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   Sint-Martinus organiseert 
 

November 2019 
 

Zondag 03 Instuif (Volley) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 04 
Fotoclub 

Ledenavond + open vergadering 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 06 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 07 Wijngilde 19.00 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 

Volley clubtornooi in Sporthal 

10.00 uur 

 

Donderdag 14 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 15 Kaart 5 20.00 uur 

Zaterdag 16 
Ttk Jeugd 

Voorbereiding solidariteit 

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) + Postzegels 

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 09.00 uur 
  

 

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

Dag allen, 

 

Alweer de voorlaatste maand van het jaar. 

Wat gaat de tijd toch vlug. 

We staan voor de donkere, koude wintermaanden. 

November is ook de maand waarin we onze overleden familieleden en 

vrienden herdenken. 

Laat ons ook deze maand terugdenken aan zo veel KWB-ers die zich zo 

hard hebben ingezet voor onze KWB en waarvan wij nu nog vaak de 

vruchten plukken. 

 

We blikken even samen terug naar de voorbije oktobermaand. 

 

Op 7 oktober was er onze jaarlijkse statutaire ledenvergadering. De 

opkomst was niet enorm, de sfeer daarentegen wel. 

Het uittredend Dagelijks Bureau werd terug herkozen voor de komende 

twee jaar, maar zonder nieuwe bijkomende gezichten. Toch een beetje 

jammer vind ik. We hebben onlangs beslist dat het DB tot 9 leden kan 

worden uitgebreid, en toch slagen we er niet in om nieuwe leden tot het 

DB te krijgen. Maar we geven niet op en blijven proberen. Dus als u zich 

toch nog geroepen voelt, laat het me weten, we hebben van de vergadering 

een akkoord gekregen om in de loop van de legislatuur het DB te mogen 

uitbreiden tot de afgesproken 9 leden. 

 

De Martinus Oktober feesten op 11, 12 en 13 oktober werden een succes 

over de gehele lijn. KWB stelde haar lokaal ter beschikking op 

zaterdagavond voor de jaarlijkse parochiequiz. 

 

Het KULO weekend in VOLENDAM op 18, 19 en 20 oktober werd een 

voltreffer. Al bij al geluk met het weer – zo goed als geen regen gehad – 

een prachtig hotel met vriendelijk personeel en heel lekker en meer dan 

voldoende eten. Mooie en leuke uitstappen, twee goede wandelingen, 

kortom, het was tof!!! Aan het einde van het weekend vernamen de 

deelnemers dat Louis en Lieve na “Van Oud naar Nieuw” wensen te 
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stoppen met KULO, maar dat Leo en Louisa Ielegems al bereid gevonden 

werden om hun taken binnen KULO over te nemen. 

Aan alle vier een heel oprechte DANK JULLIE WEL …. 

 

Zondag 27 oktober was er de SPECIALE PENSEN INSTUIF, een 

organisatie van onze onderafdeling kook. Als ik dit hier neertik moet deze 

instuif nog plaats vinden, maar ik ben er zeker van dat dit weer in orde zal 

zijn geweest. 

 

En dan nu vooruitkijken naar wat ons deze maand te wachten staat! 

 

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 is 

natuurlijk een must voor alle KWB-vrienden en -vriendinnen. Dit jaar is 

deze solidariteitsactie ten voordele van KVG en ’t SPINNEKE. 

Inschrijven is de boodschap. 

 

En op zondag 24 november komt de sint weer langs in ons lokaal tijdens 

het KINDERFEEST. Vergeet je (klein)kinderen niet in te schrijven, er 

staat hen een leuke attractie te wachten, het bezoek van de sint met 

aandacht van de “Goed Heilig Man” voor elk kind(je) en hier bovenop ook 

nog voor ieder kind een verrassingspakket.  

 

Vrienden en vriendinnen, veel plezier in de novembermaand en tot hier of 

daar. 

 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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De Samaritaan 

 

Toen ik het artikel las in de krant over de houding van de passanten in 

Kortrijk,  dacht ik aan het verhaal van de Samaritaan;  hij bekommerde 

zich om de medemens in nood.  Bij alle artikelen in kranten,  uitspraken 

van  wijze mensen op TV,   stelde ik mij ook de vraag:  “ wat zou ik doen 

?” . Kijk ook eens naar de houding van het Christelijke Westen i.v.m. de 

vluchtelingen , de situatie in Syrië en het conflict met de Koerden.  Stilaan 

groeit het besef dat Europa, door gebrek aan solidariteit, zijn ziel aan de 

duivel heeft verkocht. Hier ligt een zware verantwoordelijkheid voor de 

nieuwe Europese Raad. Wanneer die van start gaat,  is voor de 

commentatoren een dikke kluif. Ook hier blijkt weer een gebrek aan 

eenheid! Ik beken , het is naïef , dat ik bang ben, maar weet je nog hoe 

W.O. II begon ; met een inval in een buurland . Hopelijk herhaalt de 

geschiedenis zich niet.  

“Veni Creator Spiritus !” , geef wijsheid en moed aan de wereldleiders om 

de gepaste  beslissingen te nemen.  

 

Flor  

 

 

FAMILIAATJES 
 

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

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

moeten verwerken, het allerbeste toe. 

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

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

straaltje zonneschijn aan de horizon verschijnen… 

Laat ons dat blijven hopen, laat ons dat geloven… 
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Met Kulo van Oud naar Nieuw 
 

Het jaar 2019 nadert zijn einde. De feestdagen komen in het verschiet en 

dus ook ons jaarlijkse eindejaarsfeest van KULO. 

Na het succes van vorige edities, 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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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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Onze zoektocht naar nieuwe leden tijdens de cultuurmarkt is op een sisser 

afgelopen. Zat het slechte weer en de slechte standplaats misschien hier 

voor iets tussen ? Indien jullie mogelijke kandidaten kennen laat het weten. 

We hebben onze eerste kookavond met de dames en onze speciale instuif 

achter de rug (zaterdag 26 en zondag 27 oktober). Hierover meer in de “K” 

van december. Gezien jullie een uurtje langer mogen slapen hebben tijdens 

de overschakeling van zomer naar wintertijd, is hopelijk iedereen ook flink 

uitgeslapen. Spaar jullie slaap en krachten voor het 

weekend van 16 en 17 november 2019.  Dan wordt het alle hens aan dek 

voor de 26° Solidariteitsinstuif.. We hopen dat gans de ploeg zal 

aanwezig zijn op zaterdag /zondag want we hebben vele helpende handjes 

nodig. De goede doelen 2019 zijn KVG en ’t Spinneke vzw. 

Hopelijk mogen we vele gasten verwachten, hoe meer volk hoe meer in 

onze penningmeester zijn geldschuifke en … hoe groter de cheque’s voor 

KVG en ’t Spinneke vzw.         

 

Dienstmededelingen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- In november zijn chef Jan en chef Willy (Van Hees) jarig, 68 en 80 jaar  

  jong. Van harte gefeliciteerd vanwege gans de kookploeg. 

- Zaterdag 16 november 2019 13.30 u voorbereiding Solidariteitsinstuif. 

- Zondag 17 november 2019 10.00 u     26ste Solidariteitsinstuif. 

- Vrijdag 13 december 2019 18.00 u kookavond 4, groep Torfs. 

Chefs graag jullie keuze over de voorgestelde menu’s naar aanleiding 

viering 35 jaar kookafdeling (zie ook flash 133) 

!!! Chefs niet vergeten in te schrijven voor Solidariteitsinstuif !!!    

           

 

 

“Ervaring is het leren van je fouten,  

                                                     sommige mensen hebben veel ervaring”  
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Pottenkijker MW 

 

  

                                     Zondag 17 november 2019 
 

                              26 ste   

           Solidariteitsinstuif” 
                        

                    ten voordele van KVG &  

                                                          ’t Spinneke 

 

Zeeuwse Mosselen (€ 19)  

          of vol-au-vent (€ 16)  
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Beste Vrienden, 

 
Oktober is een nogal drukke maand met op vele plaatsen activiteiten. 
Bedrijven zetten deuren open, links en rechts wat autoloze momenten 
en we kunnen zo nog even doorgaan. Tussen deze drukte plannen wij 
ons dubbelkampioenschap. Maud en Bert maakten er samen met de 
deelnemers een leuke en gezellige namiddag van. De rijstpap als 
tussendoortje was super lekker. Een dank U wel aan Maud en Bert is 
hier zeker op zijn plaats en komt van alle deelnemers. 
Oktober is ook onze maand van de marsepein en speculoos verkoop. 
Wanneer ik dit neer tik moeten de laatste loodjes nog binnen komen 
maar ook dit jaar zal het resultaat weer een succes zijn. 
De levering zal gebeuren in de week van 11 november. 
En over 11 november gesproken. Ons Clubkampioenschap. De 
inschrijvingen lopen nog en we hopen ook hier op een mooie opkomst. 
De clubavonden kennen een wisselend succes mede doordat er 
competitiewedstrijden op verplaatsing meermaals op donderdag zijn. 
De geest blijft immers tof en dat er dan van de recreatiespelers 
overstappen naar competitie is leuk mee genomen. 
Ook onze KWB heeft enkele toppers op hun programma. 
Eerst op maandag 4 november is er de opfrissing van de wegcode. 
Een zeer interesante avond die STIPT om 19.30 uur van start gaat en 
tevens GRATIS wordt aangeboden. 
Op zondag 17 november is er de Solidariteitsinstuif. Een 
mosselfestein voor het goede doel in Kontich. Hier moet je wel vooraf 
inschrijven en dit kan nog tot 10 november. 
Op 24 november  is er nog het kinderfeest met de komst van de 
Sint. Ook hiervoor is inschrijven noodzakelijk. 
 
Tot een volgende 
Frans  
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Nu de bomen de meeste kleuren hebben is het een moment om ze op de 

gevoelige plaat te zetten. Voor zij die het weer niet willen trotseren is 

het misschien eens een mogelijkheid om studio-werk te oefenen… 

 

Het programma van deze maand: 

 

- 04 11 .  14:00 Belichtingsdriehoek + Kernteam 
- 11 11 .   Feestdag geen samenkomst 
- 13 11 .  19:00 KAVF 
- 16/17 11  Mosselfestijn 
- 18 11 .  13:30 Uitstap Meise 
- 25 11 .  14:00 Alles over grijskaarten 
 

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

Foto van de maand  : Luc Van Hove 

  

http://www.indelens.be/
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HET BIER VAN MAAND NOVEMBER  
 

KAPITTEL DUBBEL! 

 

KAPITTEL DUBBEL is een donkerbruin bier 

van hoge gisting met nagisting op de fles, 

waardoor het langer bewaard kan worden. Het is 

als het ware de opstap naar zwaardere abdijbieren  

zoals de Kapittel 9°. Het alcoholvolume bedraagt 

7,5%. Het bier wordt gebrouwen met twee 

hopsoorten (uit de streek van Poperinge) en vier 

moutsoorten. De gist is afkomstig van 

giststammen die gekweekt worden in het eigen 

laboratorium in Boezinge.  

Aroma’s van gerookt karamelmout, rozijnen, kruiden en donker fruit kun 

je waarnemen in dit hoppig bruin bier. KAPITTEL DUBBEL heeft een 

kruidige toets in de afdronk die afsluit met een bittere hopsmaak. 

Enkele interessante weetjes: 

- De Kapittel-bieren worden sinds 1950 gebrouwen. Oorspronkelijk 

werden de bieren aangeprezen als “Trappist ’t Kapittel”. Door 

juridische acties van de trappisten werd de naam veranderd in 

“Het Kapittel”. 

- De  Kapittel-bieren worden vermeld als West-Vlaams 

streekproduct. 

- Naast Kapittel Dubbel produceert Brouwerij Van Eecke ook o.a. 

KAPITTEL BLOND, KAPITTEL PATER, KAPITTEL 

PRIOR, KAPITTEL TRIPEL ABT.  

- Brouwerij Van Eecke, ook bekend als Brouwerij Gouden Leeuw, 

is een Belgische familiebrouwerij in Watou, deelgemeente van 

Poperinge.  
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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: 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

 

Inschrijvingsstrookje VAN OUD NAAR NIEUW 2019-2020 

 

Ondergetekende: 

…………………………………………………………………………… 

telefoon: 

…………………………………………………………………………… 

 

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

31/12/2019 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  
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Inschrijvingsstrookje Kinderfeest 24 november 2019 
 

 

Uiterlijk zondag 17 november 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsstrookje VAN OUD NAAR NIEUW 2019-2020 

 

 

 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 23/12/2019 
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Het seizoen is volop aan de gang voor onze voetbalploeg. We mogen 

spreken van de slechtste start in jaren. Zo staan we onderaan het 

klassement, met slechts één ploeg achter ons. Jammer genoeg zijn er al 

enkele hardnekkige blessures opgedoken bij enkele spelers. Als je nog 

iemand met wat voetbaltalent kent, en die heeft zin om op zondag tegen 

een balletje te stampen, stuur hem gerust door! 

 

Als we eens vooruit kijken zien we dat het kerstfeest voor de deur staat. 

Hier is leute, plezier, gezelligheid en lekker eten iedere keer weer 

gegarandeerd. Ons kerstfeest zal dit jaar doorgaan op zaterdag 14 

december 2019. Je bent welkom vanaf 18u30 zodat we omstreeks 19u de 

benen onder tafel kunnen schuiven. Het muzikaal entertainment wordt ook 

dit jaar verzorgd door DJ “Franky Wonder”. De eerste inschrijvingen zijn 

alvast genoteerd, en vol = vol!  

 

De kerstmenu ziet er als volgend uit: 

“Glaasje Bubbels”  
“Duo van kaas- en 

garnaalkroketten” 

“Kalkoengebraad”, met groentjes 

en kroketten 

“Ijs met warme krieken” 

“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 8 december 2019.  

Wij hopen u in grote getalen te mogen ontvangen om samen 

de feestdagen in te zetten. 
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Vrijdag 11 oktober  
 

Speeldag drie wordt afgewerkt met 64 kaarters, en voor de derde keer op 

rij zijn de ruitjes troef. Geen hoge cijfers vanavond. 124 slagen zijn 

voldoende voor winst en die gaat samen met de kip naar Leo Ielegems. 

Hoe dicht verder alles bijeenhing ziet men aan de verdere uitslag want 

men moest al 112 slagen halen om naar de prijzentafel te mogen. 

Uittredend kampioen Raf Versteijlen klimt op naar de top van het 

klassement, maar heeft amper 4 slagen meer dan de nummer 4. 

In beide reeksen vinden we een dame bovenaan. Nicole Stessens haalt 

met 69 slagen de eerste binnen. Ronny Van den Bos volgt op 2 slagen, 

Roger Van Loock en Jef Verreet op 3 en Julien Beuckelaers en Albert 

Daelemans op 4. In de tweede houdt Paula Engelen met 70 slagen 4 

heren achter zich. Jan Borgmans benadert haar het dichtst  met 67 slagen 

en verder eibndigen Carlo Geuens met 66, Leon Bleeckx met 65 en Ludo 

Jacobs met 64. 

Jef Jespers toont zich met 29 slagen de beste in een rondje van 4 spelen 

en zijn tegenpool is Fred Moons met 3 slagen. 11 slagen in één spel is 

vanavond weggelegd voor Irene Beuckelaers, Simonne Joly en Leo Van 

linden. 

De uitslag van speeldag 3 : 

1.Leo Ielegems 124, 2.Irene Beuckelaers 122, 3.Albert Daelemans 121, 

4.Julien Beuckelaers 120, 5.Ronny Van den Bos 119, 6.Ludo Jacobs en 

Simonne Joly 118, 8.Jan Borgmans, Jos Goossens en Raf Versteijlen 

117, 11.Paula Engelen en Vik Willems 116, 13.Jef Jespers 115, 14.Leon 

Bleeckx, Chris Hellemans, Roger Van Loock en Nicole Stessens 114, 

18.Nini Claessens 113, 19.Louis Van Deuren, Stan Peeters, Marc Pirson 

en Leo Delbaen 112. 

En het voorlopig klassement ziet er zo uit: 

1.Raf Versteijlen 349, 2.Edward Van Herck 348, 3.Irene Beuckelaers 

346, 4.Leo Delbaen 345, 5.François Stessens 340, 6.Louis Van Deuren 

338, 7.Albert Daelemans, Simonne Joly, Maarten Spriet en Roger Van 

Loock 337.   
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Vrijdag 25 oktober  
 

Bij het begin van de avond maken we het even stil. Onze goede 

kaartvriend Jean Van Releghem is die ochtend onverwacht overleden. 

Onze gedachten gaan uit naar Jean en zijn familie. 

Op het einde van de avond vragen we ons af : is de beslissing al gevallen 

op deze vierde speeldag ? Het zou zo maar eens kunnen… Want 

vanavond speelt Louis Van Deuren met klaveren als troef zijn 63 

collega’s gewoonweg naar huis. Niet minder dan 147 slagen kan hij 

oprapen, 22 meer dan zijn dichtste belager, Lia Segers. Een record ? 

Neen, want 10 jaar geleden speelde Jozef Vleminckx de monsterscore 

van 153 slagen bijeen. Louis, een naam die aan een zonnekoning doet 

denken, neemt dan ook resoluut de leiding over van Raf Versteijlen, die 

hij nu met 29 slagen voorafgaat. Beslissing gevallen ? De achtervolging 

kan beginnen ! 

Louis opent met een 77-er in de eerste ronde en blijft zo Leon Bleeckx en 

Peter Marquetecken met 69, Carlo Geuens met 65 en Jef Verreet met 64 

slagen ver vooruit. Ei zo na stunt Louis ook in de tweede ronde, maar Lia 

Segers blijft hem met haar 74 slagen 4 slagen voor. In zijn spoor volgen 

Nini Claessens en Leo Van linden met 69 en Maarten Spriet met 67. 

Leo Ielegems scoort met 25 slagen best in een rondje van 4 spelen. Een 

hele processie komt niet verder dan 5 slagen in zo’n rondje: Lea Dockx, 

Leontine Landuydt, Anita Moons, Nicole Stessens, Maria Vansweevelt, 

Roger Dupont, Ludo Jacobs, Jef Jespers  en Flor Meeus valt die eer te 

beurt. Leontine Landuydt had gelukkig ook in een van haar spelen dame 

Fortuna aan haar zijde, want niemand deed beter dan de 11 slagen van 

haar beste spel. 

De uitslag van speeldag 4 : 

1.Louis Van Deuren 147, 2.Lia Segers 125, 3.Nini Claessens 123, 4.Chris 

Hellemans 122, 5.Peter Marquetecken 120, 6.Eliane Goddaer en Vik 

Willems 118, 8.Leo Geysemans en Maria Van den Eynde 116, 10.Dirk 

Crauwels 115, 11.Leon Bleeckx 114.  

En het voorlopig klassement ziet er zo uit: 

1.Louis Van Deuren 485, 2.Raf Versteijlen 456, 3.François Stessens 450, 

4.Leon Bleeckx en Edward Van Herck 448, 6.Irene Beuckelaers, Leo 

Delbaen en Maarten Spriet 447, 9.Nini Claessens 441, 10.Roger Van 

Loock 440.    
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VOLENDAM – KULO-WEEKEND  18-19-20 OKTOBER  2019 

 

Deze KWB-KULO herfstklassieker was al aan zijn 41ste uitgave toe en er 

zit nog altijd geen sleet op . Flor en Monique waren zoals gewoonlijk de 

vroegste vogels om 44 deelnemers aan de sporthal te verwelkomen. Met 

de poging van Hugo van Dommelen om hen te vlug af te zijn  houden we 

geen rekening want die had zich van datum vergist. Vier vaste deelnemers 

moesten met heel veel spijt in het hart verstek laten gaan: Jan Borgmans 

en Theresa evenals de familie Keymeulen Carl en Marie-Louise en 

Degeeter Chris en Rita.  We hebben ze  ongetwijfeld gemist  en we hopen 

allen hen volgende editie opnieuw te verwelkomen. 

Er waren gelukkig 3 nieuwelingen die van de vrijgekomen plaatsen 

gebruik hebben gemaakt om deel te nemen. Enerzijds  Rita, de  zuster van 

Ludo Bertels.  Ludo had deze speciaal  ingehuurd om zeker op tijd te 

komen. Anderzijds,  Jef Plasmans en zijn echtgenote Sim Moorkens die 

hiervoor geen opdracht had want Jef was in zijn 25-jarige loopbaan als 

gemeenteraadslid  op nog geen enkele vergadering (veel) te laat gekomen. 

Reizen Lauwers had chauffeur Bert afgevaardigd om ons veilig en 

comfortabel naar ons reisdoel te brengen, ditmaal naar onze noorderburen 

meer bepaald Volendam een klein stadje in Noord-Holland. Deze taak 

heeft hij zonder twijfel naar begrippen van rijkunst en veiligheid met verve 

volbracht. Dat hij niet altijd hoffelijk in het verkeer was en met zijn bus de 

voordelen van een lijnbus toediende hebben de meesten niet eens gemerkt.  

We stoppen aan een La Place-restaurant om de vele ontregelde magen  de 

mogelijkheid te geven tot een rustig en ordentelijk ontbijt en dat voor een 

schappelijke prijs. ’t Was spijtig genoeg enorm druk zodat het onrustig 

zoeken was naar een vrije plaats. Hugo die zo’n ontbijt had genomen  

kwam in zijn zoektocht onzacht in aanraking met een   onhandige 

Hollandse jongere zodat zijn drank werd uitgekieperd op de vloer. Hugo 

bleef er zodanig kalm en sereen  bij  dat die jongeman hem  onmiddellijk 

een droog servetje bracht.     

Na deze “surplace” reden we verder naar onze hoofdactiviteit voor deze 

vrijdag  nl. een uitgebreid bezoek aan  de stad Delft. Dit Zuid-Hollands 

stadje is gelegen aan de “Schie” en ligt tussen Den Haag en Rotterdam en 

heeft ongeveer 105.000 inwoners. Vlamingen kennen het vooral om zijn 

wereldvermaard “Delfts Blauw”-keramiek. Je kan er de keramiekroute 

volgen die aangeduid is met 300 keramische klinkers als bewegwijzering. 
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De ”Royal Delft” of de “koninklijke Porceleyne fles” is de enige 

overgebleven aardewerkfabriek uit de 17de eeuw waar nog steeds “Delfst 

Blauw “ wordt gefabriceerd. Je kan daar het productieproces van dichtbij 

beleven.   We doen dit niet omdat Johannes Vermeer, schilder en bekendste 

Delftenaar aller tijden ons opwacht in zijn schilderatelier.  

Het Vermeer-centrum geeft  in 5 verdiepingen een volledig beeld van het 

werk van deze schilder. Het  gebruikte verfmateriaal, zijn werkwijze, zijn 

kleuren (vooral rood, bruin en geel), zijn spel met licht en zijn 

onderwerpen. Bijna al zijn doeken gaan over de “liefde” in al haar facetten. 

De verleidelijke, de verborgen, de onmogelijke  en zelfs de betaalde liefde.  

Al deze doeken vinden we  chronologische volgorde terug in de 

kelderverdieping. 

“Het meisje met de parel” is een echt pareltje. Ook “het melkmeisje” en de 

“brief lezende vrouw in het blauw” zijn, zelfs bij leken in de schilderkunst, 

erg bekend. We kunnen niet zeggen dat we “een blauwtje zijn opgelopen” 

met dit bezoek. 

“De hongerigen spijzen” en de “dorstigen laven” zijn twee werken van 

barmhartigheid die onze Kulo-vereniging hoog in het vaandel draagt. Een 

stevige broodmaaltijd kwam net op tijd voor het eerste en het latere 

terrasjesbezoek zorgde voor invulling  van het tweede. Dit culinair vertier 

deed ons meteen beseffen dat wij het met onze bourgondische levensstijl 

nog niet zo slecht getroffen hebben. Voor een bier die naam waardig telden 

wij daar allicht 5 euro of meer neer. Meestal vonden we geen echt Belgisch 

biertje en moesten we het doen met  wat  we hier als veredeld afwaswater 

zouden bestempelen en zelfs dat kostte nog  meer dan een pilsje hier. 

De voorziene boottocht kwam juist op tijd want  het begon te regenen en  

we zaten  in het droge om te genieten van de Delftse grachten  waarvan 

men beweert dat ze mooier zijn dan die van Amsterdam.   ’t Werd een 

aangename tocht met zicht en uitleg over de vele bezienswaardigheden die 

Delft ons te bieden heeft. Geen claustrofobisch gevoel, zelfs bij Loeke niet, 

toen de boot  millimetersgewijs  langs de kaaimuren en onder de 

bruggewelven doorvoer. 

Bij ons vertrek naar Volendam maakten we al vlug kennis met de enorme 

files in de buurt van Amsterdam. Dat Bert een ervaren chauffeur is bewees 

hij door niet langs maar wel doorheen  het Schiphol te laveren en de voor 

een lijnbus gereserveerde rijstroken te gebruiken. Zo kwamen we zonder 

noemenswaardig tijdsverlies in Volendam toe. Onze locatie was “The Old 
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Dutch” een van de beste hotels in Volendam vlak aan de haven en met 

zicht op het gekende Ijsselmeer. 

Volendam is een gezellig vissersdorp bekend om zijn fraaie haven , zijn 

vishandel, het authentieke Nederlandse karakter en de zeer specifieke 

klederdracht. In tegenstelling tot de  rest van Noord – Holland dat erg 

protestants is, is Volendam uiterst katholiek. Volendam had hierdoor ook 

een sterke connectie met Kontich en het St. Rita-college. Wijlen Piet 

Molenaar ex-prior van de Paters Augustijnen van St Rita  was afkomstig 

uit Volendam. 

Volendam heeft ook erg muzikale inwoners met tal van bekende artiesten 

zoals o.m.  “ the Cats” en popgroep”  BZN”.  Het soort popmuziek dat zij 

schreven en zongen werd “palingsound” genoemd.  Deze sterren en hun 

muziek was zo populair dat men er een palingsoundmuseum voor 

oprichtte.  Ook op sportief vlak kennen ze tal van vedetten in het voetbal 

met o.m. Gerry en Arnold  Mühren en Wim Jonk. 

Met de Klompenmakerij en palingrokerij heeft dit stadje voldoende ijzers 

in het vuur om  vele toeristen  aan te trekken. 

Deze lange vermoeiende dag werd afgesloten met een stevige wandeling 

van ongeveer 1 km. naar ons hotel. De  weg ernaartoe was voor bussen 

niet toegankelijk. Gelukkig werd de bagage gebracht en de kamerbedeling 

ging erg vlot. Er hingen ook geen jassen op de stoelen zodat iedereen om 

zijn vooraf afgesproken plaats rustig aan het driegangenmenu kon 

beginnen. Van de Hollandse keuken moet je niet teveel verwachten maar 

we mochten dit weekend zeker niet klagen. Telkens een 

keuzemogelijkheid tussen vis of vlees met daarbij nog een voor-en 

nagerecht, het deed onze vermoeidheid snel verdwijnen.  

Voor een avondje uit op een terras  was er geen tijd meer en  de wind blies 

sterk in het nadeel. Ook geen kaartje leggen want de grote aanjager 

hiervoor Jan Borgmans was niet mee. 

’t Werd dan ook vooral zo snel mogelijk naar bed behalve voor Johan en 

zijn “usual suspects” die nog tot in de laatste uurtjes bleven om de bierkaart 

uit te testen, wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is.  

Het zaterdagochtendontbijt was stevig en goed. Alleen François Stessens 

was ontgoocheld want er waren geen bananen en die moet hij elke alle 

morgen bij  zijn ontbijt nuttigen. Zo’n bananendieet bezit heel veel  

vitaminen en is zeer belangrijk voor hardwerkende personen. Omdat 

François overtuigd is  dat hij tot deze groep behoort wil  hij persé elke 

morgen een banaan. Ook Gerda houdt van François’ banaan maar daar 
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zullen we niet verder op ingaan. Omdat de wandelaars naar Marken 

vertrokken kreeg François als opdracht mee uit te kijken naar deze vrucht. 

Met vrucht is hij hierin geslaagd ook al was dat niet zo simpel. Toen hij 

met welgeteld één banaan aan de kassa verscheen was hij vergeten  dit 

specimen te wegen. Gelukkig had de kassierster  begrip voor deze domme 

Belg en werd hij niet teruggestuurd. Om dit unieke exemplaar zeker niet 

te verliezen stak hij ze voor alle veiligheid in de kamerkluis. 

Voor de wandelaars stond er zaterdagmorgen een wandeling van 6 km.  op 

het programma.  We bezoeken het eiland Marken, oorspronkelijk geen 

eiland maar in de 13de eeuw van het vaste land gescheiden door een storm. 

Er volgde dan ook een eeuwenlange periode van isolement voor de 

bevolking die alleen  van de visserij moest leven. Pas in 1957 werd Marken 

door de aanleg van een dijk weer verbonden met het vasteland waardoor 

het een schiereiland werd. Desondanks is het authentieke karakter goed 

bewaard gebleven en hebben de bewoners veel tradities in ere gehouden. 

De houten huisjes werden  gebouwd  op “werven”, dit zijn kunstmatige 

heuveltjes om geen natte voeten te krijgen. Later werden het 

paalwoningen. Sinds de aanleg van de “afsluitdijk” overstroomt het eiland 

niet meer maar de typische huizen zijn gebleven. 

De wandelaars  trokken naar de vuurtoren “het paard van Marken” 

genoemd. Deze dateert uit 1839 en is nog steeds in gebruik. Zij die dachten 

een bezoekje  te brengen kwamen bedrogen uit. Dit enige bezienswaardige 

monument was voor de bezoekers afgesloten, in de plaats stond er een eco-

toilet ergens in de nabijgelegen weide om de , voor  sommigen, dringende 

boodschappen achter te laten. Niet getreurd echter, de wandeling, die ook 

de watersnoodwandeling wordt genoemd was aangenaam met vooral  

schapen als gezelschap. Omdat er geen tijd over was om nog rond te 

wandelen in Marken centrum  sloten we af met een Hollands biertje op 

kosten van Kulo. 

De niet-wandelaars bezochten intussen Monnickendam en het 

Waterlandmuseum “De Speeltoren”. Monnickendam is een kleine stad 

(stadsrechten sinds 1355) met een erg mooie historische binnenstad die 

door de eeuwen heen goed bewaard is gebleven.   Wanneer u 

Monnickendam nadert, torent de Grote of St. Nicolaaskerk uit de  15de 

eeuw boven het stadspanorama uit. Deze imposante kerk is dominant in 

het stadsbeeld aanwezig. In het midden van de stad staat de Speeltoren met 

het oudst bespeelbare carillon ter wereld. 
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Na de middaglunch  werden we vergast op een begeleide rondrit in de regio 

rond Volendam. We werden voorgegaan door een flamboyante gids uit 

Amsterdam. Irmina Burger was de naam. Ze  had 10 jaren in Italië 

gewoond en dat hoorde je te pas en te onpas in haar uitleg. Eerst kwam 

Edam , de beroemde kaasstad, aan de beurt.  We bezoeken dus de 

kaaswinkels en de kaasmarkt. ’t Was al kaas dat daar de klok sloeg en die 

klokken sloegen erg vervelend tijdens een begrafenisplechtigheid zodat 

haar kaasuitleg erg beschimmeld overkwam. 

Na Edam kwam Beemster aan de beurt. Beemsterkaas is ook lekker maar 

de “Hertog Jan” met bitterballen leek ons beter te liggen, niet voor iedereen 

want twee van onze vrouwen gingen  er echt bij liggen.  Irmina bracht 

verder op de rondrit  “ingenieur Leegwater” aanbod. Deze zorgde voor een 

ontwerp van de waterinfrastructuur in het polderland. Allemaal velden van 

dezelfde afmetingen gescheiden door aangelegde waterkanalen. Ik 

vermoed dat Jos als gewezen Vlaamse waterleidingman ooit met Irmina 

op schok is geweest. 

Ik was er spijtig genoeg zelf niet bij maar ik denk dat bij de uitwerking van  

dat concept haar “gulden snede” aan bod is gekomen. Met dit verhaal 

waren de meesten aan het einde van hun latijn of was het hier Italiaans. 

Tien “die hards”s  gingen, geobsedeerd door haar gulden sneeverhaal, nog 

naar  het Doolhof en het hotel Spaander waar meerdere schilderijen te 

bezichtigen zijn. 

Rond 18 uur was  iedereen terug in het hotel om zich op te frissen voor het 

laatste avondmaal. Ook nu weer de keuzen tussen een lekkere vis of een 

Schnitzel en vooraf een heerlijke kippenbouillon en erna een crème als 

crème op de taart. 

De wind was intussen fel afgezwakt zodat de nachtrust niet gestoord werd  

en iedereen  met een frisse kop  aan  de laatste loodjes kon beginnen. Die 

wogen voor de niet-wandelaars zeker  niet het zwaarst. Zij bezochten  een 

uniek stukje Holland  verzameld in “De Zaanse Schans”. 

De wandelaars werden op  deze laatste dag niet gespaard.  Ze trokken naar 

Twiske voor een 8 km. lange natuurwandeling. Het werd  echt “puur 

natuur”  met aan de start enkele vetgemeste  varkens die knorden van 

genoegen bij zoveel  belangstelling.  We werden regelmatig 

gewaarschuwd    voor loslopend wild  en gevogelte maar buiten de  

honderden  achtergelaten koeienvlaaien  was er geen enkel gevaar te 

bespeuren. Jos Demeer kondigde met heel veel genoegen aan dat er heel 

wat te beleven viel in dit uitgebreid    wandelgebied. Zo liep de wandeling 
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voorbij een naaktstrand en inderdaad dat strand   lag er maar er was niets 

te zien zo naakt was het. De organisatoren van deze uitstap hadden 

nochtans  deze plaats  twee maal verkend om zeker te zijn dat ze zich niet 

vergist hadden. Dat het toen zomer was en erg warm, daar hadden ze niet 

aan gedacht. Om de teleurstelling een beetje te verzachten had Harry een 

Wodka-opkikkertje in petto.  Deze borrel was dan ook de gepaste aperitief 

voor ons laatste middagmaal in het hotel.  Jos die samen met Harry, louis, 

Lieve en Marina deze 41ste uitgave in goede banen had geleid besloot dit 

weekend met een woordje van dank aan iedereen die aan het succes ervan 

had meegewerkt. Hij vroeg speciaal aandacht voor Louis en Lieve die hun 

activiteit voor deze Kulo-reizen gingen beëindigen. Iets wat zij vele jaren 

met hart en ziel   naar behoren  hebben gedaan. Leo Ielegems en zijn Louisa 

werden bereid gevonden om deze taak over te nemen. 

Het laatste dankwoord van de voorzitter moest ditmaal wachten tot op de 

bus maar was daarom niet even welgemeend als anders. De chauffeur Bert 

bracht ons  tot slot even kundig en veilig terug thuis.  A.C. 

 

Tombolaprijzen Martinus Oktoberfeesten 2019 

Bij voorkeur afhalen op vrijdag tussen 9.30 uur en 12.00 uur op de 

pastorij, Magdalenastraat 11 
1162 0250 0579 0899 1215 1512 1849 2168 2476 2796 

0474 0251 0581 0911 1226 1533 1855 2179 2498 2805 

0874 0272 0592 0932 1247 1544 1867 2193 2505 2816 

1659 0283 0613 0943 1258 1556 1889 2205 2517 2838 

1046 0294 0624 0954 1269 1573 1894 2217 2533 2850 

0008 0315 0635 0965 1290 1585 1904 2222 2547 2855 

0013 0326 0656 0976 1292 1596 1915 2246 2551 2869 

0025 0337 0667 0986 1313 1617 1937 2258 2566 2873 

0042 0358 0678 1002 1324 1629 1948 2279 2583 2884 

0057 0370 0681 1013 1335 1631 1952 2287 2591 2896 

0064 0372 0702 1024 1356 1662 1982 2296 2619 2901 

0079 0383 0713 1036 1366 1680 2000 2311 2626 2915 

0093 0404 0724 1052 1378 1683 2006 2324 2650 2931 

0106 0415 0745 1063 1385 1704 2014 2335 2657 2945 

0115 0426 0756 1074 1394 1715 2029 2358 2665 2956 

0127 0437 0767 1095 1401 1726 2048 2367 2675 2963 

0131 0458 0788 1106 1412 1749 2052 2382 2684 2974 

0152 0469 0800 1117 1423 1753 2067 2409 2703 2998 

0163 0481 0802 1128 1432 1764 2080 2420 2714  

0174 0502 0813 1139 1453 1788 2093 2425 2729  

0195 0515 0834 1151 1464 1792 2104 2437 2746  

0206 0536 0845 1172 1475 1804 2126 2447 2758  

0217 0547 0856 1193 1496 1815 2139 2458 2770  

0228 0558 0887 1204 1501 1837 2153 2467 2784  
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Creaclub 

Kontich 

nodigt uit 

 

kerstmarkt en tentoonstelling 

 
Donderdag 21 november 2019 
 van 11 tot 17 uur 
 
 Magdalenastraat 21, Kontich 
 KWB lokaal 
 

Ben je graag creatief bezig; 

ben je chronisch ziek; 

of heb je een beperking; 

dan ben je welkom op onze  

creatieve namiddagen. 

 

 

Heb je interesse? 
Ben je jonger dan 65 jaar 
Kom dan met ons kennismaken  
tijdens de tentoonstelling. 
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December 2019 
 
 

Zondag 01 Instuif (Ttk)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 02 
Fotoclub 

Ledenavond  

14.00  

19.30 uur 

Woensdag 04 Tafeltennis  

Donderdag 05 Wijngilde 19.30 uur 

Zondag 08 Instuif (Wijngilde) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 09 Fotoclub 14.00 uur  

Donderdag 12 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 13 Kook 4 18.00 uur 

Zaterdag 14 Voetbal Kerstfeest 18.00 uur 

Zondag 15 Instuif SPECIAL (Foto) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 16 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 19 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 20 Kaart 7 20.00 uur 

Zaterdag 21 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 22 Instuif (Kaart) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 23 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 26 Tafeltennis - Blackligt 19.30 uur 

Zondag 30 Instuif (Voetbal)  10.00 tot 13.00 uur 

Dinsdag 31 Kulo – Van oud naar nieuw 19.00 uur 
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“Kontakt”: December 2019. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 28 november 2019. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 23 november 2019  12.00 uur! 
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