
 

 

 

 

47 ste jaargang      
2018-2019 
 

Mei 2019 
 

 P004938 
 Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1 
 

 
 

Maandblad  - verschijnt niet in augustus 

V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich 

www.kwb-martinus-kontich.be 

sint-martinus kontich 



2               Mei 2019                                      KONTAKT 
 

 

   Sint-Martinus organiseert 
 
 

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 18.30 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 18.30 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 18.30 uur 

Zaterdag 25 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

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

Woensdag 29 Tafeltennis 18.30 uur 

Vrijdag 31 Afwerken “Kontakt” 08.30 uur 

 
  

 

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

Dag iedereen, 

 

Alweer een maand verder. 

We beginnen aan de meimaand. 

De maand waarin we Maria in het bijzonder vereren. 

Ook weeral wat dichter bij het mooie weer, al mogen we van de 

paasvakantie – en dan de tweede week in het bijzonder – niet klagen. 

 

We kijken even naar de voorbije april maand in onze KWB. 

 

Op maandag 1 april was er de derde ledenavond. Een gezellige babbel, wat 

afspraken gemaakt, een aantal punten besproken… 

 

Zondag 14 april was er de speciale instuif van de onderafdeling KAART 

– NOORSE SCHOTELTJES. Wat een succes! Wat een gezellige instuif! 

En vooral lekker ook. Goed gedaan vrienden, oprecht proficiat!!! 

 

En dan de meimaand in onze KWB. 

 

Op zaterdag 4 mei vieren we onze KAARTKAMPIOEN. Het werd Raf 

Versteylen. Met onze felicitaties en we zullen er zeker een gezellige 

viering van maken!!! 

 

Op maandag 6 mei zijn jullie van harte uitgenodigd op de open vergadering 

“50 MYTHES ROND GEZONDE VOEDING”. In ons KWB-lokaal om 

20.00 uur! Carmen Schaalje, diëtiste van CM zal ons hierbij begeleiden. 

Een aanrader! 

 

Zaterdag 11 mei is er dan het SLOTFEEST van onze onderafdeling TTK. 

Iedereen kan en mag hiervoor inschrijven. Verder in deze Kontakt meer 

info. 

 

Op zondag 19 mei alweer een bijzondere instuif, ditmaal georganiseerd 

door onze onderafdeling KOOK. Met SCAMPI’S op het menu. Zeker 

langs komen, het wordt weer een topinstuif!!! 
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En als ik dan al even naar de maand juni mag overstappen, dan is dat alleen 

maar om jullie nu al warm te maken voor het VOLLEYBAL 

WIJKENTORNOOI tijdens het pinksterweekend op 8 en 9 juni! 

 

Beste vrienden en vriendinnen, ik wens jullie een gezellige maand mei, dat 

de zon veel van de partij mag zijn en natuurlijk hoop ik jullie te ontmoeten 

op onze KWB-activiteiten. 

 

En aan alle communicanten en vormelingen nu reeds een heel gemeende 

PROFICIAT! 

 

Veel leesplezier met dit nummer van KONTAKT!   

 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 

 

 

 

FAMILIAATJES 
 

 

Een minder goede dag, het zit allemaal wat tegen, de gezondheid laat je 

wat in de steek…  

Droevig om iemand die niet meer bij ons is, eenzaamheid, een beetje 

ongelukkig…  

Aan allen zeggen we als KWB, tracht er de moed in te houden, probeer 

toch het leven zo positief mogelijk verder te zetten, blijf geloven en 

hopen…  

Langs deze weg wensen we éénieder die het wat moeilijk heeft het 

allerbeste toe, de nodige levensvreugde en vriendschap om jullie heen. Het 

ga jullie allen goed… 
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Meimaand, Maria-maand 

Onlangs was ik aanwezig op een uitvaart die eindigde met een Maria lied. 

Ik dacht aan mijn jeugd in het college, misdienaar met een rood 

schouderstukje, wierook, sterke Vlaamse schouders, processie, 

rozenblaadjes, seringen in potjes en vazen voor de kapelletjes. Ik 

herinnerde mij ook nog een deel van de titels voor Onze- Lieve- Vrouw, 

een litanie: “ ….. Gulden Huis , Ark van het Verbond, deur des Hemels, 

Morgenster …….” Kan jij in je herinneringen verder gaan of is De Moeder 

van Jezus, ook voor u , iets uit het verre verleden? 

Ik durf oprecht bidden : “ Lieve Vrouw van Vlaanderen , bid voor ons !” 

 

 

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. 

  



 KONTAKT                       Mei 2019                             7 
 

 

 

 

   
Beste vrienden, 

 

Met de maand mei in het verschiet wordt het hoog tijd om een volgend 

werkjaar voor te bereiden. Zowel voor onze KWB als voor de 

inschrijvingen bij Sporta dringt de tijd. We hopen dat onze leden zich 

houden aan de uiterste inschrijvingsdatum zodat de bestuursmensen hun 

werk goed kunnen doen. 

 

De lentecompetitie is gestart en zo hebben een deel van onze 

competitiespelers nog wat extra tafeltennisplezier.  

 

Op 11 mei is er ons slotfeest. Een lekkere warme maaltijd, tussen de soep 

en de petatjes een kort ledengedeelte en een vooruitblik op een volgend 

werkjaar wordt dan afgesloten met een uurtje kwissen. 

Ook niet leden kunnen hier voor inschrijven bij Frans Helsen (0498 

120 479) voor de prijs van 20.00 euro per persoon. 

 

Na de sportkampen tafeltennis tijdens de paasvakantie hopen we dat enkele 

van de jongeren toch even de weg vinden naar onze afdeling voor verdere 

kennismaking. 

 

In de maand mei resten er nog de nodige vergaderingen om een volgend 

werkjaar in de maand augustus vlot te kunnen starten.  

 

Juni dan, de examenstress voor onze jongeren, waar we durven hopen dat 

de sport hen de nodige energie heeft gegeven om ook hier goed uit te 

komen. We duimen in ieder geval mee met hen. 

 

We vergeten ook niet het zomertafeltennis. Ook dit jaar zullen Marc en Els 

in juli paraat zijn om het lokaal open te houden op donderdagavond en om 

te beginnen ook op woensdag 3 juli. 

 

Graag tot een volgende 

TTK groetjes FH  
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Beste kookvrienden, 

 

Deze keer geen zon bij het tikken van dit artikel maar een sappige regenbui 

en de komende dagen zien er niet beter uit volgens onze weer -

mannen/vrouw. Maar laat het nog maar even regenen want ons grond -

water staat nog steeds niet op peil. In elk geval hebben de kindjes niet te 

klagen gehad tijdens het voorbije paasverlof, zo’n mooie en warme dagen. 
 

Tijdens onze achtste kookavond op vrijdag 12 april 2019 profiteerden we 

van het aspergeseizoen. Dit jaar was deze prachtige groente iets vroeger 

beschikbaar ten gevolge van het goede weer. Groep Torfs had gezorgd 

voor een mimosasoep met knolselder, asperges met Hollandse saus en een 

trifle  met restjes fruit uit onze diepvries. Hopelijk heeft het iedereen 

gesmaakt. Nu ja “iedereen” , er waren die avond wel wat afzeggingen ten 

gevolge ziekte van de chefs of partner. We wensen langs deze weg 

iedereen veel beterschap. 
 

Wist je dat we nooit op voorhand weten wanneer het aspergeseizoen 

begint, maar wel wanneer het eindigt : 24 juni. Aspergetelers zijn streng, 

na 24 juni komt er geen enkele asperge meer uit de grond. Een aspergeplant 

moet na de oogst nog lang doorgroeien zodanig dat hij genoeg kracht 

verzamelt om het volgend jaar veel asperges te leveren.  

Door de plant tijdig zijn gang te laten gaan en zijn loof te laten groeien, 

verhoogt de kans dat de plant de winter overleeft en verzekert de boer zich 

van volgende oogsten. 

Waarom nu juist 24 juni ? Door de tand des tijds is dit onduidelijk 

geworden. Al zou het kunnen liggen aan de pijnlijke gevolgen van de 

stevige drinkgelagen waarin de Sint-Jansviering (een soort midzomer-

feest) traditioneel resulteerde en werden de dagen die op dit feest volgden 

misschien wel rusttijd voor de aspergetelers. Op die manier hebben wij 

trouwens ook ons twee dagen durend weekend ooit verkregen. 

Als dag wordt met Sint Jan meestal bedoeld op het hoogfeest van Joannes 

de Doper zijn geboorte op 24 juni.  

 



 KONTAKT                       Mei 2019                             9 
 

 

Dienstmededelingen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- In mei 2019 is chef Bart jarig, van harte gefeliciteerd. 

 

- Zaterdag 18 mei 2019 kook met de dames (17.45 uur), chefs (13.45 uur) 

  Voorgerecht De Meyer, soep en nagerecht Verpoten,  

   hoofdgerecht  Torfs. Afwezigheden & menu’s gelieve tijding te melden. 

 

- Zondag 19 mei 2019 (09.30 uur) speciale instuif door de kook :  

  Aerts D., Beeckmans E., Maertens W., Puttenaers F., Torfs L.,  

  Van Geet J., V.d.Putte B., Verhelst L., anderen eveneens welkom. 

 

- Vrijdag 10 juni 2019 (17.45 uur) kookavond 10. 

 

- Zondag 07 juli 2019 (09.30 uur) instuif : 

   Torfs L., De Catelle G., Moons F., De Meyer R. . 

 

- Woensdag 10 juli 2019 opkuis keuken, alle hulp welkom. 

     

   
    

 

 

 

 

 

 

 

                Sparen is zeer nuttig, 

                                     vooral als het door  

                                                    jouw ouders gedaan werd … 
                             

                                                        
             

                                                                         Pottenkijker MW             

Zondag 19 mei 2019 

Speciale instuif kook 
5 euro 

Scampi’s diabolique 

Scampi’s met looksaus 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Deze maand gaat onze inzet voornamelijk voor de meifeesten 

Dus met gepoetste lenzen gaan we er weer mooie kiekjes bijmaken. 

 

Het programma van deze maand: 

- Ma 6 mei14:00Verdeling van de taken voor de Meifeesten 
- Ma 13 mei14:00Vrijbroekpark 

kernteam 
- Ma 20 mei14:00Tivoli-park 
- Ma 27 mei14:00Meifeesten laatste uiteenzetting programma 

wie wat hoe en wanneer 
- 30/05–01/06–02/06Meifeesten 

 

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

 

Foto van de maand  : Desi DE BORGER 

 
  

http://www.indelens.be/
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Inschrijvingsstrookje 

 

 

 

Barbecue - avond    

 

 

 

 

uiterlijk   1 juni 2019   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Inschrijvingsformulier voor de:    Barbecue - avond    

 

             van  15 juni  2019  vanaf 18 uur   

 

Formulier af te geven aan een bestuurslid van de KWG 

    

Ondergetekende: 

(Naam)……………………………………………………………………  

 

schrijft in voor de jaarlijkse barbecue  avond van zaterdag 15 juni  2019 

met ……personen en betaald hiervoor 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: “ barbecue  “ en het aantal personen.  

Handtekening: ……………………………  Inschrijven kan tot uiterlijk   

1 juni 2019   
  

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

 
 

 

 

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: 

 

………………………………………………………………………… 

                                                                                                                 



 KONTAKT                       Mei 2019                             13 
 

 

Cleane Kleren? 

 

Beste kwb’er, 

 
Graag zetten we de voorstellingen met fotografe Lieve Blancquaert in de 

kijker. In mei en juni organiseert kwb Eensgezind, in samenwerking met 

Wereldsolidariteit vzw, vijf voorstellingen over de kledingindustrie in 

Bangladesh. 

Vorig jaar trokken Lieve Blancquaert en Jef Van Hecken van 

Wereldsolidariteit naar Rana Plaza, de kledingfabriek die in 2013 instortte 

en zo aan 1.134 arbeiders het leven kostte. 

Aan de hand van pakkende foto’s getuigen Lieve en Jef over hun 

ervaringen en ontmoetingen, en over de huidige situatie van de 

kledingarbeiders. 
 

Lieve Blancquaert – Het laatste woord 

 
Een jaar geleden was Lieve Blancquaert te gast in het VRT-programma 

Van Gils & Gasten naar aanleiding van de herdenking van de ramp in Rana 

Plaza. Daar herinnerde ze ons eraan waarom we dit niet zomaar aan ons 

voorbij mogen laten gaan. 
 

Rana Plaza: gestikt onder puin 
Donderdag 9 mei 

In de kerk van ELSUM (GEEL) 

“Hun werksituatie is verbeterd, maar hun leven niet” 
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HET BIER VAN MAAND MEI 
CINEY BRUIN! 

 

   CINEY BRUIN is een Belgisch bier van 

hoge gisting en is minder bitter dan CINEY 

BLOND. Beide bieren hebben een 

alcoholpercentage van 7% en worden verkocht 

in flesjes van 25 cl. 

 

CINEY is het geesteskind van 

drankenhandelaar Roger Demarche uit … 

Ciney (of wat had je gedacht!). Wegens het 

grote succes is in 1980 de blonde variant 

gebrouwen die eveneens aanslaat. In 1986 

komt ook de sterkere CINEY SPECIALE 10, met een alcoholpercentage 

van 9% op de markt, maar dit bier wordt inmiddels niet langer meer 

gebrouwen.  

 

Vanaf 1992 werden de bieren gebouwen bij Brouwerij Union in Jumet, een 

onderdeel van Alken-Maes. In 2000 kocht Alken-Maes het merk én de 

drankenhandel over van de familie Demarche. En sinds de sluiting van de 

brouwerij in Jumet in 2007 worden de bieren gemaakt in de industriële 

brouwerij van Alken.  

 

Bij de iets ouderen onder de lezers, gaat er onmiddellijk een belletje 

rinkelen bij het lezen van ALKEN-MAES! Daarom een korte terugblik op 

het ooit zo bekende “monument” in Waarloos: 

 

- Tot in 1969 was Brouwerij Maes een zelfstandige brouwerij in 

Waarloos. En onder impuls van Theo Maes (destijds 

hoofdsponsor van o.a. basketclub Mechelen) kent ze een sterke 

groei. 

- In 1969 wordt Brouwerij Maes overgenomen door Wathey Mann 

uit Londen. 

- In 1988: fusie met de Brouwerij Alken Kronenbourg. 
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- In 2003 wordt de brouwerij definitief gesloten. Drama voor 

talrijke Waarloose gezinnen! 

- De productie werd vanaf 31 maart 2003 overgeheveld naar Alken. 

De hoofdzetel bleef aanvankelijk in Waarloos, maar verhuisde ten 

slotte toch begin 2011 van Waarloos naar het industriepark 

Mechelen-Noord. Ondertussen werden de gebouwen ook 

afgebroken en ook de koperen ketels (een beeld waar je niet naast 

kon kijken als je de toenmalige brouwerij voorbijreed) werden 

niet gespaard. 

- In september 2018 werd op de hoek Grote Steenweg en zone 

Brouwersveld een gedenkplaat onthuld. Deze gedenkplaat werd 

gemaakt door de beschutte werkplaats De Brug (Mortsel).  
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Beste vrienden, 

 

De lente is nog maar juist begonnen en 

de natuur bloeit al helemaal open. Dus 

het wordt tijd om eens te gaan 

rondkijken en aan de slag te gaan. 

Meidoornwijn daar gaan wij het op 

onze volgende ledenvergadering over 

hebben.  Deze bijeenkomst vindt 

plaats op donderdag   

 2 mei om 20u in het KWB lokaal. Wij 

gaan praten over de meiddoorn, een 

zeer sterk ondergewaardeerde  plant.  

Wij gaan hem leren kennen en 

waarderen!  

Ook jij bent welkom op deze vergadering  en kunt dan meteen kennis 

maken met het gildeleven hier.  

 Uiteraard zonder enige verplichting. 

Ook denken wij al aan  onze jaarlijkse barbecue 

avond die zal doorgaan op zaterdag  15 juni  ook 

in het KWB lokaal. 

 Noteer alvast deze datum in uw agenda, want 

buiten onze leden zijn ook vrienden en 

sympathisanten welkom.  

Deelname : € 20  per 

persoon en daar zijn ook 

onze gildewijnen in 

begrepen. 

 

 Meer inlichtingen bij onze voorzitter  

 Jos Huysmans  03/ 457 32 07   
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Zondag  14  juli 2019  Grote Rommelmarkt 

 

Parociaal centrum en omgeving 
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Vrijdag 29 maart 2019 
 

Kaartavond 15 van onze kompetitie, het einde nadert met rasse schreden. 

De leiders in het klassement lijken een rustperiode in te lassen, want ook 

deze avond blijft de top 3 ongewijzigd. Stilte voor de storm !? Als ze maar 

niet te lang rusten want achter hen worden ze wel wat ongeduldiger. 

Misschien ligt de kampioen daar op de loer ! 

Suzy Vanherck is wat blij dat Marie-Louis koeksken troef maakt. Met 129 

slagen is het de derde kaartavond op rij dat er gewonnen wordt. Suzy is zo 

blij als een kermisvogel, dat ze deze week KWB-kip kan klaarmaken en 

ook komt ze terug de toptien binnen in het klassement. 

De 1ste reeks wordt rustig afgewerkt. Met 68 slagen is Irene Beuckelaers 

de beste, Louis Van Deuren en Jozef Vleminckx volgen met 65 slagen. Op 

de hielen gezeten door Fons Dams en Nicole Stessens  met 64 slagen. 

Leo Geysemans en Suzy Vanherck halen de kaap van 70 slagen in de 2de 

reeks, respectievelijk met 72 en 70 slagen. Voor Suzy voldoende voor 

dagwinst (zie hoger). Ivo De Meyer haalt 65 slagen gevolgd door Louis 

Van Deuren met 62. 

Staf Van den Eynden speelt zich in de kijker met een rondje van 26 slagen, 

niemand haalt vanavond minder dan 5 slagen in één rondje, wat toch 

uitzonderlijk is. Wat nog opmerkelijker is: niet minder dan 5 spelers halen 

11 slagen in één spel. Het zijn Irene Beuckelaers, Jozef Vleminckx, Rita 

Martens, Fred Moons en François Stessens. Die laatste doet er nog een spel  

van 12 slagen bij. 

Het clubje met 800 en meer slagen is ondertussen aangegroeid tot 25.  

 

De uitslag: 

1.Suzy Vanherck 129, 2.Louis Van Deuren 127, 3.Leo Geysemans en Fons 

Dams 124, 5.Nicole Stessens 123, 6.Irene Beuckelaers 121, 7.Nini 

Claessens 120, 8.Roger Dupont en Eliane Goddaer 119, 10.Maarten Spriet 

116, 11.Rita Van Hoey 115, 12.Louis Van den Eynde 114, 13.François 

Stessens, Jan Borgmans en Jozef Vleminckx 113, 16.Ivo De Meyer 112, 

17.Marc Pirson, Leo Rynders, José Van Kets en Rita Martens 111. 
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Het klassement na 15 wedstrijden: 

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

Stessens 836, 5.Louis Van den Eynde 835, 6.Jan Borgmans 834, 7.Leo 

Geysemans 826, 8.Staf Van den Eynden en Stan Peeters 825, 10.Eduard 

Van Herck en Suzy Vanherck 824. 

 

FS 

 

 

(Goede)Vrijdag 19 april 2019 
 

Onder een stralend lentezonnetje komen 68 kaarters langzaam maar zeker 

ons lokaal vullen, hopende om op deze laatste kaartavond van het seizoen  

nog enkele plaatsen goed te maken in het klassement. Sommigen koesteren 

zelfs hogere ambities … misschien wel kampioen worden ?? Om die 

(ambities) waar te maken moet ge wel een pak schoppen door de vingers 

laten gaan, zo beslist onze troeftrekster van dienst Marie-Louiske. 

Het trio Leo Ielegems, Jan Borgmans en Nicole Stessens vliegen er direct 

goe in. Met 73 slagen van beide heren en Nicole, die een slaggetje had 

laten vallen (72) , laten ze de rest op ruime afstand achter zich. Leo Van 

Linden en Jef Verreet volgen met 62 slagen, Ria Van der Heyden heeft er 

61. 

 Plots klinkt er klokgeluid door het lokaal ! Zijn het de paasklokken ? Ja 

en nee, iedereen wordt wel op paaseieren getrakteerd door het 

kaartbestuur, maar het was een verrassing van onze vriend Jan Torfs, die 

voor zijn 55ste verjaardag een “tournée generale” gaf. Proficiat Jan en blijf 

gezond ! Een luid en eensgezind “Lang zal hem leven in de gloria” klonk 

uit alle kelen met uiteraard een 3 maal hip hip hoera als afsluiter. 

Tussen al dat gesnoep en gedrink moet er natuurlijk ook nog gekaart 

worden. We moeten uiteindelijk toch weten wie kampioen wordt dit jaar. 

In de 2de reeks is 70 te hoog gegrepen, Jules Selderslaghs en Albert 

Daelemans met 67 slagen gaan Leo Van Linden met 66 slagen voor. Rita 

Van Hoey met 65 en het duo Fons Dams en Chris Hellemans behalen 63 

slagen. 

RAF VERSTEYLEN onze leider laat het wat afweten, want hij blijft 

steken op 857 slagen. Maar geen nood Raf, uw naaste belagers halen net 
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niet genoeg om u de titel van KAARTKAMPIOEN 2018-2019 te 

ontnemen. Nen dikke Proficiat !! 

Enkele uitschieters vanavond zijn Rita Van Hoey en Maarten Spriet die 

een rondje van 24 slagen laat optekenen. Slechts 4 slagen in één rondje 

halen is voor Nicole Stessens, Leontine Landuydt en Jozef Vleminckx 

geen probleem. 

 

 

De uitslag: 

1.Leo Ielegems 133, 2.Jan Borgmans 129, 3.Leo Van Linden 128, 4.Rita 

Van Hoey 122, 5.Louis Van den Eynde en Maria Van den Eynde 121, 

7.Jules Selderslaghs 120, 8.Albert Daelemans 117, 9.Fons Dams en Jean 

Van Releghem 115, 11.Ria Van der Heyden 114, 12.Chris 

Hellemans,Roger Van Loock, Lydie Taels en Nicole Stessens 113, 16.Bart 

Peeters, Georges De Bruyn en Rita Min 110, 19.Nini Claessens en Maria 

Vansweevelt 109. 

 

 

Het eindklassement: 

1.Raf Versteylen 857,  

2.Albert Daelemans 853, 3.Jan Borgmans 850, 4.Rita Min 844, 5.Louis 

Van den Eynde 842, 6.Nicole Stessens 838, 7.Rita Van Hoey 836, 8.Leo 

Geysemans 826, 9.Staf Van den Eynden en Stan Peeters, 825. 

 

FS 

 

  



 KONTAKT                       Mei 2019                             21 
 

 

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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Juni 2019 
 
 
 

Zondag 02 Instuif (Voetbal) + Postz. 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 06 
Fotoclub 

Ledenavond + onderafdelingen 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 05 Volley trekking wijkentornooi 20.00 uur 

Donderdag 06 Wijgilde 19.30 uur 

Zaterdag08 
Volley wijkentornooi 

Tereinen FC Kontich 
13.00 uur 

Zondag 09 
Volley wijkentornooi 

Tereinen FC Kontich 
Vanaf 09.00 uur 

Maandag 10 Volley slot wijkentornooi 11.00 uur 

Donderdag 13 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 14 Kook 10 18.00 uur 

Zaterdag 15 Wijngilde Barbeque 18.00 uur 

Zondag 16 Instuif (Kaart) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 17 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Dinsdag 18 Volleybal – evaluatie tornooi. 20.00 uur 

Donderdag 20 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 22 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 23 Instuif (Voetbal) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 24 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 27 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.30 uur 

Zondag 30 Instuif (Foto) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 
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“Kontakt”: Juni 2019. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 31 mei 2019. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 25 mei 2019  12.00 uur! 
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