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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

April 2019 
 

Maandag 01 
Fotoclub 

Ledenavond 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 03 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 04 Wijngilde 19.00 uur 

Zondag 07 Instuif (Foto) + postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 08 Fotoclub  14.00 uur  

Donderdag 11 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 12 Kook 8 18.00 uur 

Zondag 14 Instuif SPECIAL (Kaart) 10.00 tot 13.00 uur 

Donderdag 18 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 19 Kaart 16 20.00 uur 

Zondag 21 Pasen GEEN INSTUIF  

Dinsdag 23 DB 19.30 uur 

Woensdag 24 Volley – ledenvergadering 20.00 uur 

Donderdag 25 Tafeltennis  19.30 uur 

Zaterdag 27 Artikel” Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 28 Instuif (Voetbal) + postz 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 29 Foto 14.00 uur 
  

 

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

Dag allen, 

 

Het is lente vandaag. Het zonnetje schijnt terwijl ik hier achter mijn PC 

zit.  

Als we kunnen zeggen dat de lente begint, dan is dat hoopgevend. 

We kunnen uitkijken naar zonnige, zachte dagen, naar terrasjes en klussen 

in de tuin… 

Gedaan met die natte, stormachtige toestanden, althans dat mag ik hopen. 

Alhoewel er ook nog zoiets is als aprilse grillen. Laat ons ervan uit gaan 

dat dit wel zal meevallen… 

 

De maand maart begon bij onze KWB op zondag 3 maart met het KWB 

LENTE-ONTBIJT.  

Ik denk te mogen zeggen dat het een succesvolle, gezellige 

zondagvoormiddag werd. 

Met bubbeltjes, lekker eten en een speelse mijnheer pastoor… 

Verder in dit nummer kan je een uitgebreid verslag lezen. 

 

Zaterdag 9 maart was er dan weer de QUIZ van onze onderafdeling 

VOETBAL.  

Een uitverkochte parochiezaal, een spannende strijd, een geslaagde 

activiteit. 

Met onze felicitaties aan de organisatoren en de deelnemers. 

 

Zaterdag 16 maart nodigde de onderafdeling KOOK uit voor de 

RESTAURANTDAG. 

Het werd een smakelijke avond, jammer dat de opkomst aan de lage kant 

lag. 

Aan koks, chefs, obers of welke taak dan ook, onze gelukwensen voor de 

fijne KWB-gebeurtenis. Het was oprecht lekker! 

 

En wat heeft deze maand bij onze KWB te bieden? 

 

Op maandag 1 april is er de derde ledenavond en dat is geen grap. 
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Kom gerust eens af. Een vraag, een suggestie, een opmerking, je kan het 

op de ledenavond allemaal kwijt aan de leden van het Dagelijks Bureau. 

Jullie zijn welkom! 

 

Op zondag 14 april is er de BIJZONDERE INSTUIF “NOORS 

VISSCHOTELTJE”, een organisatie van onze onderafdeling KAART. 

Wie er vorig jaar bij was zal er zeker wel opnieuw willen bij zijn. En wie 

er toen niet bij kon zijn, verwachten we nu ook, want het is meer dan de 

moeite waard. Maar let wel op: zolang de voorraad strekt. Instuif tussen 

10.00 uur en 13.00 uur. 

 

En als we even naar de maand mei kijken, dan is er op zaterdag 4 mei de 

VIERING van de KAARTKAMPIOEN – wie zal het worden? De strijd is 

nog volop aan de gang! – op maandag 6 mei de OPEN VERGADERING 

om 20.00 uur in het KWB-lokaal “50 MYTHES ROND GEZONDE 

VOEDING” en op zaterdag 11 mei het SLOTFEEST van onze 

onderafdeling TAFELTENNIS. 

 

Verder ben je elke week welkom op de instuif in ons KWB-lokaal, elke 

zondag tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Let wel op, met PASEN – zondag 

21 april – is er GEEN instuif! Alle medewerkers hebben het dan te druk 

met het zoeken naar paaseitjes… 

 

Beste vrienden en vriendinnen, ik wens jullie een gezellige maand april 

met veel zonneschijn, met veel vreugde en ik hoop jullie natuurlijk tegen 

te komen op onze KWB-activiteiten. 

 

En met ons maandelijks ledenblad KONTAKT veel leesplezier!   

 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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FAMILIAATJES 
 

 

Wij vernemen het overlijden op 75-jarige leeftijd van ons lid WERNER 

VAN BAELEN op 21 februari 2019. Werner was vooral actief in onze 

onderafdelingen WIJNGILDE en KOOK, waar hij een graag geziene 

medewerker was. Als deze onderafdelingen de instuif mochten verzorgen, 

was Werner meestal niet ver uit de buurt om te helpen. 

Aan Mia, kinderen, klein- en achterkleinkinderen wensen we onze 

oprechte gevoelens van medeleven over te maken. 

 

Wij vernemen tevens het overlijden op 83-jarige leeftijd van ons lid 

ANNA KETELS, echtgenote van Albert Gestels op 17 februari 2019. 

Anna was een trouwe bezoekster van onze wekelijkse instuif en ging, 

samen met Albert, ook verschillende jaren mee op KULO-weekend. 

Aan Albert en de ganse familie oprechte deelneming bij dit heengaan. 

 

 

KWB Sint-Martinus biedt beide families haar oprechte gevoelens van 

christelijke deelneming aan en wenst hen veel sterkte en kracht in deze 

moeilijke dagen. 

 

 

En aan onze zieke, herstellende vrienden en vriendinnen, veel moed, veel 

geloof en hoop en dat de warmte van de zonnestralen jullie de nodige 

kracht mag geven om weer gauw beter, sterker en actiever te mogen 

worden. Het ga jullie allen zeer goed! 
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Hoe moet het nu verder ? 

 

Eindelijk is tot in de hoogste regionen in Rome,  de gruwel door gedrongen 

van de misdaden tegen de kwetsbare jongeren , in de vier continenten. De 

hoofdschuldige is de duivel ! Nergens lees ik iets over de opleiding van “ 

bedienaars van de eredienst”. Nochtans  ligt daar een deel van de oplossing 

naar de toekomst toe. Dit alles mag ons , als restgelovigen, niet 

verhinderen om allen, die zich ten dienste stellen voor onze gemeenschap, 

op Witte Donderdag, in de bloemetjes te zetten. Zo velen : priesters, 

diakens, mensen van de permanentie, het secretariaat , Schakel, de 

vrijwilligers, de begeleiders van de vormelingen en de eerste 

communicantjes. Zij allen verdienen een oprechte dank-u-wel. 

 

 Dan kunnen we van harte zeggen : ZALIG PASEN!! 

 

Flor 
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6 mei 2019:  Open vergadering over misverstanden en 

waarheden rond eten 

(50 mysteries rond gezonde voeding) 

 
Op deze infovergadering wordt ingegaan op dieetmodellen, 

gezondheidsrages en volkswijsheden die er bestaan rond gezondheid en 

gezonde voeding. De activiteit is heerlijk helder, confronteert je met je 

eigen, al dan niet juiste inzichten en helpt je om bewuster en vooral 

genuanceerder te kijken naar voeding. 

Er gaat geen week voorbij of we krijgen een nieuw wonderdieet 

gepresenteerd, of een (wetenschappelijk onderbouwd) recept dat ons 

telkens weer uitlegt hoe we nu eigenlijk echt moeten eten om gezond te 

blijven. Alle zogenaamde experten beloven ons de heilige graal der 

voedingsvoorschriften. Alleen spreken vele van deze 

voedingsaanbevelingen elkaar tegen waardoor het als leek steeds 

moeilijker wordt om door de bomen het bos te zien. Met “50 mythes rond 

gezonde voeding” bieden we een boeiende vormingsactiviteit. Carmen 

Schaalje, diëtiste van CM, vertrekt van enkele gezondheidsrages en 

volkswijsheden die er bestaan rond voeding, om ze daarna te duiden en al 

dan niet te weerleggen. 

De activiteit bestaat naast de inleiding uit drie delen: een interactief 

gedeelte met een presentatie en bevraging van de zaal rond de 50 mythes, 

een inhoudelijke insteek van de diëtiste met aandacht voor de omgekeerde 

voedingsdriehoek, waarna we afsluiten met voldoende ruimte voor 

vraagstelling uit de zaal. 

Gezonde voeding gaat iedereen aan! 

 

Praktisch: 

 

6 mei 2019, 20.00 uur in het KWB lokaal, Magdalenastraat 

21, Kontich. Iedereen welkom, toegang gratis. 
 

Het dagelijks bureau. 
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Beste vrienden, 

 

Maart sluiten we af met een uurtje minder slapen. Het zonnelicht zal er 

waarschijnlijk wel voor zorgen dat we dit snel te boven komen. 

Met maart af te sluiten eindigt ook de competitie. Met twee ploegen die 

stijgen en twee ploegen in de middenmoot is dit zeker niet slecht. De ploeg 

die twee jaar op rij kon promoveren kon deze tendens niet volhouden en 

dient een stapje terug te zetten.  

Ook onze jongeren deden het voortreffelijk. De A ploeg bevestigde hun 

waarde terwijl onze nieuwe jongeren het er zeer goed van af brachten en 

zich niet zomaar gewonnen gaven. 

De reguliere competitie gedaan en dus tijd voor de lentecompetitie. Vier 

ploegen schreven zich in en dit betekent dat er ook na Pasen op dinsdag 

tafeltennis zal zijn en dit tot half juni. 

 

April betekent even een terugval van de tafeltennis activiteiten. Twee 

weken paasverlof en het wegvallen van de trainingen doet onze activiteiten 

even op een lager pitje draaien. 

Onze leden zullen tegen half april de nodige info krijgen om zich in te 

schrijven voor een volgend seizoen. 

Zo zullen we vertrokken zijn aan de voorbereiding van een volgend 

werkjaar.  

 

Eerst hebben we ons slotfeest op 11 mei. Een smakelijk gebeuren met een 

kort gedeelte ledenvergadering zal af gesloten worden met een uurtje 

kwissen. Ook hiervoor krijgen de leden in een aparte mededeling tijdig  de 

nodige info. 

KWB leden die met ons mee wensen te vieren kunnen hiervoor inschrijven 

bij Frans Helsen 0498 120 479. 

 

Graag tot een volgende 

TTK groetjes 

FH  
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Beste kookvrienden, 

 

Op het ogenblik dat uw pottenkijker zijn artikeltje voor de “K” probeert in 

te tikken schijnt er een mooi zonnetje door het raam.  

Die dag, 20 maart 2019, begon dan ook de astronomische lente. We laten 

de winter achter ons. Hij heeft ons echter een mooi afscheidscadeauke 

achtergelaten, namelijk een laatste winterstorm op zondag 10 maart 2019.  

Over gans het land liep de schade tot in de miljoenen. Onze gemeente 

deelde mee in de brokken, enkele auto’s werden omgebouwd tot een “perte 

totale” en vele bomen getransformeerd tot brandhout.  

 

Gelukkig waren de weergoden ons het volgend weekend gunstig gezind 

tijdens de 5° restaurantdag. We mochten 29 personen in de zaal en 13 

“werkers in en achter de keuken” (die hebben ook honger), gelukkig 

maken met onze restaurant allures. Tussen 18.00 en 18.30 uur kwamen 

praktisch alle gasten aan om eerst van een lekkere aperitief te genieten en 

vervolgens hun menu af te werken. In de keuken werden 15 stuks 

eendenborst, 12 stuks varkens-medaillon en 15 stuks kabeljauwhaasje 

klaargemaakt.  

We mogen terugblikken op een geslaagde avond, veel beter dan vorige 

editie. De afwezigen hadden ongelijk. De inschrijvingen waren minder dan 

vorige jaren, misschien zaten de vele geplande activiteiten van de 

afgelopen maanden hier voor iets tussen. Hieromtrent dienen we de 

hoofden nog eens bijeen te steken. In elk geval een dikke proficiat aan alle 

meewerkende chefs tijdens de restaurantdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 19 mei 2019 

Speciale instuif kook 
 

Scampi’s diabolique 

Scampi’s met looksaus 
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Dienstmededelingen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- In april 2019 is chef Frans (onze “yachtsman”)  jarig, van harte 

  gefeliciteerd vanwege gans de kookploeg. 

 

- In april geen instuif. 

 

- Vrijdag 12 april 2019 18.00 uur kookavond 8, groep Torfs.  

 

- Zaterdag 18 mei 2019 kook dames. 

  Voorgerecht De Meyer, soep en nagerecht Verpoten,  

  hoofdgerecht Torfs. Chefs gelieve uw menu’s zo spoedig mogelijk over 

  te maken aan Danny. 

 

- Zondag 19 mei 2019 speciale instuif door de kook :  

  Maertens W., Verpoten M. en Verhelst.  

  Extra Puttenaers F., Torfs L., V.d.Putte B. en Aerts D. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Wacht niet met genieten tot later … 

                                want als later eerder komt…  

                                                               ben je te laat. 
                                

                                                        
             

                                                                         Pottenkijker MW

Zondag 19 mei 2019 

Speciale instuif kook 
 

Scampi’s diabolique 

Scampi’s met looksaus 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Na een hele maand binnen-activiteiten gaan we deze maand op stap. 

Weer of geen weer het zal ons deze keer niet weerhouden om onze hobby 

in openlucht te gaan beoefenen. 

 

   er valt altijd meer regen naast jou dan op jou     

 

Het programma van deze maand: 

- Ma   1 april:          13:53    uitstap naar Mechelen 
- Zo    7 april:                         instuif 
- Ma   8 april:          14:00    vergadering: meifeesten 

                               16:00    kernteam 
- Ma 15 april:          10:00    Villers la Ville (daguitstap) 
- Ma 22 april:           Paasmaandag: geen bijeenkomst 
- Ma 29 april:          14:00    bespreking: ogen 

 

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

Foto van de maand  : Patrick Van der Linden 

 

 

 

 

 

 

  

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

TONGERLO  BLOND! 
 

 

 

Als je praat over een blond abdijbier, dan denk je 

onmiddellijk aan Leffe, hét merk dat de categorie 

van de blonde bieren neerzette. Maar deze keer 

stellen wij TONGERLO BLOND voor als 

maandbier. 

 

TONGERLO BLOND is een Belgisch abdijbier 

dat wordt gebrouwen in Brouwerij Haacht in 

Boortmeerbeek en dit in overeenkomst met de 

abdij van Tongerlo, gelegen in Tongerlo. Het bier 

draagt het label ‘ERKEND BELGISCH 

ABDIJBIER’ sinds 1999. 

 

Dit koperkleurig abdijbier heeft een alcoholgehalte van 6,5%. De eerste 

aanzet is zacht, neigend naar zoet. Volmondig, smooth, met lichte afdronk. 

Dit betekent dat je probleemloos kan doordrinken … dixit 

brouwmeester Karel Vermeiren! Toch maar opletten hoor! 

De eeuwenoude traditie van de Norbertijnen van Tongerlo leeft verder in 

dit officieel erkend Belgisch abdijbier.  

In vroegere tijden werden de Tongerlo-bieren binnen de abdijmuren 

gebrouwen, maar WO1 maakte hier abrupt einde aan toen de Duitsers aan 

de haal gingen met het koper van de ketels. Na heel wat omzwervingen 

vonden de Norbertijnen in 1990 de rust terug bij Brouwerij Haacht.  

Tijdens de World Beer Awards in het Verenigd Koninkrijk werd de 

BLONDE TONGERLO verkozen tot World’s Best Beer 2014! 

Ook bekend zijn: Prior Tongerlo, Tongerlo Bruin, Tongerlo Christmas, 

Keizer Karel Goud Blond en Ommegang. 

 

Hun slogan: BIER MET LIEFDE GEBROUWEN DRINK JE MET 

VERSTAND! 
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Inschrijvingsstrookje 

 

KWB–Sint-Martinus  KAARTAFDELING  
 
 

KAARTKAMPIOEN  2018-2019 
op  zaterdag 4 mei 2019  in het K.W.B. lokaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsstrookje KULO-weekend 2019: 
 

voor 31 mei 2019 
 

Harry: Ooststatiestraat 116 

Jos: C. Marckxlaan 13 

Louis en Lieve: Van Dyckstraat 22 bus 1 
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VIERING KAARTKAMPIOEN 4 MEI 2019 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 
 

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

  

voor de  viering van de kaartkampioen op 

zaterdag 4 mei 2019 om 18.00 u. 

 

met ………… KWB-leden          à  €  30.00       =     €    . . . . . . .   

 

met ....……. niet KWB-leden    à  € 33.00      =       €   .. . . . . . .    

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

 

Handtekening, 

 

 

Inschrijvingsstrookje KULO-weekend 2019: 
 

Ondergetekende schrijft in voor het KULO weekend van 18 tot 20 oktober 

2019 en betaalt 50 euro voorschot per persoon 

 

( ) Cash hierbijgevoegd 

 

( ) Via de bankrekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO 

 

Naam en aantal personen: 

 

………………………………………………………………………… 
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KWB–Sint-Martinus  

KAARTAFDELING  
 

viert de 
 

 

KAARTKAMPIOEN  2018-2019 
op  zaterdag 4 mei 2019  in het K.W.B. lokaal 

 

DEUREN  OPEN VANAF 17.00 UUR 

EETMAAL  OM  18.00 UUR 

 

     MENU:  Agnes Sorrelsoep 

             Kalkoengebraad met fruit, groentekrans en krakertjes 

             Gebakje met koffie 

                    

 

Huldiging van de KAARTKAMPIOEN en afhalen van de prijzen aan de 

prachtige prijzentafel volgens de eindrangschikking.  

            

DEELNEMINGSPRIJS: 

- VOOR  KWB-LEDEN:         € 30,00  

- VOOR  NIET-KWB-LEDEN:  € 33,00 
  

Uiteraard is er hierna weer de gelegenheid om deel te nemen aan de  
 

KAARTWEDSTRIJD (€ 75,00 vooruit) 

of  BINGOWEDSTRIJD ! 
 

Inschrijven tijdens een kaartavond of een INSTUIF (op zondag– 

voormiddag) bij een van de bestuursleden van de Kaartafdeling 

ENKEL MET EEN VOLLEDIG INGEVULD 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

UITERLIJK op ZONDAG 28 APRIL 2019 !! 
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              Palmwijn  

 

 

 Is palmwijn de harddrug van Afrika ?  Wie het vocht drinkt, raakt er 

net zo verslaafd aan als een bierdrinker aan zijn Stella.  In bepaalde 

gebieden  is de palmwijn de illegaliteit in gedreven. Tappers hangen 

stiekem emmers aan de bomen. Met als gevolg dat er dode plekken in 

het woud verschijnen. De ontbossing neemt toe en de woestijn rukt 

steeds maar verder op. 

 

Drink  palmwijn, een drankje  dat de mensen alles doet vergeten. Na een 

paradijselijke roes volgt de bittere kater.  

De voordracht op donderdag 4 april gaat over Palmwijn. 

Guido Sel , een verpleger die in Congo gewerkt heeft komt ons zijn 

ervaringen vertellen. Neen, er zal geen palmwijn gedronken worden.  

Palmbomen waar men dat sap  kan van aftappen groeien hier niet. Wij 

zullen het met een krieken- of appelwijntje moeten stellen. Maar  dat zal 

zeker best te genieten zijn 

 

Wij verwachten  U om 20u voor 

de voordracht  in het KWB 

lokaal    Allen  welkom 
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In de afgelopen maand vond onze quiz plaats. Voor onze 24ste editie zat de 

parochiezaal afgeladen vol, 27 ploegen mochten verwelkomen. De quiz 

vond weer plaats in een gezellige sfeer, waarbij onze quizmaster Wim 

Verellen met zijn juryleden Joris en Tom, alles in goede banen leidde. 

Zonder Wim, zou er van een quiz geen sprake zijn, maar zeker ook niet 

zonder alle andere vrijwilligers (het bestuur niet meegerekend) die 

meehielpen aan de vlekkeloze organisatie. Dus bij deze een welgemeende 

“Dank u wel” aan helpers! Achteraf niets dan positieve commentaar en 

was ook elke ploeg tevreden met hun gekozen prijs van de uitgebreide 

prijzentafel. Bij deze een proficiat aan de winnende ploeg “Kiliwatch”, dat 

5 punten meer telde dan eerste achtervolgers “Cum Laude” en 

“Canasta/Don Quizzot” maar verder ook aan alle andere deelnemende 

ploegen, die er een gezellige avond van maakten. Verderop vindt u de 

ganse uitslag terug. 

 

Op sportief vlak is het dit seizoen één van ups en downs. Na een mindere 

periode zitten we terug in stijgende lijn met een 6 op 6. Op zondag 14 april 

staat de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma, en kunnen de 

geblesseerden recupereren naar volgend seizoen toe.  

 

Als we vooruitkijken naar wat er bij onze ploeg nog te gebeuren staat, is 

het weekend van 25-26 mei met dikke stift aangeduid. Dan trekken we 

naar jaarlijkse traditie met onze ploeg er een weekend op uit. Opnieuw 

gaan we de Belgische Ardennen onveilig maken. Een stevige wandeling, 

een zaalvoetbalmatchke, gaan Karten, paintballen en gewoon verder 

plezier maken, mannen onder elkaar. Meer moet dat niet zijn. 

  

Als we verder kijken naar de zomer staat onze rommelmarkt op het 

programma. Onze rommelmarkt, de 18de editie al, vindt dit jaar plaats op 

zondag 14 juli. De inschrijvingen lopen zeer vlot, Eduard is dan ook alle 

rommelmarkten uit de wijde omgeving aan het afschuimen om reclame te 

maken. Ondertussen zitten we al bijna aan 800 lopende meter die 

gereserveerd zijn van de beschikbare 1650m.  
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Het ziet er naar uit dat onze rommelmarkt weer snel volzet zal zijn. 

 

Uitlag quiz 9 maart 2019: 

1.Kiliwatch, 2.Cum Laude, 3. Canasta/Don Quizzot, 4.De Bissers, 5. De 

Ekker, 6. Jan, Piet Joris en Sam Gooris, 7.Senseo, 8. Smash & The Ladies, 

9.De Jasperkes, 10.Captain Iglo & the Fish sticks, 11.De Marcellekes, 

12.Compleet Jacques, 13. Jatten en Taloren, 14.De Trawanten 15.De 

Kwiskimo’s, 16.Nie zievere, kwisse, 17.Vissersbond, 18.EX-

Volleyballers, 19.FC Katastroof, 20.Nee, kheb geen idee, 21.Ni Lest, 

22.De Hoveniers, 23.Wii not fit, 24.Aquatom, 25.RAQC, 26.Smarties, 

27.De Grootouders 
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Vrijdag 8 maart 2019 
 

Geen problemen van één of andere fuif deze keer om en rond ons lokaal 

en dat was te merken aan de grote opkomst. Met 72 kaarters gaan we 

vandaag de 13de  kaartavond van start, een rekord aantal sinds de laatste 

jaren. Vooraleer de 1ste reeks aan te vangen, bedankte Leo Van Linden 

iedereen voor de blijken van medeleven bij het overlijden van zijn 

echtgenote Marie-Jeanne Moorkens. 

Ook deze keer moeten alle aanwezigen ,inclusief toogwerkers, naar de 

kaarttafels om tafels van 5 te vermijden. Geduld was dus gevraagd om de 

vroege dorstigen te bedienen. Toch een woordje van dank voor de vele 

helpende handen van bereidwillige kaarters. Voor de 2de keer op rij is 

harten troef en dat is voor Eduard Van Herck een kolfje naar zijn hand 

want hij haalt 75 slagen. Leon Bleeckx en Leo Geysemans volgen hem met 

68 slagen, terwijl Raf Versteylen als koploper in het klassement met 67 die 

probeert te behouden. Verder volgen Louis Van den Eynde met 66 slagen 

, Gerda Opsomer en Vik Willems hebben beide 65 slagen. 

 

In de 2de reeks gaat Leontine Landuydt met 75 slagen den Eduard achterna 

maar strand toch op een 3de plaats wegens een minder goeie 1ste beurt. 

Eliane Goddaer behaalt 67 slagen en Jan Borgmans heeft er 65. 

Nieuwkomer Willy Van Cauwenberghe haalt 64 slagen binnen. Maar het 

is toch Eduard Van Herck die nog 54 slagen en met een totaal van 129 de 

kip op zak kan steken. Leon Bleeckx wordt 2de in deze avond. 

In het klassement blijft de toptien nagenoeg hetzelfde mits een kleine 

verschuiving van plaatsen. De beste zaak doet de winnaar van vandaag, 

Eduard schuift van plaats 22 naar 11. 

Pechvogel van dienst is Flor Meeus die in één rondje slechts 3 slagen haalt, 

uitschieters zijn dan weer Leontine Landuydt en Eduard Van Herck met 

26 slagen in één rondje. Ook is er geen enkele speler die vanavond in één 

spel 11 slagen of meer kan halen. 

Het clubje met 800 en meer slagen is ondertussen aangegroeid tot 17.  
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De uitslag: 

1.Eduard Van Herck 129, 2.Leon Bleeckx 125, 3.Leontine Landuydt en 

Jan Borgmans 123, 5.Leo Ieleghems 122, 6.Roger Van Loock, Lieve 

Puttemans en Ivo De Meyer 120, 9.Fons Dams en Lisette Stessens 119, 

11.Louis Van den Eynde 118, 12.Rita Min, Marc Pirson en Raf Versteylen 

117, 15.Stan Peeters en Rita Martens 115, 17.Chris Hellemans, Staf Van 

den Eynden en José Van Kets 114, 20.Flor Meeus en Albert Daelemans 

113. 

 

Het klassement na 13 wedstrijden: 

1.Raf Versteylen 857, 2.Albert Daelemans 849, 3.Rita Min 835, 4.Louis 

Van den Eynde 832, 5.Staf Van den Eynden en Stan Peeters 825, 

7.François Stessens 817, 8.Nicole Stessens 814, 9. Maria Vansweevelt 

811, 10.Chris Hellemans 809. 

 

FS 

 

 

Vrijdag 22 maart 2019 
 

De winter is voorbij en de lente biedt zich aan, met dit mooie vooruitzicht 

komen 68 kaarters ons lokaal vullen op deze 14de kaartavond. Maar de 

lentekriebels blijken (nog) geen invloed te hebben op kaartgebied gezien 

er geen noemenswaardige veranderingen in de kop van het klassement te 

noteren zijn. Alleen Rita Min komt wat dichter op de hielen van Albert 

Daelemans en Eduard Van Herck nestelt zich op plaats 7 in de toptien. Ook 

vallen er geen topscores want Leo Geysemans is dagwinnaar met 129 

slagen. 

Marie-Louiske maakt schoppen troef en Leontine Landuydt vliegt er direct 

in met 77 slagen. Jan Borgmans doet het wat kalmer aan met 74 slagen. 

Op enige afstand volgen Vik Willems met 67 en Nicole Stessens en Fred 

Moons met 66 slagen. Leo Delbaen dacht met amper 30 slagen het 

minimumrekord te hebben in één reeks, maar dan moet ge er nog 5 minder 

halen  Leo ! 

In de 2de reeks komt Leo Geysemans uit zijn schulp met 73 slagen en dat 

is voldoende voor dagwinst. Met 70 slagen doet Rita Martens ook een 

goeie zaak, want zij maakt 60 slagen goed in het klassement en geeft zo de 
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rode lantaarn door. Maar wat met Leontine, die nog niet de helft haalt van 

haar eerste score, met 37 slagen haalt ze nog net een prijs binnen. Idem 

voor Jan Borgmans die blijft steken met 45 slagen. Marie-José Halans haalt 

69 slagen en wordt gevolgd door het trio Staf Van den Eynden, Swake De 

Boeck en Lydie Taels met 66 slagen. 

Uitschieter is Leo Geysemans die 31 slagen laat optekenen in één rondje 

van 4 en daarmee net niet het rekord van Magriet Torfs haalt, dat staat op 

32. 

Leo haalt ook 11 slagen in één spel samen met Louis Van Deuren, maar 

Louis zijn echtgenote Lieve Puttemans doet er nog eentje bij tot 12 slagen. 

Lieve presteert het ook om slechts 4 slagen te halen in één rondje van 4 

spelen samen met Ludo Jacobs. Van uitersten gesproken ! 

Nog te vermelden dat Jef Verreet voor de eerste keer dit seizoen naar de 

prijzentafel mocht. Proficiat Jef ! Hiermee hebben alle klassementspelers 

minstens één prijs gewonnen ! 

Het clubje met 800 en meer slagen is ondertussen aangegroeid tot 23.  

 

De uitslag: 

1.Leo Geysemans 129, 2.Jean Van Releghem en Eduard Van Herck 124, 

4.Rita Martens 123, 5.Rita Min 120, 6.Bert Soudan, Dirk Crauwels en Jan 

Borgmans 119, 9.Ronny Van den Bos 118, 10.Marie-José Halans en 

Georges De Bruyn 117, 12.Marc Pirson 116, 13.Anita Moons, Vik 

Willems en Leontine Landuydt 114, 16.Staf Van den Eynden en Lea 

Segers 112, 18.Swake De Boeck, Jef Verreet, Jan Torfs en Nicole Stessens 

111. 

 

Het klassement na 14 wedstrijden: 

1.Raf Versteylen 857, 2.Albert Daelemans 849, 3.Rita Min 844, 4.Louis 

Van den Eynde 832, 5.Staf Van den Eynden en Stan Peeters 825, 7.Eduard 

Van Herck 823, 8.Nicole Stessens en Jan Borgmans 822, 10. François 

Stessens 817. 

 

FS 
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KULO-weekend 18-19-20 oktober 2019 
Het KULO-weekend van 2019 brengt ons naar Volendam bij onze 

noorderburen. We hebben gekozen voor het hotel Old Dutch, dat vrijwel 

volledig door ons bezet zal zijn. In elke kamer heb je uitzicht over het 

prachtige IJsselmeer of het gezellige stadje Volendam. Alle kamers zijn 

bereikbaar via lift en beschikken over douche, toilet, televisie en telefoon.  

Zoals steeds hebben we vol pension voorzien. De warme maaltijden met 

keuze tussen vlees en vis voor het hoofdgerecht werden reeds door ons 

vastgelegd en dit voor vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag. Op 

zaterdag- en zondag-morgen is er een uitgebreid ontbijt en op vrijdag- en 

zaterdagmiddag een broodmaaltijd. 

De voorbereidingen voor de bezoeken en wandelingen worden binnenkort 

door ons gepland. Met de Zaan, Monnickendam en andere pittoreske 

plaatsen in de omgeving, zijn er tal van mogelijkheden om er een leuk 

weekend van te maken. Bij mooi weer is een overtocht naar het eiland 

Marken eveneens een optie. 

De deelnameprijs omvat het verblijf in vol pension, het vervoer met een 

luxe bus en de toegangsgelden voor de georganiseerde uitstappen. De 

dranken en persoonlijke uitgaven zijn voor eigen rekening.  

De exacte deelnameprijs zullen we zo snel mogelijk meedelen, zodra de 

volledige  voorbereiding  achter de rug is. Vermoedelijk zal het voor een 

tweepersoonskamer rond 220 euro per persoon zijn. Voor een 

eenpersoonskamer wordt er een toeslag van 30 euro door het hotel 

aangerekend. 

Wij herinneren eraan dat er geen globale annulatieverzekering wordt 

afgesloten. Iedereen is vrij om individueel een dergelijke verzekering aan 

te gaan. 

Bij interesse graag zo snel mogelijk het deelnemingsstrookje dat je in deze 

Kontakt vindt aan één van de bestuursleden van KULO te bezorgen. 

Gelieve vόόr 31 mei 2019 het voorschot van 50 euro per persoon op 

rekeningnummer BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO te storten of 

cash te betalen. 

Harry: Ooststatiestraat 116 

Jos: C. Marckxlaan 13 

Louis en Lieve: Van Dyckstraat 22 bus 1  

Het KULO-team. 
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  KWB -eentjes onder tafel… 

----------------------------------- 
…. op 3 maart jl. voor de traditionele jaarlijkse  “lentestart” om de winter 

uitgeleide te doen en onze  batterijen nieuwe energie te bezorgen voor de 

komende activiteiten. Een 70-tal hongerige magen schoven aan voor een 

stevig, gevarieerd en smakelijk ontbijt ons voorgeschoteld door  traiteur 

Steven. 

Zoals altijd zorgde voorzitter Johan voor een enthousiasmerend “cava” 

onthaal en wist hij met het nodige gezag de aanschuifdrang  op ordentelijke 

manier te laten verlopen.  Geen problemen  voor pistolets, boterhammen, 

spek met eieren, hesp, kaas en préparé  om de op til zijnde hongerkloppen 

af te wenden. 

’t Was erg smakelijk, gezond en 

voedzaam en dat alles werd, om 

zeker te zijn dat alle gaatjes gevuld 

waren , nog aangevuld met 

frikadellen en kriekskes en tot slot 

nog heerlijke  kleine koffiekoekskes.  

“Drie de man” zei Johan en voor de 

vrouwen hetzelfde.  

 

Ook ditmaal was er zoals vorige jaren aandacht voor amusement tijdens 

het ganse ontbijtgebeuren. En het bleef in de familie die we de vorige jaren 

al mochten begroeten, we hadden toen vader en zoon  Jefke en Gerardke  

als animatoren met een erg gesmaakt optreden  speciaal voor de KWB  en 

zijn 70-jarig bestaan. 

Dit feest was ook ter ore gekomen van een derde 

persoon uit dezelfde familie nl. nonkel  “Julien”.  

Een oud-pastoor, broer van vader Jefke, “die  zo 

goed als geen “enkele band” meer had met de 

familie,  zelfs  geen  “enkelband”. Hij was al 

geruime tijd op “non-actief” ergens in een 

nonnenklooster in het verborgene.  Maar ook daar 

was het jubileumfeest bekend geraakt en hij wou 

er dan als oud-proost van het ACW dit jaar persé 

bij zijn.  Hij kon het niet laten om, zoals hij dat 

vroeger ook deed  een belerende preek af te 
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steken met  commentaar over de modernisering van het huidige ACW. ’t 

Was nu geen ACW meer maar “beweging.net” met deeltakken die van 

naam veranderden zodat  hij ze van haar noch pluim herkende. 

  

Geen KAV-vrouwen meer maar ”FEMMA”,  geen ziekenzorg meer maar  

“SAMANA”, geen vakantiegenoegens meer maar “PASAR”, een  woord 

dat vereniging betekent en uit Maleisie afkomstig ,  geen KBG meer maar 

55-plussers  die het moeten stellen met de nieuwe benaming OKRA, 

afkorting voor “Oude KRAkers maar nog wel Aktief. 

Gelukkig is KWB nog altijd KWB gebleven en zoals eerwaarde  Julien 

met vreugde vaststelde was deze Martinus afdeling vitaler dan ooit en was 

er van naamsverandering  gelukkig geen sprake. Al bij al was het een erg 

gesmaakt optreden  besloten met een quiz aan de hand van een dia-

projectie met sfeerbeelden van vorig jaar. De slimste KWB-ers kregen een 

lekkere fles wijn als beloning. De anderen konden nog rustig nagenieten 

met een gezellige babbel zodat rond 14.00 uur iedereen voldaan en 

volgedaan huiswaarts keerde.   

AC 

 

Foto’s op www.kwb-martinus-kontich.be 

  

http://www.kwb-martinus-kontich.be/
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Organiseert op 

 

 

 

 

NOORSE INSTUIF 

Noorse schotel € 5 

Met Jenevertje € 6 
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Mei 2019 
 
 
 

Donderdag 02 
Afwerken “Kontakt” 

Wijngilde 

08.30 uur 

20.00 uur 

Zaterdag 04 Viering Kaartkampioen 18.00 uur 

Zondag 05 Instuif (Wijngilde) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 06 

Fotoclub 

Ledenavond 

Open Verg. Gezonde voeding 

14.00 uur 

19.30 uur 

20.00 uur 

Donderdag 09 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 11 Tafeltennis – Slotfeest 18.00 uur 

Zondag 12 Instuif (Volley) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 13 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 16 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 18 Kook 9 18.00 uur 

Zondag 19 Instuif Special (Kook) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 20 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 22 Volleybal – round up wijkentorn. 20.00 uur 

Donderdag 23 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 25 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 26 Instuif (Kulo) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Woensdag 29 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 31 Afwerken “Kontakt” 08.30 uur 
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“Kontakt”: Mei 2019. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 2 mei 2019. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 27 april 2019  12.00 uur! 

INHOUD 

Kalender 2 

Voorzitterswoordje 3 

Familiaaltjes 5 

K Woordje 6 

Gezonde voeding 7 

Tafeltennisnieuws 8 

Nieuws van het Kookfront 9 

Foto 11 

Bier van de maand 12 

Inschrijvingen 14 

KWB Petanque en Kubb happening 16 

Wijngilde 17 

Voetbalnieuws 18 

Kaarten 20 

Kulo 23 

Lente ontbijt 24 

Noorse Instuif 26 

Kalender mei 2019 27 

Omtrent “Kontakt 28 
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