 

aan het 35° werkjaar te beginnen. Allemaal al wat ouder en/of lelijker maar 

we gaan weeral ons best doen om het komend jaar “nieuwe, unieke, 

heerlijke, buitengewone, fijne, magnifieke, prima, smakelijke, delicieuse, 

geurige, kostelijke, puike, verrukkelijke, zalige, overheerlijke, 

uitmuntende, appetijtelijke, tevredenstellende, voldoening gevende, 

genotvolle, begeerlijke, excellente  en hemelse lekkere” gerechten gaan 

maken. Amai dat was me een boterham, om maar te zeggen dat we eens 

goed met onze potten en pannen gaan “kokkerellen”. 

 

Ondertussen is ons groepje wat kleiner geworden door enkele chefs die 

gestopt zijn. Hopelijk heeft onze aanwezigheid op de cultuurmarkt iets 

opgeleverd en mogen we misschien binnenkort enkele nieuwe leden 

welkom heten. 

 

Op 27 oktober zal onze ploeg de zondaginstuif opvrolijken met een bordje 

(zwarte/witte) pensen met appelmoes, spekjes en stokbrood. 

Dus iedereen welkom, men zegge het voort … . 

 

Tijdens het weekend van 16 en 17 november 2019 is voor onze kookploeg 

alle hens aan dek voor de organisatie van de   

26° Solidariteitsinstuif. Dit jaar ten voordele van KVG en Het Spinneke. 

 

Onze 6° restaurantdag heeft plaats op zaterdag 18 april 2020, opgelet 

deze is een maand later dan vorige jaren. 

 

Dit jaar vieren we het 35 jarig bestaan van onze kookclub, volgens 

Wikipedea een robijnen of koralen jubileum. Dat zal gevierd worden op 

zaterdag 16 mei 2020 samen met onze dames, dus gaat al maar een 

“pittelair” bestellen of huren voor deze gelegenheid. 
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Dienstmededelingen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- In oktober zijn chef Danny en chef Flor jarig, respectievelijk 62 en 81 

  jaar jong. Van harte gefeliciteerd vanwege gans de kookploeg. 

- Zaterdag 26 oktober 2019 13.30 u kook met de dames (17.45 u),  

  voorgerecht groep De Meyer I. , hoofdgerecht groep Torfs ,  

  soep en nagerecht groep Verpoten. 

- Zondag 27 oktober 2019 09.30 uur speciale instuif,  

  bestuursleden + Van Geet Jan, Beeckmans Eddy, De Meyer Rudy.  

- Zaterdag 16 november 2019 13.30 u voorbereiding Solidariteitsinstuif. 

- Zondag 17 november 2019  26ste Solidariteitsinstuif. 

 

Wintertijd nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober 2019 
 

                                    03.00 u wordt 02.00 u 
                                        

                                      1 uur langer slapen ! 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

“Mijn kookkunsten zijn geweldig, zelfs het rookalarm is enthousiast”  
                                                                        

                                                                                    Pottenkijker MW  

Zondag 27 oktober 2019 

Speciale instuif kook 

Pensen met appelmoes 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Iedereen terug uit verlof met bergen foto’s naar vermoeden, de 

tentoonstelling die er nu eindelijk zit aan te komen. Dus reden genoeg 

om er deze maand zeker bij te zijn. 

 

Het programma van deze maand: 

 

- 07 10 . Evaluatie 19xE_Dieren Voorbereiding tentoonstelling 

- 14 10 . Voorbereiding tentoonstelling 

- 21 10 . afwerken foto’s tentoonstelling + kernteam 

- 28 10 . Evaluatie foto’s Valkenburg +vakantiefoto’s 

-  

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

 

Foto van de maand  : Raymond Coenen 

 

http://www.indelens.be/
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Inschrijvingsstrookje  

 
 

SOLIDARITEITSINSTUIF 

 

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 

 

Uiterlijk op zondag 10 november 
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Inschrijvingsstrookje Kinderfeest 24 november 2019 
Ondergetekende:       …………………………………………………. 

 

Schrijft in met ………  kinderen tot en met 12 jaar. 

 

Samen met ………..volwassenen en kinderen boven de 12.  

 

Gegevens van de kinderen tot en met 12 jaar: 

 

Naam                      Voornaam                    Leeftijd         Geslacht         j/m 

…………………………………………………….…….…………………

………………………………….……………………….……….………

…………………………………………………………….……….………

…………………………………………………………………….………. 

 

Weetjes over de kinderen: 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Naam: ……………………………… 

bestelt aan TTK Martinus onderafdeling 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 250 gram marsepein aan 3.50 EURO per ½ kilo  = ________€  

 

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

 

     TOTAAL   =       ____________€  

LEVERING: de week van 11 november 2019    

 

Bestelling ten laatste binnen bij Frans Helsen, op 25 oktober 2019 
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Inschrijvingsstrookje Kinderfeest 24 november 2019 
 

 

Uiterlijk zondag 17 november 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestelstrookje marsepein en speculoos 2019 

 

Ondersteuning van de jeugdwerking 

 

Onderafdeling tafeltennis 

 

Uiterlijk 25 oktober 2019 
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WIJZER OP DE WEG –  

 

FRIS JE KENNIS VAN DE WEGCODE OP 

 
Ken je alle wijzigingen van de laatste jaren in de wegcode? Ga je iemand 

leren rijden? Ken je de laatste verkeersregels? 

Deze webshop omvat een grondige opfrissing van de wegcode voor de 

deelnemers. Tevens worden de laatste wijzigingen in de wegcode 

overlopen. 

Tijdens deze voordracht stellen wij ons de vraag aan welke voorwaarden 

een goede bestuurder moet voldoen. Een belangrijke voorwaarde om een 

goede, veilige bestuurder te zijn, is een voldoende accurate kennis van de 

wegcode. 

In de presentatie zijn enkele filmpjes opgenomen die de besproken 

onderdelen behandelen. Na de presentatie wordt tijd uitgetrokken om de 

deelnemers de kans te geven vragen te stellen aan de lesgever. De 

lesgevers zijn erkende instructeurs en ervaringsdeskundigen in 

rijopleidingen. 

 

Waar: KWB lokaal, Magdalenastraat 21 Kontich 

 

Wanneer: 4 november 2019 om 19.30 uur. 

 

Inkom: gratis. 
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HET BIER VAN MAAND OKTOBER  
 

HAPKIN! 

 

 

HAPKIN is een sterk blond bier van 

hoge gisting met natuurlijke nagisting 

op de fles. Het heeft een karakteristiek 

zacht en bitter aroma. Het 

alcoholpercentage bedraagt 8,5%. 

De smaak van HAPKIN, verkrijgbaar 

in flesjes van 33 cl., is vrij pittig. Droog 

en hoppig in de afdronk en zeer 

geslaagd. HAPKIN is een bier dat sterk 

gelijkt op LUCIFER en DUVEL, maar 

toch zijn het geen kopieën: onderling 

zijn er opvallend veel verschillen.  

HAPKIN was oorspronkelijk een 

product van brouwerij Louwaege in het 

West-Vlaamse Kortemark. Brouwerij 

Louwaege werd in 2002 door Alken-

Maes overgenomen maar is kort daarna gesloten. HAPKIN werd 

vervolgens in Brouwerij Union te Jumet geproduceerd, maar na de sluiting 

van deze brouwerij in 2007 wordt het bier in de brouwerij in Alken 

gebrouwen. 

De hoge kwaliteit van HAPKIN werd in 2018 beloond met een zilveren 

medaille op de World Beer Awards. Dit jaar behaalde het brons op 

diezelfde wedstrijd.  

Een historisch weetje tot slot. 900 jaar geleden gaf graaf Boudewijn VII 

van Vlaanderen (1093-1119), bijgenaamd “Hapkin” of “met de bijl”, de 

paters van de abdij Ter Duinen in het Houtland de opdracht om een sterk 

blond bier te brouwen dat hem en zijn manschappen onoverwinnelijk zou 

maken op het slagveld. We konden helaas niet achterhalen of de paters er 

in geslaagd zijn dit te realiseren! 

Meer weten over Alken-Maes? Bezoek hun website:  http://alken-maes.be  

 

  

http://alken-maes.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 begonnen we vol 

goede moed aan de beker-competitie.  

Ook daar mochten we juichen ne een 1-2 overwinning in een Kontichs duel 

tegen reeksgenoot Dynamica. Enkele weken later stopte ons 

bekeravontuur al. We werden uitgeloot tegen een ploeg die 3 reeksen hoger 

speelde en kregen we slechts een 1-7 nederlaag te verwerken. In de 

competitie begonnen we nog met een gelijkspel maar nadien volgden 

jammer genoeg 2 nederlagen. Het spel is niet altijd even mooi, maar de 

kansen zijn er wel, we hebben vooral veel pech. Kom gerust ons 

voetbalploegske aanmoedigen, 6 & 20 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 14 december 2019 in jullie agenda.  

 

De kerstmenu wordt eerstdaags samengesteld. In de volgende uitgave zal 

deze gekend zijn. 

Tot dan… 
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Beste vrienden, 

 

Op donderdag  3 oktober, onze tweede ledenvergadering dit werkjaar, 

hebben wij 

“ De  Statiepoweten “ te gast..  Wij zijn blij deze  culturele literaire groep 

uit Hove  

nogmaals te mogen ontvangen.  Dit jaar treden ze op onder de titel : 

 

                                    Wijn, vrouwen en gezang !  

 

 

Hun culturele en literaire 

achtergrond,  hun uitgesproken 

zin voor fijne humor  en  hun 

diep doordachte teksten maken 

dit alles tot een fijn geheel en 

garanderen een fantastische 

avond. 

Wijn, vrouwen en gezang, 
een komische bundel zeker en 

vast aangepast aan het leven in 

onze wijngilde. 

Op deze culturele avond zijn ook niet leden welkom. 

Een uitstekende gelegenheid om onze gilde wat beter te leren kennen, 

en…. even mee van onze wijnen te proeven. 

Want een lekker wijntje is ook in onze gilde belangrijk. 

                                                Inkom € 2.50 

En op donderdag 7 november , onze volgende ledenvergadering,  gaan we 

praten over het maken van een lekker likeurtje “ Citroenverbena” voor 

personen met een fijne smaak. 

Lid worden van onze gilde ? Het kan, vraag vrijblijvend inlichtingen bij 

Jos Huysmans, 

 tel : 03 457 32 07  of e-mail:  wijngilde.kontich@telenet.be 
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Vrijdag 13 september 
 

De kersverse kaartcompetitie gaat vandaag van start. Tevredenheid alom: 

voor velen een blij weerzien en bovendien een mooie opkomst met 64 

deelnemers, twee tafels meer dan vorig seizoen bij de start. Onder hen zien 

we ook weer wat nieuwe gezichten, dus redenen genoeg om tevreden te 

zijn. Nu proberen veel ruitjes op te rapen, want daar zal men heel de avond 

mee kunnen ‘kopen’. 

En of men er invliegt… Kijk maar eens naar de scores: topper is Leo 

Delbaen met 75 slagen, van dichtbij gevolgd door Jos Goossens en 

Maarten Spriet met 72, Willem Lauwerys met 70 en François Stessens met 

68. Van hen kan alleen topper Delbaen in de tweede ronde behoorlijk wat 

slagen oprapen en zo kan hij niet alleen met zijn vrouwtje, maar ook met 

de kip naar Aartselaar. Die tweede ronde is een kolfje naar de hand van 

Louis Van Deuren. Met 71 slagen laat hij nipt Guido Smeets achter zich, 

en verder volgen Eduard Van Herck, Jean Van Releghem en Fred Moons, 

met resp. 68, 66 en 65 slagen. 

Straffe gasten zijn ook Maarten Spriet en François Stessens, want zij halen 

beiden 30 slagen 

in een rondje van 4 spelen. Maarten doet er zelfs nog een schepje bij: met 

11 slagen in één spel doet vanavond niemand beter. Liliane Peeters, Lieve 

Puttemans en Mariette Selleslaghs met hun 4 slagen in een rondje van 4 

kunnen daar alleen maar van dromen… 

 

De uitslag en dus het eerste ‘algemeen klassement’: 

1.Leo Delbaen 131, 2.Guido Smeets 129, 3.Maarten Spriet 123, 4.Willem 

Lauwerys en Jos Goossens 122, 6.Edward Van Herck 120, 7.Maria Van 

den Eynde 118, 8.Roger Van Loock 117, 9.Louis Van Deuren en François 

Stessens 116, 11.Louis Van den Eynde 115, 12.Jean Van Releghem 114, 

13.Nicole Stessens en Leon Bleeckx 112, 15.Fred Moons, Raf Versteijlen 

en Vik Willems 111, 18.Jeanne Joly en Simone Joly/Hove 109, 20.Paul 

Wellens, Willy De Vocht en Ria Van der Heyden 108. 

Vrijdag 20 september 
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Op de tweede speeldag van het nieuwe seizoen begroeten we 15 volle 

tafels. Met hun zestig kijken ze opnieuw uit naar ruitjes, want die zijn weer 

troef. En ook nu slaagt de winnaar van de eerste ronde erin stand te houden 

en met de kip naar huis te gaan. Wel is dat nu niet meer Leo Delbaen, maar 

good old Jeanne Joly, terug van weggeweest. En Edward Van Herck lost 

Leo af aan de kop van de rangschikking. 

Van de furie van de eerste wedstrijd vorige week, met een fameuze 

aanloop, is vanavond niet veel te zien. Jeanne Joly heeft genoeg aan 71 

slagen om de eerste ronde te winnen. Georges De Bruyn strandt op 68, nog 

wat verder volgt Maria Van den Eynde  met 65, Lida Taels is vierde met 

64 en met drieën delen ze de vijfde plaats met 62 slagen: Irene 

Beuckelaers, Lea Dockx en Raf Versteijlen. Met drieën ook zijn de 

winnaars van de tweede ronde met ‘maar’ 67 slagen: Lieve Puttemans, Juul 

Selderslaghs en Edward Van Herck. Ria Van der Heyden volgt op één slag 

en Jozef Vleminckx op drie. 

Mariette Selleslaghs speelt met 12 slagen het beste spel. De hoogste score 

in een rondje van 4 spelen is voor Louis Van Deuren met 26 slagen, en 4 

slagen in zo’n rondje is vanavond het lot van Jos Goossens, Chris 

Hellemans en Willem Lauwerys. 

 

De uitslag van speeldag 2 : 

1.Jeanne Joly 126, 2.Georges De Bruyn 122, 3.Irene Beuckelaers en Raf 

Versteijlen 121,5.Edward Van Herck en Albert Daelemans 119, 7.Lieve 

Puttemens 116, 8.Julien Beuckelaers en François Stessens 114, 10.Juul 

Selderslaghs 113, 11.Lisette Stessens, Maarten Spriet, Simonne Joly, 

Gerda Opsomer en Lea Dockx 112, 16.Simonne Joly/Hove en Bart Peeters 

111, 18.Nicole Stessens, Roger Dupont en Louis Van Deuren 110. 

 

En er is ook al een klassement : 

1.Edward Van Herck 239, 2.Jeanne Joly en Maarten Spriet 235, 4.Leo 

Delbaen 233, 5.Raf Versteijlen 232, 6.François Stessens 230, 7.Louis Van 

Deuren 226, 8.Irene Beuckelaers 224, 9.Roger Van Loock 223, 10.Nicole 

Stessens 222.   
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KWB – LUNNER  22 SEPTEMBER 2019 

 

 

 “ ’t Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in Mei”,  

dat zong lang geleden Gerard Cox heel mooi.  En het was ook dit jaar weer  

zo’n  mooie zomer,  maar zij die dachten dat er geen einde aan zou komen 

werden, zoals  alle jaren door KWB met de voeten op de grond  geplaatst.  

Ook  nu weer  op zaterdag  22  september met  de,  intussen al geruime tijd  

gekende  en  erg  geappreciëerde,  “Herfstlunner”. 

Deze herfstbijeenkomst  betekent  voor KWB niet enkel het einde van de 

zomer  maar ook  het herstarten van tal van  activiteiten  en daar heeft 

KWB  St. Martinus geen gebrek aan. 

 Een enthousiaste voorzitter  mocht  een zeventigtal  aanwezigen  

begroeten  met een lekker welkomdrankje als start voor een   gevarieerd  

namiddagprogramma met spijs, drank en ontspanning als voornaamste 

ingrediënten. 

Voor spijs stond , zoals alle jaren,   Traiteur Steven  achter het fornuis.  

“Dagelijkse kost” zou Jeroen Meus  het noemen  maar voor de  doorsnee  

Vlaming  staat dat voor  smakelijk en degelijk. 

 Het koninginnenhapje als voorgerecht was dit zeker.  Als hoofdschotel 

was er de keuze tussen tongrolletjes  voor de vis-  en varkenshaasjes voor 

het  vleesgerecht.  Smakelijk, zeker als het tijdig aangelengd wordt met 

glaasje wijn . 

Het feestdiner werd afgesloten met een lekker  ijsje met stukjes fruit en 

koffie of thee naar keuze. 

Ongetwijfeld  erg gesmaakt bij de aanwezigen  maar als kers op de taart 

werd  dit alles nog eens overgoten met een amusementensausje ons 

aangeboden door een,  voor bijna iedereen , totaal onbekende  jongeman 

uit Berlaar.  Onbekend,  maar na zijn optreden zeker niet meer onbemind. 

“Schoenmaker blijf bij uw leest” zegt het spreekwoord. Gelukkig voor de 

aanwezigen  was deze schoenmaker niet bij die leest gebleven maar 

beginnen te zingen en entertainen.  

Zijn artiestennaam  is dan ook “de zingende schoenmaker”.  Zijn repertoire 

helemaal  Vlaams of Nederlands  met tal van gekende meezingers. Denk 

dan maar aan “schele Vander Linden”, “blauwe geschelpte” van de 

“Strangers”,  de “marskramer” en “spring uit een vliegmachien” van Eddy 

Wally, allemaal  ambianceklassiekers bij uitstek. Meezingen deden dan 

ook bijna alle deelnemers met als hoogtepunt de polonaise waarbij de 
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voorzitter als populariteitspoll bijna gans de groep van de stoel haalde.  

“Heb je even voor  hem” en “maak wat tijd voor hem vrij” was de vraag 

van Frans Bauer  en het antwoord was ongetwijfeld positief. 

Een duidelijk tevreden voorzitter mocht met recht en rede terugblikken op 

een geslaagde “herfstlunch”.  Zoals steeds vroeg  en kreeg hij het laatste 

woord niet alleen  om de “zingende schoenmaker”  te bedanken maar ook  

om  speciaal aandacht te vestigen op de eerstvolgende activiteiten.  Hierbij  

vroeg hij  aandacht voor  de  komende algemene vergadering met de 

bestuursverkiezing en ook de solidariteitssouper voor het goede doel. 

Na nog een laatste versnapering  en een gezellige babbel   ging iedereen 

welgezind huiswaarts om  nog eventjes  te genieten van  de laatste 

nazomerszon.  AC  
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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. 

 

  

mailto:Secr.sintmartinus@belgacom.net
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November 2019 
 
 

Zondag 03 Instuif (Volley)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 04 

Fotoclub 

Ledenavond + open vergadering 

Wegcode 

14.00 en 20.00 uur 

19.30 uur 

 

Donderdag 07 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 09 Ttk Jeugd 09.00 uur 

Zondag 10 
Instuif (Ttk) + Postzegels 

Viering 35+ 

10.00 tot 13.00 uur 

 

Maandag 11 TTK Clubkampioenschap  10.00 uur  

Donderdag 14 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 15 Kaart 5 20.00 uur 

Zaterdag 16 
Ttk Jeugd 

Solidariteit - voorbereiding 

09.00 uur 

14.00 uur 

Zondag 17 Solidariteitsinstuif 10.00 tot 16.00 uur 

Maandag 18 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 21 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 23 
Ttk Jeugd 

Artikel “Kontakt” 

09.00 uur 

12.00 uur 

Zondag 24 
Instuif (Bestuur) 

Kinderfeest 

10.00 tot 13.00 uur 

14.30 uur 

Maandag 25 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 28 
Afwerken Kontakt  

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.30 uur 

Vrijdag 29  Kaart 6 20.00 uur 

Zaterdag 30 Ttk Jeugd – beker 09.00 uur 
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“Kontakt”: November 2019. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 31 oktober 2019. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 26 oktober 2019  12.00 uur! 
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