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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

Januari 2019 
 

Donderdag 03 
Afwerken Kontakt 

Tafeltennis 

09.00 uur 

19.30 uur 

Zaterdag 05 Wijngilde - nieuwjaar 18.00 uur 

Zondag 06 Instuif (Wijngilde) + postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 07 
Fotoclub  

DB + onderafdelingen 

14.00 uur  

19.30 uur 

Donderdag 10 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 11 Kaart 9 20.00 uur 

Zondag 13 Instuif (Tafeltennis) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 14 Fotoclub 14.00 en 20.00 uur 

Donderdag 17 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 19 
Ttk Jeugd 

Kook 5 

09.00 uur 

13.30 uur 

Zondag 20 Instuif (Kook)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 21 
Foto 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 24 Tafeltennis  19.30 uur 

Vrijdag 25 Kaart 10 20.00 uur 

Zaterdag 26 
Artikel Kontakt 

Volley – nieuwjaar 

12.00 uur 

13.00 uur 

Zondag 27 Instuif (Foto) + postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 28 Foto 14.00 uur 

Donderdag 31 
Afwerken Kontakt 

Tafeltennis 

09.00 uur 

19.30 uur 
  

 

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

Goede vrienden en vriendinnen,  

Vooreerst aan jullie allen een heel gelukkig en gezond 2019 toegewenst. 

Veel mooie dagen, veel vreugdevolle momenten ook bij onze KWB. Veel 

vriendschap, samenhorigheid, solidariteit, ook bij onze KWB. 

Dag december, dag 2018, welkom januari, welkom2019.  

De voorbije maand was er het kerstfeest van de onderafdeling voetbal. Een 

schitterend feest, mooi versierd lokaal, lekker eten en dito sfeer. En 

natuurlijk de verrassing van de avond, Juul Kabas en de pinguins samen 

met de kerstman. Gezelligheid troef! 

Verder was er nog de Black Light van TTK en traditioneel de overgang 

van oud naar nieuw met KULO. Twee activiteiten die nog moeten 

plaatsvinden terwijl ik dit noteer. In volgend Kontakt meer daarover. 

Januari wordt dan nog verder vieren: met de bestuursleden op maandag 7 

januari, bij de onderafdeling kook  op 19 januari, met Komart op 26 

januari. Het kan werkelijk niet op!  

Laat ons hopen dat het een begin wordt van een schitterend KWB-jaar. 

Een jaar waarin we samen  en op een positieve manier kunnen blijven 

KWB maken. Een jaar waarin onze vereniging kan blijven groeien en 

bloeien. Een jaar waarbij de inzet van velen blijft geapprecieerd en 

gewaardeerd. Want dat blijft ongelooflijk belangrijk voor ons allen: inzet, 

vrijwilligerswerk en vriendschap. En de waardering van vele vrienden 

hiervoor. 

Mag ik jullie allen een fijne tijd toewensen, veel leesplezier en graag tot 

hier of daar bij onze KWB. 

 

Jullie voorzitter, 

 

FAMILIAATJES 
 

Ook al is het niet altijd en overal rozegeur en maneschijn, toch hopen wij 

dat vreugde, vriendschap en samenhorigheid overheersen het komend jaar. 

Voor zij die zich eenzaam voelen of in het bed gekluisterd liggen wegens 

ziekte: dat er mensen zijn die jullie door een onverwacht bezoek een warm 

hart toedragen of een deugddoend schouderklopje bezorgen.  
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Wensen voor 2019 

 

Kom Heilige Geest, vul de bagage van de Drie Koningen met 

- Een vat vol wijsheid voor de wereldleiders 

-Een ton vol verdraagzaamheid voor alle die angstig de toekomst 

tegemoet zien 

-Een flacon gevuld met humor, want overdreven ernst verzuurt de 

samenleving.  Dan kunnen wij allen,   onze dierbaren in volle 

vertouwen omarmen bij de start van het nieuwe jaar. 

Een Gelukkig 2019 

 

Flor 

 

 

 

SECRETARIS KWB SINT-MARTINUS 
 

 

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

Harry om het secretariaat van onze afdeling bij te houden. 

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

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

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

dat 35 jaar deed! 

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

degelijke oplossing werken.   

 

Jullie voorzitter 

Johan De Hert   
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Foetsie december en        natuurlijk ook foetsie 2018. 

 

Tijd om onze wensen over te maken aan allen die ons dierbaar zijn. 

Dat 2019 mag brengen wat je er van wilt maken maar vooral een goede 

gezondheid. Een goede gezondheid en je goed voelen is toch zo belangrijk 

om er het beste van te maken. 

 

Onze black light net voor nieuwjaar moet nog gebeuren bij het schrijven 

van dit artikel maar zal beslist  weer in goede aarde vallen. 

 

Januari brengt niet alleen de terugronde van de competitie of het verder 

zetten van de trainingen en recreatie maar zeker enkele mooie extra 

activiteiten.  

 

Een eerste extraatje is voorbehouden voor onze bestuursmensen. Hun inzet 

wordt beloont door onze KWB met een feestvergadering op 7 januari vanaf 

19.30 uur. 

 

Een tweede extraatje voor onze KWB is de speciale instuif op 10 februari 

2019. We hopen dat de worstenbroden dan al verteert zijn en er plaats is 

voor heerlijke appelbeignets. Ook hopen we dat onze tafeltennissers eens 

afzakken naar het KWB lokaal. 

 

Bij de jeugdcompetitie zullen we starten met een extra ploeg. De nieuwe 

jongeren zullen zich reeds kunnen wedijveren met jongeren van andere 

clubs. Goed begeleiden en een dosis optimisme zal hier zeker wonderen 

kunnen verrichten. 

 

Bij deze aan iedereen nog eens een mooi jaar. 

 

Vele TTK groetjes 

FH  
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Beste kookvrienden, 

 

Wij hebben 2018 achter ons gelaten en stappen met volle moed in het 

nieuwe jaar. Ik wil iedereen een gezond en gelukkig 2019 toewensen.  

Zoals elk jaar starten de meesten onder ons met vele welgemeende 

voornemens. Of die allemaal kunnen waargemaakt worden zal 

waarschijnlijk een ander paar mouwen zijn. Maar we vliegen er met goede 

moed en goesting in, eerst nog wat nieuws van de laatste maand. 

 

Tijdens de instuif van zondag 9 december 2018 hadden we ons verzameld 

voor een heugelijk moment, namelijk de uitreiking van de cheques aan de 

goede doelen WITH LOVE BY FERRE vzw  en SIANN vzw. . 

Tot op het laatste moment was het bedrag een goed bewaard geheim 

gebleven, zelfs het bestuur van de onderafdeling kook wist hiervan niks. 

Kort voor de overhandiging  mocht ik van de voorzitter vernemen dat 

dankzij de 25ste Solidariteitsinstuif 2018 we twee cheques van € 1500 

mochten overhandigen. Na het nodige “speechwerk van onze voorzitter” 

(en dat kan tellen ) werden beide symbolische cheques overhandigd aan 

de afgevaardigden van beide goede doelen. Onze penningmeester had 

beloofd dat hij de bedragen maandag op hun respectievelijke bank -

rekeningen zou storten. Voor de twijfelaars en pessimisten onder ons, de 

bedragen zijn ondertussen overgeschreven. 

Aan de gezichten van de afgevaardigden was te zien dat ze tevreden waren 

met onze gift. Voor Siann vzw betekent die € 1500 een grote steun en zorgt 

ervoor dat 1 paardje een gans jaar kan gevoed worden en medische 

verzorging kan krijgen. 

Noteer alvast : 26ste Solidariteitsinstuif op zondag 17 november 2019 

 

Vrijdagavond 21 december had de laatste kookavond van 2018 plaats. 

Groep Verpoten had gezorgd voor een lekkere “gourmetavond”. Deze 

avond zal in de volgende “K” beschreven worden gezien uw dienaar op 

zaterdagochtend 22 december vroeg op verlof vertrok en dit artikel voor 

zaterdag 12.00 uur bij de redactie moest binnenlopen. Opsteller had geen 

zin om dit artikel ’s nachts voort af te werken.  
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’t Is voor iedereen Kerstverlof of niet ?           

 

Dienstmededelingen : 

 

- Sinds zondag16 december 2018  mogen we Eddy Beeckmans als 

  nieuwe chef verwelkomen. We zullen met hem kennis kunnen maken 

  op onze eerste kookavond in januari 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- In januari 2019 zijn chef Fred en Ivo jarig. Van harte gefeliciteerd 

  vanwege gans de kookploeg. 

 

- Zaterdag 19 januari 2019 kookavond met de dames (17.45 uur) .  

  Chefs (13.30 uur) vergeet jullie menu niet door te geven aan Danny,  

  voorgerecht groep Verpoten, soep & nagerecht groep Torfs, hoofd-  

  gerecht groep De Meyer. Chefs, gelieve onderling af te spreken zodanig  

  dat we mooie menucombinaties krijgen. 

 

- Zondag 20 januari 2019 instuif :  

  Torfs - Van Hees - De Wachter - Van der Steen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 
     
             

Foto Frans Helsen 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Dit jaar gaan we er weer eens stevig tegen aan. 

 

We zullen nog wat verdergaan met het bewerken van foto’s, technieken 

voor studio-fotografie, werkwijze voor macro… 

 

Deze maand staat er weer veel op het programma en de maanden 

daarachter zullen we onze lenzen moeten poetsen voor de thema’s die we 

dit werkjaar voor de boeg hebben  

 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  

                          19…A_...      Lijnen/ waslijn           februari 

                          19…B_...      Ogen                           april 

                          19…C_...      Macro                         juni 

                          19…D_...      Dieren                        augustus 

                          19…E_...      Haven                         oktober 

                          19…F_...      4 natuurelementen      december 

 

Het programma van deze maand: 

 

        maa   7 jan:         14:00    worstenbroden + nieuwjaarsreceptie 

                                               vergeet niet om tijdig bij Marc te bestellen!) 

 

        maa  14 jan:        14:00   Beeldbewerking deel 5 

                                    16:30   Kernteamvergadering 

 

        maa  21 jan:        14:00   algemene ledenvergadering 

  

       maa  28 jan:        14:00   uitwisselen foto’s van vrije onderwerpen 

                                               max 10 stuks niet groter dan 3Mb 
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Dit jaar hebben we ons contract voor de website aangepast, zodat 

iedereen meer ruimte kan benutten voor zijn portfolio, bezorg dus je 

foto’s aan onze webmaster Raymond, die ze dan kan bewerken voor 

publicatie. 

 

 

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

 

 

Foto van de maand  : Guido Gillis 

 

 
 

  

http://www.indelens.be/
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HET BIER VAN MAAND JANUARI 
CORSENDONK PATER DUBBEL! 

Corsendonk Pater Dubbel is een Belgisch abdijbier. 

Het is een donker roodbruin dubbel bier van hoge 

gisting met een alcoholpercentage van 6,5%. Het bier 

heeft een crèmekleurige schuimkraag.  

Al eens afgevraagd waar DUBBEL voor staat?  

-DUBBEL is een type bovengistend bier, gewoonlijk, 

maar niet altijd met een hergisting op fles. De kleur is 

meestal middel- tot donkerbruin. 

- De term ‘DUBBEL’ verwijst naar de hoeveelheid graan per liter 

water die bij het brouwen gebruikt wordt. Hierbij geldt: hoe meer 

graan, hoe meer suiker, hoe meer alcohol! 

- DUBBEL heeft een lager alcoholpercentage dan tripel.  

- Andere bekend dubbelbieren zijn o.a. Hertog Jan Dubbel, La 

Trappe Dubbel en Westmalle Dubbel. 

De merknaam Corsendonk verwijst naar de Priory van Corsendonk in 

Oud- Turnhout (opgericht in 1398). Bijna was Brouwerij Corsendonk ten 

onder gegaan, maar de familie De Keersmaeker redde de brouwerij en liet 

de bieren brouwen door Brasserie Du Bocq in Purnrode, een dorpje in de 

gemeente Yvoir.  

Naast Corsendonk Pater Dubbel zijn volgende bieren zeker aan te raden: 

- Corsendonk Blond: een bekend blond bier van hoge gisting met 

een alcoholpercentage van 6,5 %., maar ENKEL per vat 

verkrijgbaar. 

- Corsendonk Bruin: een donker bier van hoge gisting met een 

alcoholpercentage van 6,5%, maar ook enkel per vat verkrijgbaar. 

- Corsendonk Agnus: een blonde tripel met een alcoholpercentage 

van 7,5%. 

- Corsendonk Christmas Ale: een roodbruin kerstbier met een 

alcoholpercentage van 8,5%. 

- Corsendonk Rouse: een roze fruitbier – alcoholpercentage van 8%. 

- Corsendonk Gold Tripel 10: een tripel  met alcoholpercentage van 

10%!  
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Inschrijvingsstrookje 

 

KAARTMARATHON 
 

2 FEBRUARI 2019 

 

UITERLIJK TOT 27 JANUARI 2019 
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KAARTMARATHON 2 FEBRUARI 2019 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  
 

Ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   schrijft in 

 

voor de Kaartmarathon op 

zaterdag 2 februari 2019 om 14.00 u 

 

met ………… KWB-leden       à  €  9.00       =        €    . . . . . . .   

 

        ....……. niet KWB-leden à  € 11.00     =        €   .. . . . . . .    

                             en betaalt in  TOTAAL   =    €    . . . . . . .  

Handtekening, 
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Sint-Martinus 

Kontich 

Kaartafdeling 

organiseert de 

 

 

22ste KAARTMARATHON 

ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019 
START:  OM 14.00 U 

 

€75,00 VOORUIT 
 

Inschrijvingsgeld: 

voor KWB-leden: € 9,00 

voor niet-KWB-leden: € 11,00 

en omvat de inleg en een broodmaaltijd (rond 17 uur) 
 

Inschrijven kan tijdens de zondagse instuif of 

tijdens de kaartavonden, maar enkel met ingevuld 

inschrijvingsformulier. 

 

 

UITERLIJK TOT 27 JANUARI 2019 
  



14               Januari 2019                                      KONTAKT 
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Januari is aangebroken, d.w.z. een kleine rustpauze voor ons 

ploegske. Na een evaluatie van de eerste seizoenshelft moeten 

we concluderen dat we ups en downs afwisselen in ons 

geleverde spel. Toch mogen we zeker niet klagen en staan 

halverwege de competitie op een mooie 6e plaats in de 

rangschikking. 

 

Als we terugkijken naar december zien we dat ons Kerstfeest op het 

programma stond. Met  87 inschrijvingen mochten we spreken van een 

succes. We doen ons uiterste best om er hier iets leuks en gezellig van te 

maken. En naar ik meen, zijn we daar ook in gelukt en was het weer een 

voltreffer. Een gezellig lokaal, lekker eten, een leuke act, dansmuziek, … 

Omstreeks 3u30 ’s nachts konden we de deur achter ons dichttrekken en 

keerden we moe, maar voldaan huiswaarts. 

 

Als we vooruitblikken vindt onze volgende activiteit plaats op zaterdag 9 

maart 2019, namelijk onze Quiz, de  24ste  editie al. Quizmaster Wim 

Verellen zal ook de komende editie in elkaar boksen zodat een kwalitatief 

hoogstaande en leuke quiz verwacht mag worden. De vorige jaren waren 

de plaatskes snel ingevuld, aarzel dus niet te lang om deel te nemen. Schrijf 

u dus snel in via een bestuurslid of via 

‘martinus.kontich.info@gmail.com’ , zoek een leuke ploegnaam en stort 

het inschrijvingsgeld van € 20,00 per ploeg op rek.nr. BE56 9795 7530 

5688 met vermelding van uw ploegnaam. 

 

Hopelijk tot op één van onze volgende wedstrijden of activiteiten. 
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15 december 2018 

 

 

    Tot volgend 

         JAAR 
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Beste vrienden, 

 

Ook onze wijngilde heeft 2018  afgesloten. 

 

 

Wegens ziekte van onze 

voordrachtgever die ons 

zou komen praten over 

alcohol-vrije likeurtjes 

hebben wij deze voordracht 

verplaatst naar begin 

volgend jaar. 

 

Onze keldermeester Kamiel Michiels,  

bracht ons dan een voordracht over het maken van “ Aron cello”  een heel 

lekker likeurtje . Zeer lekker in elk geval, maar zeker geen drankje om 

nadien nog met uw wagen naar huis te rijden. 

 

En het nieuwe jaar 2019 beginnen wij met een nieuwjaarsfeestje  dat zal 

plaats vinden  op zaterdag 5 januari  in het KWB lokaal.  Wij beginnen om 

18 u met een aperitiefje , zoals het bij onze gilde de gewoonte is  en daarna 

gaan we aan tafel. 

Na de feestmaaltijd zal er plaats gemaakt worden om het nieuwe jaar in te 

dansen. 

 

Onze wijngilde wenst allen een gezegend , vruchtbaar en gezond jaar toe. 

Mogen al uw dromen en wensen in vervulling gaan.  Geniet van het leven 

dat U wordt gegeven. 

Aansluiten bij onze gilde  : het kan nog altijd.  Neem even contact met 

onze voorzitter 

Jos Huysmans  Drabstraat 54  of vraag inlichtingen op e-mail: 

wijngilde.kontich@telenet.be  

  

mailto:wijngilde.kontich@telenet.be
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Vrijdag  7  december 
 

64 blijkt ons gemiddelde te worden wat het aantal kaarters betreft en met 

schoppen als troef voor de eerste keer dit seizoen gingen we van start op 

deze 7de kaartavond, en konden we al een voorlopige stand van de beste 7 

opmaken. 

In dat klassement bleven Staf Van den Eynden en Albert Daelemans 

nummers 1 en 2. Chris Hellemans kwam zich op de 3de plaats nestelen. 

De avond begon goed voor Rita Min en Raf Versteylen, beiden halen 70 

slagen in de eerste reeks. Zou Rita nu weer voor de kip gaan ? Eduard Van 

Herck en Lydie Taels volgden kort op 68 en 67 slagen.Simone Joly volgde 

wat verder met 63. 

In de 2de reeks kwam Roger Van Loock zwaar uit de startblokken met 74 

slagen gevolgd door Chris Hellemans met 70 en daarachter een gedrum; 

Marie José Halans 68, Leo Geysemans 66 en Raf Versteylen met 65 

slagen. Het duo Anita Moons en Gerda Opsomer volgde met 64. 

Roger zag de kip voorbij vliegen naar Raf die met 135 zijn 2de dagwinst 

van het seizoen opstreek maar Roger mocht dan toch als eerste naar de 

prijzentafel.  

Voor Rita Min geen kip maar toch een plaats in de top tien en ze liet ook 

het beste rondje met 27 slagen optekenen. 

Pechvogel van de dag was wel Nini Claessens die amper 2 “twee” 

slaggeskes haalde. 

François Stessens mocht dan weer 11 slagen in één spel noteren. 

Maar wie we zeker niet mochten vergeten was de goeie Sint, die had voor 

ieder wat lekkers voorzien,zowel voor de brave als de stoute kind…. Ssst 

er waren geen stoute!! 

 

De daguitslag: 

 

1.Raf Versteylen 135, 2. Roger Van Loock 132, 3. Lydie Taels 129, 4. 

Chris Hellemans 127, 5. Ria Van der Heyden 124, 6. Leo Geysemans 121, 

7. Rita Min 120, 8. Marie José Halans 118, 9. Anita Moons, Gerda 
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Opsomer, Simone Joly en Eduard Van Herck 115, 13. Louis Van den 

Eynde 114, 14 François Stessens 111, 15. Fred Moons, Carlo Geuens, Jules 

Selderslaghs en Vik Willems 109, 19. Bart Peeters en Jos Goossens 107. 

 

Het klassement na 7 avonden: 

 

1.Staf Van den Eynden 803, 2. Albert Daelemans 790, 3. Chris Hellemans 

786, 4. Louis Van den Eynde 776, 5. Suzy Vanherck 762, 6. Rita Min 761, 

7. Lydie Taels 759, 8. Bert Soudan 757, 9. Maria Van Sweevelt 755, 10. 

Roger Van Loock 754. 

 

FS 

 

 

Vrijdag  14  december 
 

Opnieuw 64 kaarters zijn komen opdagen, onder wie 2 die voor het eerst 

komen proeven van onze lekkere kaartavonden. Ze zijn nog op tijd om op 

deze 8e wedstrijd van het seizoen een volledige reeks van ‘beste 7’ te 

realiseren en dus opgenomen te worden in het eindklassement. 

De troeven van de avond zijn de ruitjes. Die zitten blijkbaar heel de avond 

nogal fel verspreid want kippenwinnaar Fred Moons heeft voldoende aan 

124 slagen om zuinig te winnen met één slag meer dan Hilde Bastiaens. 

De anderen halen zelfs de 120 niet… Een ereplaats levert Albert 

Daelemans opnieuw de leiding op in het voorlopig klassement. 

De eerste ronde is een kolfje naar de hand van Fons Dams.  Hij rijft die 

binnen met 70 slagen, 2 meer dan Jean Van Releghem. Stan Peeters strandt 

op 65, Albert Daelemans en Vik Willems sluiten af met 64. Dames boven 

in de tweede ronde. Hilde Bastiaens scoort hierin best met 74 slagen, 3 

meer dan Lieve Puttemans. Fred Moons is met 67 slagen de nummer 3, 

Julien Beuckelaers en Louis Van den Eynde volgen met 65. Niemand 

slaagt er dus in zich twee keer in de topvijf te spelen en dat laat zich 

gevoelen in het eindresultaat. Fred Moons triomfeert hierin met ‘slechts’ 

124 slagen, voorlopig de laagste winstscore in deze competitie. Hij gaat 3 

dames vooraf. 

Fred speelt met 26 slagen samen met Rita Min en Jean Van Releghem het 

beste rondje van 4 spelen. Het minst goede is met 5 slagen het lot geworden 
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van een hele stoet: Hilde Bastiaens, Rita Van Hoey, Jos Goossens, Chris 

Hellemans, Ghislain Kennes, Willem Lauwerys, Jef Verret en nieuwkomer 

Walter Velle. Diens partner Viviane Pittoors, de tweede nieuwkomer, 

speelt zich ook direct in de kijker, en wel met het beste spel van de avond, 

eentje van 11 slagen.  

 

De uitslag: 

 

1.Fred Moons 124, 2.Hilde Bastiaens 123, 3.Lieve Puttemans en Nini 

Claessens 119, 5.Albert Daelemans 118, 6.Louis Van den Eynde, Stan 

Peeters en Fons Dams 117, 9.Lida Taels, Ludo Jacobs en Jean Van 

Releghem 116, 12.Maria Vansweevelt 115, 13.Simonne Joly/Hove en 

François Stessens 114, 15.Leo Ielegems, Eliane Goddaer en Peter 

Marquetecken 112, 18.Rita Min, Leon Bleeckx en Roger Dupont 111, 

21.Swakke De Boeck 110.  

 

 

Het klassement na 8 wedstrijden: 

 

1.Albert Daelemans 818, 2.Louis Van den Eynde 809, 3.Staf Van den 

Eynden803, 4.Stan Peeters 800, 5.Chris Hellemans 788, 6.Rita Min en 

Maria Vansweevelt  785, 8.Lida Taels en Fred Moons 781, 10.François 

Stessens 776. 
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INSTUIF   SPECIAL 
Zondag  10  februari  2019 

 

 
 

Vanaf 11.00 uur 

 

 

Schotel  heerlijke appelbeignets 

3 euro (2 stuks) 
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Februari 2019 
 
 
 
 

Zaterdag 02 
Ttk Jeugd 

Kaartmarathon 

09.00 uur 

14.00 uur 

Zondag 03 Instuif (Volley) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 04 

Fotoclub 

Bestuur  

Open vergadering 

14.00 uur 

19.30 uur 

20.00 uur 

Donderdag 07 Wijngilde 19.00 uur 

Vrijdag 08 Kaart 11 20.00 uur 

Zaterdag 09 TTK Verrassingstornooi 14.00 uur 

Zondag 10 Instuif SPECIAL (Ttk)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 11 Fotoclub  14.00 en 20.00 uur  

Donderdag 14 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 15 Kook 6 20.00 uur 

Zaterdag 16 
Ttk Jeugd 

Wijngilde – Kaas en Wijnavond 

09.00 uur 

18.00 uur 

Zondag 17 Instuif (Wijngilde) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 18 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 21 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 22 Kaart 12 20.00 uur 

Zaterdag 23 Artikel Kontakt 12.00 uur 

Zondag 24 Instuif (Kulo) + Postz. 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 25 Foto 14.00 uur 

Donderdag 28 
Afwerken Kontakt 

Tafeltennis  

09.00 uur 

19.30 uur 
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“Kontakt”: Februari 2019. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 31 januari 2019. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 26 januari 2019  12.00 uur! 

INHOUD 

Kalender 2 

Voorzitterswoordje 3 

Familiaaltjes 3 

K Woordje 4 

Secretaris 4 

Tafeltennisnieuws 5 

Nieuws van het Kookfront 6 

Foto 8 

Bier van de maand 10 

Inschrijvingen 12 

Voetbalnieuws 15 

Wijngilde 17 

Kaarten 18 

Kalender februari 2019 22 

Omtrent “Kontakt 23 
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