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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

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 

Ledenavond 

14.00 uur 

19.30 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) + Postz. 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 
  

 

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

 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er weeral op. 

Een koude maand met sneeuw, wind, vrieskou… 

 

Een maand ook waarin spijbelen voor onze jeugd een toegelaten actie is 

geworden, als het maar voor het goede doel is. Het klimaat, de opwarming 

van onze aarde, inderdaad een erg belangrijk thema dat absoluut onder de 

aandacht moet worden gebracht. Maar toch zijn de meningen her en der 

wat verdeeld over de acties van de jongeren op donderdag. Met 35.000 

waren ze maar liefst in Brussel op de derde spijbeldag dus. 

En ze gaan door zeggen ze. Tot de politici naar hen luisteren, tot de politiek 

bereid is deze problematiek aan te pakken. 

Hoe dit verder moet, hoe vaak er nog zal gespijbeld worden voor het goede 

doel, niemand die het nu weet denk ik. Maar, hoe dan ook, voor of tegen 

deze jeugdige acties, er moet effectief iets gebeuren. Onze aarde moet ook 

voor onze klein-, en straks achterkleinkinderen, nog leefbaar blijven. 

Politiekers in dit land, en bij uitbreiding over de hele wereld, heb oor naar 

de hulpkreten van deze jongeren en pak deze problematiek eindelijk ten 

gronde aan. 

 

Bij onze KWB waren er in de maand januari vooral feestelijke 

nieuwjaarsmomenten. Verschillende onderafdelingen organiseerden ter 

gelegenheid van het nieuwe jaar een feestelijke avond. De 

wijnmakersgilde, de kookmannen, de volleybal, er werd wat geklonken en 

gedronken, lekker gegeten, gezellig samen met onze KWB. 

En ook het Dagelijks Bureau van onze KWB nodigde de bestuursleden van 

de onderafdelingen en de wijkverantwoordelijken uit om samen het glas te 

heffen op het nieuwe jaar. 

Van oud naar nieuw met KULO werd ook een succesvolle gebeurtenis. 

Lekker eten, goede ambiance, gezellige muziek, kortom alles wat een 

jaarwisseling moet hebben…  

 

Tijdens de kortste maand van het jaar vallen er in onze KWB-kalender 

twee activiteiten op, nl. de kaartmarathon op 02/02/2019 en de kaas- en 

wijnavond op 16/02/2019. 
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Onze onderafdeling TTK houdt dan nog een “speciale instuif” met 

overheerlijke appelbeignets op zondag 10/02/2019 tussen 10.00 en 13.00 

uur. Kom zeker eens langs en proef deze lekkernij. 

 

En net over de maand februari, zondag 3 maart is er dan weer het KWB 

LENTE ONTBIJT. Gezelligheid, lekker eten, een gemoedelijke babbel 

en natuurlijk, een verrassing… Zeker inschrijven en er bij zijn. We 

garanderen weer een leuke zondagmorgen!!! 

 

Beste iedereen, ik wens jullie een aangename maand februari en ik hoop 

jullie zeker hier of daar te mogen begroeten. Hou jullie goed… 

 

En voor nu, veel leesplezier met ons maandelijks ledenblad.   

 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 

 

 

FAMILIAATJES 
 

Aan allen waarvoor het wat moeilijk gaat door ziekte, tegenslag, 

ouderdom, rouw of wat dan ook, langs deze weg een oprecht woord van 

steun, van begrip, van hou er de moed in.  

KWB wenst jullie allen het allerbeste toe en drukt de wens uit dat er 

spoedig betere tijden aankomen… 

 

 

NIEUWE LEDEN 

 
Theelen David 
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KWB SINT-MARTINUS – STRUCTUUR vanaf 01/2019 
 

Het Dagelijks Bureau van onze KWB heeft een vernieuwde structuur voor 

onze afdeling uitgewerkt en op 7 januari laatstleden aan de verschillende 

bestuursorganen voorgelegd. Deze werd door de aanwezigen 

goedgekeurd. 

Het Dagelijks Bureau hield er aan, via ons ledenblad KONTAKT, al haar 

leden hiervan op de hoogte te brengen. 

We geven u hierbij dan ook de nieuwe KWB-structuur vanaf dit jaar.  

 

 
1) DAGELIJKS BUREAU bestaande uit maximum 9 personen° 

(Minimum 6 personen)  

 Voorzitter 

 Medevoorzitter 

 Secretaris 

 Penningmeester 

 Lokaalverantwoordelijke – economaat 

 Lokaalverantwoordelijke – verhuur 

 Lokaalverantwoordelijke – onderhoud 

 Pr-verantwoordelijke 

 “K”-verantwoordelijke 

 

° Inhoudelijke taken kunnen in onderling overleg binnen het 

Dagelijks Bureau toegewezen worden aan elk van de leden van het 

Dagelijks Bureau zodat eenzelfde persoon meerdere taken kan 

uitoefenen. 

 

 BESTUURSLEDEN KWB Sint-Martinus Kontich vzw 

 Staan in voor het dagelijks beleid van de vereniging. 

 Organiseren jaarlijks enkele (2 à 3) “vormings- of infoavonden”, 

al dan niet uit het KWB-jaarprogramma, alsook “ontspannende” 

activiteiten zoals bv. het kinderfeest… 

 Vergaderen maandelijks, elke derde maandag van de maand, met 

uitzondering van de maand juli. 
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 Zijn, in de mate van het mogelijke, aanwezig tijdens de 

“Ledenavond”, elke eerste maandag van elke maand met 

uitzondering van de maanden juli en augustus. 

 Roepen de “Ledenbegeleiders” en/of de “medebestuursleden” 

in vergadering samen zo vaak als nodig (minimum 1 keer per jaar 

in verband met het samenstellen van het jaarprogramma). 

 Informeren de “Ledenbegeleiders” en de “medebestuursleden” 

over hun werking, beslissingen … 

 Stellen, in overleg met de “Ledenbegeleiders” en de 

“medebestuursleden” elk jaar een jaarprogramma samen. 

 Worden door de Algemene Statutaire Ledenvergadering om de 

twee jaar verkozen. De bovenstaande taken binnen het Dagelijks 

Bureau worden in onderling overleg verdeeld. 

 Maken deel uit van de Raad van Bestuur van de vzw. 

 

2) LEDENBEGELEIDERS (voorheen wijkverantwoordelijken) 

 Engageren zich tot het maandelijks bezorgen van de ledenbladen 

KONTAKT en RAAK aan een aantal, hen door het Dagelijks 

Bureau toegewezen leden 

 Zijn, in de mate van het mogelijke, aanwezig tijdens de 

“Ledenavond”, elke eerste maandag van elke maand met 

uitzondering van de maanden juli en augustus. Zij kunnen dan de 

ledenbladen meenemen om te verdelen onder hun leden. Dit kan 

ook tijdens het afwerken van de Kontakt of tijdens de instuif 

daaropvolgend. 

 Zij zijn de tussenpersoon tussen de bestuursleden en hun leden en 

informeren de bestuursleden over elke belangrijke wijziging in 

verband met hun leden (onder andere adreswijziging, wijziging 

gezinstoestand, …). 

 

 

3) MEDEBESTUURSLEDEN 

 Zijn alle KWB-leden die een bestuursfunctie uitoefenen binnen 

de erkende onderafdelingen van KWB Sint-Martinus. 

 Zij houden het lokaal open tijdens de wekelijkse instuif volgens 

een met het Dagelijks Bureau afgesproken beurtrol. 
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 Zij engageren zich om hun werking binnen de onderafdeling 

volgens de principes die KWB hanteert te organiseren. 

 Zij stellen voor hun onderafdeling een jaarprogramma samen en 

bespreken dit met de bestuursleden en met de andere 

onderafdelingen. 

 

 

4) LEDENAVOND (voorheen vergadering 

wijkverantwoordelijken) 

 Elke eerste maandag van de maand tussen 19.30 uur en 21.30 uur, 

met uitzondering van de maanden juli en augustus. 

 Het Dagelijks Bureau is telkens aanwezig (of een belangrijke 

vertegenwoordiging ervan). 

 Ledenbegeleiders hebben de mogelijkheid hun ledenbladen op te 

halen. 

 Ontmoetingsmoment voor bestuursleden, ledenbegeleiders, 

medebestuursleden en leden. 

 Vragen, opmerkingen, suggesties e.d. kunnen door 

ledenbegeleiders, medebestuursleden en leden aan de 

bestuursleden worden voorgelegd/besproken. 

 

Het Dagelijks Bureau kan op sommige van deze ledenavonden ook een 

vormings- of infoavond organiseren. Het zal dan alle leden hiervan tijdig 

op de hoogte brengen via het ledenblad Kontakt en de infostaanders tijdens 

de wekelijkse instuif. 
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Zoek een gelovige 
 

Dit is de opdracht van één van onze kleinkinderen voor het vak 

godsdienst.” Als je iemand hebt gevonden vraag dan het volgende:  

- Ben jij gelovig ? 

- Wat geloof je? 

- Waarom geloof je ? 

- Wanneer had je geloof een belangrijk invloed in je leven ? 

Toen die vraag werd gesteld en ik positief antwoordde,  zag ik een “oef-

gevoel” bij ons kleinkind: eindelijk : “ iemand gevonden !” 

Ik besef nu pas dat ik mij voelde als een gouden kever , van een uistervende 

soort ,onder een vergrootglas, vastgeprikt met naalden. Een studieobject ! 

Dank aan ons degelijk wetenschappelijk onderwijs, maar blijkbaar zonder 

ziel. 

Hoe zou jij je voelen?  

Flor 
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LENTEONTBIJT 3 maart 2019 
 

Op 3 maart tussen 10.00 en 13.00 uur worden onze leden traditiegetrouw 

vergast op een luxe ontbijt om duimen en vingers van af te likken: 

aperitief, broodjes met een grote waaier van beleg, koffiekoekjes en 

croissantjes. Ook de warme hap en een dessert als afsluiter mogen dit jaar 

niet ontbreken. 

Dit alles aan de luttele prijs van 18.00 eurootjes per persoon. 

Als tussendoortje is er ook dit jaar een verrassingsact.   

Doe je mee? Vul dan snel het deelnameformulier in en bezorg het aan één 

van de leden van het dagelijks bestuur. Betaling kan cash aan diezelfde 

leden, of door overschrijving op rekening BE09 9796 1894 2857 van KWB 

Sint-Martinus Kontich, ten laatste op 24 februari 2019.  

 

Tot kijk. 

Het dagelijks bestuur. 

 

N.B.: Er is die dag uiteraard geen instuif. 
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Beste vrienden, 

 

Januari voorbij en de dagen worden wat langer. Goed nieuws want de 

donkere dagen laten we graag vlug voorbij gaan. Het nadeel is dat ook de 

competitie razend vlug gaat. Reeds vijf weken van de terugronde zijn 

gespeeld en dus nog maar zes speeldagen en de reguliere competitie zit er 

op. Voor sommigen zal de lentecompetitie nog een verlengstuk zijn. 

 

Onze jongeren zijn ook aan hun play-offs begonnen. Met een nieuwe 

beginnersploeg hopen we de interesse bij onze jongeren te motiveren. De 

A ploeg is gemotiveerd en spelen op hun niveau na een mooie voorronde. 

 

Recreatief verlopen de clubavonden zeer goed. Een mooie opkomst en  

enkele nieuwe gezichten kleuren de donderdagavond. Dat het al eens laat 

wordt is er dan graag bijgenomen. Ook bij de jongeren krijgen we nog 

nieuwe gezichten. De trainingsgroep is volzet zodat de laatste 

nieuwelingen enkel kunnen kennismaken met via de clubavonden. 

 

Vooruitkijkend zien we een schitterend initiatief van onze jongeren. Op 

zaterdag 9 februari organiseren zij een verrassingstornooi. Vanaf 14.00 uur 

zal er weer tafeltennis zijn op een aparte manier. We wensen Karl en zijn 

ploeg veel succes. 

 

Wanneer we dan de maand afsluiten staat er op 3 maart het KWB 

Lenteonbijt op de agenda. TTKers die hier aan mee wensen te doen kunnen 

inschrijven via TTK zodat we steevast bij mekaar aan tafel kunnen zitten 

 

Ik zie dat de zon schijnt dus ik laat het hierbij en ga wat vitaminen B 

opslaan. 

 

Vele TTK groetjes 

FH  
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Beste kookvrienden, 
 

Terwijl ik hier mijn artikel zit te tokkelen op mijn computerklavier schijnt 

buiten een prachtige zon, een heldere blauwe hemel als mooie omlijsting 

en de thermometer geeft - 3 graden aan. De winter laat zich van zijn beste 

kant zien en als toemaatje krijgen we nog een pak sneeuw er gratis voor 

niks bij. We trekken ons daar weinig van aan gezien ons warm verblijf en 

tokkelen rustig verder.   
 

Gedurende de kookavond van december hebben we mogen genieten van 

een lekkere gourmetavond verzorgd door de groep Verpoten.  

Voor sommigen was het een nieuwigheid, anderen hadden er ervaring mee. 

Verschillende vlees-en vissoorten, groenten en allerlei sausjes zorgden 

voor een lekkere hap, gezellig met zijn allen aan een grote tafel in een mooi 

versierd lokaal (met dank aan de voetbalvrienden). 
 

Zaterdag 19 januari 2019 werden onze dames uitgenodigd voor de 

traditionele “nieuwjaarskookavond”. Bij een lekkere aperitief vergezeld 

van een hapje werden de nieuwjaarswensen onderling uitgewisseld. 

Spijtig moesten we Tuur, Mia, Werner en Ria missen. Mia en Ria 

verbleven in het ziekenhuis, Werner is al een tijdje ziek. Via deze weg 

wensen we ze een spoedig herstel toe en een vlug weerzien in onze groep 

of tijdens de wekelijkse instuif. 
 

De soep was een “specialleke”, preisoep met kruidenkaas en zalm.  

Normaal zou als voorgerecht, zeewolf op een bedje van couscous worden 

aangeboden, doch onze zeewolf zat te diep in onze portemonnee en werd 

vervangen door kabeljauw. Niettegenstaande was iedereen tevreden met 

deze viskeuze en liet de couscous en de vis zich héééééél goed smaken. 
 

Na een lekkere sorbet mochten we genieten van een bord filet pur 

(rosboeuf in ’t Vlaams), mousselinesaus, spekjes, gebakken witloof, 

veldsla en zelf gemaakte frietjes. Het dessert, chocolademousse met 

advocaat, had een decoratieve vorm. Mocht men die op de openbare weg 

achterlaten,  je zou een gasboete krijgen. 
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Met de voetjes onder tafel werden er natuurlijk de traditionele speeches 

gehouden door de eregast Johan en onze voorzitter Luc. Deze laatste mocht 

eveneens de nieuwjaarsbrief van “Pol-lepelke & Tri-zeke” voorlezen. Via 

deze weg bedanken wij de meter en peter voor het lekkere geschenk aan 

de leden en partners van de kookploeg. 
 

Dienstmededelingen : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- In februari 2019 is chef Gerard jarig, van harte gefeliciteerd vanwege  

  gans de kookploeg. 

- Zondag 10 februari 2019 “instuif special” (Ttk) vanaf 11.00 uur. 

  Schotel appelbeignets (2 stuks)  € 3,00 . 

- Vrijdag 15 februari 2019 18.00 uur kookavond. 

- Zaterdag 16 maart 2019 restaurantdag ( aanvangsuur chefs via flash). 

- Zondag 17 maart 2019 instuif  Puttenaers F, Aerts D, Geerts T. . 
    

Restaurantdag zaterdag 16 maart 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

                                                                             

              Aperitief vanaf 18.00 uur. Inschrijfstrook verder in deze K” 

                            Pottenkijker MW               

Menu aan  € 35: 
- mousse van bloemkool 

- tomaat garnaal 
- preisoep met kruidenkaas en zalm 

 
Keuze uit : 

- eendenborst met portosaus 
- kabeljauwhaasje met broccoli 
- varkensmedaillon in wijnsaus 

 
Dessert : 

- peer in witte wijn met ijs 
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HET BIER VAN MAAND FEBRUARI 
 

ACHEL BLOND! 

 

Achel Blond is één van de tien 

trappistenbieren en is pas sinds 

1998 op het toneel verschenen. Het 

voldoet aan de eisen dat het binnen 

de muren van een trappistenabdij 

wordt gebrouwen door de 

monniken zelf of onder hun 

toezicht. Eveneens vereist is ook 

dat de opbrengst bestemd is voor 

het leven in de abdij. 

Achel Tripel wordt gebrouwen in 

twee varianten: bruin en blond. 

Wij opteerden voor de maand 

februari voor de blonde versie. 

Van beide bieren zijn er drie 

sterktes mogelijk: 5%, 8% en 9,5 

alchoholpercentage. Achel Blond 

heeft een alcoholpercentage van 

8% en wordt gebotteld in flesjes van 33 cl. 

Achel Blond is een wat verwarrende naam, want eigenlijk is het een tripel. 

Dit trappistenbier wordt gebrouwen in de brouwerij Sint-Benedictusabdij 

bij de Alchelse Kluis in Hamont-Achel. 

Het bier oogt goudblond en “lichtgesluierd”. De Saaz-hop zorgt voor een 

zoet moutige smaak. Wat in de geur aanwezig is, komt terug in de smaak: 

een zoete aanzet die overgaat in een lange, droge afdronk. De zachte 

mouttoetsen temperen de bitterheid. Je zou Achel Blond ook kunnen 

beschouwen als een “zachte Westmalle”.  

Echte bierkenners zullen wat volgt wel weten, maar voor de leken onder 

de lezers nog even in herinnering brengen wat de voorwaarden zijn om de 

naam “trappist” te mogen dragen. Deze zijn drieërlei: 

- Het bier moet binnen de muren van de abdij worden 

geproduceerd. 
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- Productie moet door of onder toezicht van de 

kloostergemeenschap worden geproduceerd. 

- De opbrengsten moeten worden gebruikt voor het 

levensonderhoud van de monniken en voor het onderhoud van het 

klooster. Wat overblijft moet aan sociale werken en goede doelen 

worden besteed. 

TIP: In de zomer is de Achelse Kluis met haar brouwerij, taverne en 

bijhorend winkeltje een erg leuke en aanbevelenswaardige toeristische 

bestemming. Je kan in de omgeving mooie fietstochten maken en vanuit 

Achelse Kluis zijn ook een groot aantal wandelingen uitgewerkt. Ze lopen 

door de aangrenzende Belgische en Nederlandse natuurgebieden met o.a. 

het natuurgebied de Achelse Kluis. 

 
  



 KONTAKT                       Februari 2019                             15 
 

 

 
 

 

Inschrijvingsstrookje 
 

Lente ontbijt 
 

3 MAART 2019 

 

UITERLIJK TOT 24 FEBRUARI 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inschrijvingsstrookje 

 

Kaas & Wijn avond 
 

van  16 februari 2019  vanaf 18 uur 

 

UITERLIJK   8 FEBRUARI   
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Ondergetekende schrijft in voor het lenteontbijt van 3 maart 2019 met 

volgende personen:  

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------------------------------------- 

en betaalt 

………. x 18,00 euro = ………….. euro  

□    Cash 

□    Per overschrijving op rek BE09 9796 1894 2857. 

 

 
 

              
 
 
 
Kaas & Wijn avond    

16 februari 2019  vanaf 18 uur   

    

Ondergetekende:   ………………………  

 

schrijft in voor de Kaas &Wijn avond van zaterdag 16 februari  met 

………personen en   betaald de som van  : ……. X 20 €  = …… €    

 

Betalen kan : - Contant aan een bestuurslid 

  - Door storting van het verschuldigde bedrag op onze  rekening nummer  

BE 09 7390 1473 9957  op naam van de Kontichse Wijnmakersgilde met 

vermelding van: “ Kaas en Wijn “ en het aantal personen. 

  

Handtekening: ……………………………  

 

Jos Huysmans, Drabstraat 54  Kontich   tel:  03 457 32 07   
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Inschrijvingsstrookje 
 

Restaurant Dag 
 

van  16 februari 2019  vanaf 18 uur 

 

UITERLIJK   8 FEBRUARI   
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Beste voetbalvrienden, 

 

Januari is gepasseerd en ons voetbalploegske is na 

een lange winterstop aan de 2de seizoenshelft 

begonnen. Net nu heeft de winter zich doorgezet 

wat het niet altijd even prettig maakt om op een 

bevroren veld (proberen) te voetballen. 

We zijn 2019 begonnen met een overwinning en 

een nederlaag, en blijven zo toch meedraaien net 

onder de top-4. 

 

Als we vooruitblikken vindt onze volgende activiteit plaats op zaterdag 9 

maart 2018, 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 inschrijvingen 

verlopen vlot, we zijn halfweg. 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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Beste kiekjesvrienden, 

 

Na de algemene ledenvergadering is er wel wat beslist dat nu in vorm 

gegoten moet worden. Dus werk aan de winkel. 

 

Het programma van deze maand: 

 

      maa   4 feb:     13:29    Carolus Boromeus kerk 

                                              (zonder statief en flits) vertrek Kontich  

Kerk 

      maa  11 feb:    14:00   Beeldbewerking deel 6 

                              16:30   Kernteamvergadering 

      maa  18 feb:    14:00   Jurering foto’s voor andere clubwedstrijd) 

      maa  25 feb:    14:00   Beoordeling thema lijnen formaat 19…A_  .jpg 

                                            max 10 stuks niet groter dan 3Mb 

 

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

 

Foto van de maand  : Willy Maertens 

 

http://www.indelens.be/
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    Wildpluk   - Kruid of onkruid 

                     

 Zeg niet zomaar onkruid tegen een paardenbloem of  

distel.                     

  Planten of bloemen die je achteloos voorbij wandelt of        

plat trapt , liggen straks misschien op je bord. 

 

Welkom in de wereld van de wildplukkers ! 

Wilde planten zijn niet alleen gratis maar ook zeer gevarieerd. De recente 

opkomst van wildpluk en wilde planten is niet alleen te danken aan de 

groeiende interesse, maar er zijn ook al heel wat restaurants  die wilde 

kruiden in hun gerechten verwerken  en zij hebben daar een goede reden 

voor. 

Velen van ons zijn de verbinding met de planten, met de natuur en de 

seizoenen, en daarmee met onszelf grotendeels verloren. 

In de supermarkt vindt je toch alles wat je nodig hebt. 

Bezig zijn met de natuur en het natuurlijke ritme van de seizoenen geeft 

een diepe voldoening.   Katrien De Brabandere,  een van onze leden 

volgde bij Lieve Galle 

(herboriste)  een jaar lang maandelijkse workshops in de kruidentuin in 

Vilvoorde. 

Katrien vond dit alles zo boeiend dat ze zelf thuis is gaan experimenteren.  

Zijzelf beweert geen expert te zijn, maar zij kan in elk geval er meer dan  

behoorlijk over meepraten. Van haar valt er zeker wel wat te leren. 

Katrien De Brabandere,  onze gastspreekster  op 

donderdag 7 februari 

om 20u in het KWB 

lokaal.   

Iedereen welkom. 
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Kaas en wijnavond    16.02.2019 
 

En dan is er nog voor al onze levensgenieters onze jaarlijkse Kaas en 

wijnavond die dit jaar doorgaat op zaterdag 16 februari in het KWB 

lokaal. Zoals het hoort beginnen wij met een aperitiefje om 18 u en gaan 

dan samen aan een rijk gevulde kaastafel. Natuurlijk mag je bij deze 

gelegenheid ook je familie en vrienden uitnodigen. Samen maken wij er 

weer een leuk feestje van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname prijs bedraagt € 20 per persoon. Hierin zijn ook onze 

gildewijnen begrepen. Andere dranken tegen het tarief van KWB.  

 

Inschrijven door storting op de gilderekening   BE09 7390 1473 9957    en 

dat voor 7 februari  

Meer inlichtingen :        Jos Huysmans Drabstraat 54 Kontich  

tel :  03 457 32 07 of 

 op ons secretariaat  03 455 63 12    e-mail:  wijngilde.kontich@telenet.be 
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Vrijdag 11 januari 
 

Bij de start van het nieuwe jaar wensen wij alle kaarters een goede 

gezondheid en veel kaartersgeluk. Alhoewel er enkelen reeds wegens 

ziekte forfait moet geven, zijn we toch met 64 deelnemers. Dit jaar starten 

we met dezelfde troef zoals we het vorige zijn beëindigde,namelijk ruiten. 

Jan Torfs bijt de spits af met 69 slagen in de eerste reeks, op de voet 

gevolgd door Leontine Landuydt en Albert Daelemans met 68. Die laatste 

wil blijkbaar zijn koppositie behouden in het klassement. Verder volgen 

nog Leon Bleeckx en Raf Versteylen met respektievelijk 66 en 65 slagen. 

Bij de aanvang van de tweede reeks werden aan alle aanwezigen een 

attentie aangeboden door het kaartbestuur, in de vorm van rode of witte 

wijn al naargelang de keuze. De scores liepen een beetje hoger op in deze 

reeks. Nicole Stessens die 74 slagen haalde, liet Ronny Van den Bos achter 

zich met 70 slagen. Dan volgde het kwartet: Jules Selderslaghs, Stan 

Peeters, Lidy Taels en Leontine Landuydt met in volgorde 67, 66 en 65 

slagen.Het was Leontine die uiteindelijk met 133 slagen won. Zij maakt 

ook 63 slagen goed in het klassement, wat heel uitzonderlijk is. Zij liet 

echter de kip aan Raf Versteylen die tweede werd met 124 slagen en zo 

zijn derde kip naar kon huis nemen. Dat wordt daar een heel kiekenskot !! 

 In het klassement blijft Albert Daelemans aan de leiding met 839 en 

vergroot zijn voorsprong op de tweede Louis Van den Eynde tot 21 slagen. 

Het beste rondje van 4 spelen was voor de winnares van vanavond 

Leontine Landuydt met 25 slagen. Het minst goede is met 2 slagen voor 

het duo Elian Goddaer en Jef Verreet .Geen enkele speler haalde 11 slagen  

of meer deze avond.  

 

De uitslag: 

1.Leontine Landuydt 133, 2.Raf Versteylen 124, 3.Jan Torfs 123, 4.Leon 

Bleeckx 121,5.Frans Dupont 120, 6.Albert Daelemans 119, 7.Stan Peeters 

en Rita Van Hoey 116, 9.Nicole Stessens en Fred Moons 115, 11.Swake 

De Boeck, Louis Van Deuren en François Stessens 114, 14.Lieve 
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Puttemans 113, 15.Fons Dams en Roger Dupont 112, 17.Chris 

Hellemans,Simone Joly (Hove) en Dirk Crauwels 111.  

 

Het klassement na 9 wedstrijden: 

1.Albert Daelemans 839, 2.Louis Van den Eynde 817, 3.Stan Peeters 813, 

4.Staf Van den Eynden 806, 5.François Stessens, Rita Min en Fred Moons 

799, 8. Chris Hellemans, Maria Van Sweevelt 795, 10.Lidy Taels 789. 

 

 

Vrijdag 25 januari 
 

We zijn reeds aan onze 10de kaartavond toe en de 2de in het nieuwe jaar. 

Helaas moeten we het slechte nieuws melden dat ons Ria in het ziekenhuis 

ligt met verschillende breuken. Bij het ontmantelen van de kerstboom thuis 

moet er iets verkeerd gelopen zijn. Wij wensen haar een spoedig herstel en 

hopen dat het weer geen lijdensweg wordt. Om haar een hart onder de riem 

te steken ligt er een kaartje klaar waarop iedereen zijn naam kan 

opschrijven.  

Om 60 kaarters aan  de tafels te krijgen moeten we echter beroep doen op 

steun van achter de toog. Alleen Marie-Louiske blijft op post om heel die 

bende in ’t oog te houden. Den Eduard trekt harten als troef en daar is Dirk 

Crauwels blij mee, want hij bijt de spits af met 72 slagen. Op enige afstand 

volgt een groepje van 5 met Jean Van Releghem op kop met 66 slagen. 

Rita Van Hoey, Bert Soudan, José Van Kets en Flor Meeus volgen op 1, 2 

en 3 slagen. 

In de 2de reeks zijn er geen uitschieters, met 67 slagen zijn Suzy Vanherck 

en Leontine Landuydt de beste. Willy De Voecht en Rita Van Hoey volgen 

met 66 slagen, voor Rita voldoende om met de kip naar huis te gaan. 

 Maar voor de verrassing zorgt Raf Versteylen die voor de 7de  keer komt 

kaarten en meteen de voorspong van de leider Albert Daelemans 

terugbrengt tot 2 puntjes, en op 637 slagen komt. Het kan nog spannend 

worden ! 

Willy De Voecht laat met 29 slagen het beste rondje van 4 giften 

optekenen. Daarentegen zijn er Lisette Stessens en Maarten Spriet die met 

4 slagen tevreden moet zijn. Louis Van Deuren  denkt het laagterekord te 

breken met 27 slagen in en ganse reeks. Tevergeefs Louis ,die eer is nog 

steeds voor Magriet Torfs met 25 ! 
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Ook deze avond haalt geen enkele speler 11 slagen  of meer.  

 

De uitslag: 

1.Rita Van Hoey 131, 2.Dirk Crauwels 125, 3.Bert Soudan 124, 4.Eduard 

Van Herck 121,5.Raph Versteylen 119, 6.Anita Moons 118, 7.Jef Jespers 

en Nicole Stessens 117, 9.Willy De Voecht 116, 10.Leontine Landuydt, 

Suzy Vanherck en José Van Kets 115, 13.Jean Van Releghem 114, 

14.Chris Hellemans en Stan Peeters 112, 16.Leo Rynders en Rita Min 110, 

18.Ludo Jacobs, Jules Selderslaghs en Flor Meeus 109. 

 

Het klassement na 10 wedstrijden: 

1.Albert Daelemans 839, 2.Raf Versteylen 837, 3.Stan Peeters 821, 

4.Louis Van den Eynde 819, 5.Rita Min 812, 6.Staf Van den Eynden 807, 

7.Chris Hellemans 801, 8.François Stessens en Fred Moons 799, 10. Maria 

Van Sweevelt en Nicole Stessens 795. 

 

FS 

 

 

 

Uitstap KWB St-Rita naar Turnhout  19 maart 2019 
 

Vorig jaar verkenden we in april op een originele manier Beveren.   Dit 

jaar gaan we een andere richting uit.  Op dinsdag 19 maart trekken we naar 

Turnhout, hoofdstad van de Kempen. Je kende het misschien als het 

centrum van de boeknijverheid, - denk maar aan de missalen van destijds, 

- en het is nog steeds leidinggevend op wereldvlak in de kaartnijverheid.  

Er is dus wel wat te zien en te beleven. Het cultureel centrum De Warande 

is nog steeds een begrip en het kasteel was ooit  jachtslot van de Brabantse 

en Bourgondische hertogen. We wandelen ook door het prachtige 

begijnhof dat erkend werd als werelderfgoed en dat de laatste jaren een 

opmerkelijke facelift ondergaan heeft. 

Er staat ook nog een bezoek aan het Meduceum op het programma. Gids 

Rita zal ons in het Medisch Educatief Museum de geschiedenis tonen van 

de zorg voor zieken aan de hand van een rijke verzameling die ooit 

opgebouwd werd door zuster Alena,  gasthuiszuster.  Ook de levensloop 

en de realisaties van dokter Paul Janssen,  Turnhouts ereburger  en grootste 
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Belg na pater Damiaan,  leer je er kennen.  Janssen Farmaceutica is een 

begrip dat ieder van ons kent.  Op farmaceutisch gebied was Paul Janssen 

samen met zijn team in veel opzichten baanbrekend.  

Als je weet dat we in Turnhout willen starten om 11 uur,  dan kan je 

vermoeden dat er ook een etentje op het programma staat. ’s Middags 

worden we op de Grote Markt in een van de vele restaurants verwacht voor 

volgend menu:  

 dagsoep 

 als hoofdgerecht is er keuze tussen Tournedos met cresson, pepersaus en 

frietjes of zalmfilet met waterkers, béarnaise en frietjes  

Dame blanche  

Voor de uitstap (gids,  toegang museum en etentje) wordt voor de KWB 

leden €25 gevraagd en €27 voor niet -KWB leden. Wil je meegaan dat 

moet je snel reageren.  Dit betekent dat je  Luc Hellemans verwittigt (tel. 

03 457 51 61  of gsm  0475 32 36 51 of via kwb.st.rita@telenet.be) en dat 

je het bedrag meteen stort op rekening  KWB St-Rita BE29 7895 4829 

7164 met naam en verwijzing ‘Turnhout 19 maart’.  Pas na betaling ben je 

ingeschreven.  Natuurlijk moet je ook je keuze van hoofdgerecht laten 

weten.  

Er zijn verschillende mogelijkheden om in Turnhout te raken. Het 

eenvoudigste lijkt met de wagen te gaan en te parkeren in De Warande,  

ingang Wezenstraat,  zijstraat van de Warandestraat.  Vlakbij in de 

Broedersstraat aan de achterkant van het kasteel starten we de wandeling. 

Met het openbaar vervoer kan ook,  maar dat is wel wat complexer.  Je 

neemt dan de snelbus Kontich-Antwerpen (191) aan St-Rita om 9 uur en 

om 9.24 uur ben je in de Quellinstraat,  Antwerpen.  Vandaar moet je dan 

naar het Rooseveltplein.  Op perron 11 vertrekt daar om 9.50 uur de 

sneldienst (417) naar Turnhout,  die om 11 uur aan De Warande in 

Turnhout aankomt. Misschien is afspreken om samen te rijden (en samen 

de parking te betalen) toch eenvoudiger.  Wacht niet te lang om te 

reageren,  want ook dit keer is het aantal deelnemers beperkt. 

 

  

mailto:kwb.st.rita@telenet.be
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INSTUIF   SPECIAL 
Zondag  10  februari  2019 

 

 
 

Vanaf 11.00 uur 

 

 

Schotel  heerlijke appelbeignets 

3 euro (2 stuks) 
 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6rbO3u8LfAhWMDewKHbO5CO0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/5870/appelbeignets&psig=AOvVaw0Qs5UKPfIgQ7PRl7fQf-_T&ust=1546084300835058
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Verslag bestuursvergadering 
7 januari 2019 

 

 

Aanwezig:  Aerts D. - Crauwels H. - Croux F. - De Hert J. - De Meyer I 

- Demeer J. - De Pauw G. - Dupont F - Helsen F. - Huysmans 

J. - Huyssen E. - Moons F. -Stessens F. - Torfs L. - Van 

Deuren L. - Van de Putte B - Van Herck E. - Van Herck W. 

- Vergauwen R.  

                      

 

Dagorde: 

 

 Welkom en bezinning.   

 Ledennieuws en ledenbeweging:  

 Evaluatie voorbije activiteiten:  

 15/12/2018: Kerstfeest Martinus voetbal (87 aanwezigen).  

 27/12/2018: TTK Blacklight (25-30 aanwezigen).  

 KULO “Van ouid naar nieuw” (52 deelnemers).  

 Planning komende activiteiten: nihil. 

 Nieuws van het verbond (nieuwsbrief januari 2019). 

 Herstructurering bestuur. 

 Allerlei. 

 

 

De (korte) bestuursvergadering werd gevolgd door een feestdronk op het 

nieuwe jaar in aanwezigheid van de bestuursleden van de onderafdelingen.  

 

 

H.C. 
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zondag 19 maart 2017  

ONTBIJT-ACTIE - 
van 07.30 u. tot 10.30 uur. 

      
Deze actie is ongeveer 17 jaar geleden gestart als verrassing voor de vaders 

van kwb – inmiddels is de goedgevulde  ontbijtmand voor iedereen die 

eens lekker en gezond wilt verwend worden.  In ons ontbijt vind je, per 

persoon  o.a. een croissant – pistolet – koffiekoek – boter – kaas – choco 

– confituur – een gekookt eitje – koffie – thee – yoghurt – peperkoek- 

speculoos – en een flesje…? 
 

We bezorgen tussen 07.30 u. en 10.30 uur aan huis (in onze gemeente)  het 

aantal bestelde manden maar …je kan en mag ze ook komen afhalen in het 

lokaal onder de St Ritakerk, Pierstraat 5 
 

KWB  LIDGEEN KWB LID 

Ontbijt voor 1 pers. à 11 €….X.    Ontbijt voor 1 pers. à 13 € ....... X. 
 

Ontbijt voor 2 pers. à 20 €….X.    Ontbijt voor 2 pers. à 23 € …… X. 
 

Kinderpakket à 6 € ………....X.    |          Kinderpakket à 7 € ……. X. 
 

Totaal bedrag: ………..euro.    Uur van levering .+/-................... uur 

Wij komen de bestelling zelf ophalen in de parochiezaal +/-        uur 
 

 

Betalen bij bestelling of overschrijven via de Bank  op het nummer: 

BE 29-7895-4829-7164 van KWB St.Rita  

Vermeld duidelijk het aantal manden / personen /adres en +/- gewenst uur 

van levering of afhaling en eventueel tel. nummer  

Indien KWB-lid het lidnummer vermelden a.u.b. 

Inschrijven bij: 
 Secr.L.Hellemans- De Bock Pierstraat 268 tel. 03/457 51 61 

of 0475/32 36 51 of e-mail : kwb.st.rita@telenet.be 

 Alfons Quadens- Liekens  Kruisschanslei 127 tel. 03/457 34 35 

 Jos Van Bulck Keizershoek 140  tel. 03/457 25 11 

 Eddy Serrien  Pierstraat 202  tel. 03/457 73 60 
  

mailto:kwb.st.rita@telenet.be
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Maart 2019 
 
 
 

Zondag 03 Lente ontbijt  GEEN INSTUIF 10.00 uur 

Maandag 04 
Fotoclub 

Ledenavond 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 07 Wijngilde 19.00 uur 

Vrijdag 08 Kaart 13 20.00 uur 

Zaterdag 09 
Voetbal – Quiz 

Parochiaal Centrum 
20.00 uur 

Zondag 10 Instuif (Kaart) + postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 11 Fotoclub  14.00 en 20.00 uur  

Donderdag 14 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 16 
Ttk Jeugd 

Kook - restaurantdag 

09.00 uur 

18.00 uur 

Zondag 17 
Instuif (Kook) 

Fotoclub 

10.00 tot 13.00 uur 

14.00 uur 

Maandag 18 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 21 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 22 Kaart 14 20.00 uur 

Zaterdag 23 Artikel Kontakt 12.00 uur 

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

Maandag 25 Foto 14.00 uur 

Donderdag 28 
Afwerken Kontakt 

Tafeltennis  

09.00 uur 

19.30 uur 

Vrijdag 29 Kaart 15 20.00 uur 

Zaterdag 30 Ttk Jeugd 07.30 uur 

Zondag 31 Instuif (Volley) 10.00 tot 13.00 uur 
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“Kontakt”: Maart 2019. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 28 februari 2019. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 23 februari 2019  12.00 uur! 
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