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   Sint-Martinus organiseert 
 
 

Juli  2019 
Maandag 01 Fotoclub 14.00 uur 

Woensdag 03 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 04 Wijgilde 20.00 uur 

Zondag 07 Instuif (Kook) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 08 Fotoclub 14.00 uur 

Woensdag 10 Kook – opkuis keuken 09.00 uur 

Donderdag 11 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 14 Kook 10 18.00 uur 

Zondag 14 Voetbal - rommelmarkt 08.00 uur uur 

Maandag 15 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 18 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Zondag 21 GEEN INSTUIF   

Maandag 22 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 25 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Zondag 28 Instuif (Wijngilde)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 29 Fotoclub 14.00 uur 

Augustus 2019 
Zondag 04 Instuif (Kaart) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 05 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 08 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 11 Instuif (Voetbal) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 12 Fotoclub 14.00 uur 

Woensdag 14 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 18 Instuif (Volley) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 19 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 22 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 24 Art. “Kontakt”/Kook – Bestuur 12.00 uur/16.30 uur 

Zondag 25 Rommelmarkt Parochie 08.00 uur 

Maandag 26 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 29 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 31 Volley - fietstocht  
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VOORZITTERSWOORDJE 
 

Goedendag, 

 

De zomereditie van onze KONTAKT. 

Wat is het weer snel gegaan. 

Hopelijk krijgen we een zonnige, aangename zomer. 

 

Bij onze KWB blijft de wekelijkse instuif het ontmoetingsmoment bij 

uitstek. 

Twee maanden lang blijft onze instuif, verzorgd door de onderafdelingen 

van onze KWB- familie, een moment om naar uit te kijken en te koesteren. 

 

Met natuurlijk op zondag 14 juli de rommelmarkt van onze 

voetbalvrienden als de topper van de zomer. Ik wens hen nu al veel succes. 

Dat de zon van de partij moge zijn… 

 

De voorbije maand juni was er natuurlijk één groot top moment, het 

volleybal wijkentornooi. 

Met op zaterdag een moeilijke, maar juist genomen beslissing – voor het 

eerst in 41 jaar – het afgelasten van de wedstijden wegens te “gevaarlijke” 

weersomstandigheden. Vooral de stormachtige wind heeft de 

verantwoordelijken van Komart deze beslissing doen nemen. Jammer 

maar correct. 

Zondag daarentegen werd een zonovergoten dag. Een sportieve dag ook 

met 66 deelnemende ploegen die volop genoten van een prachtige 

volleybaldag. Competitief of recreatief, het was aangenaam, sportief, 

plezant… 

Mijn gelukwensen en dank gaan uit naar de organisatoren en de vele 

medewerkers aan dit 41e wijkentornooi, maar natuurlijk ook aan de spelers 

en speelsters en de sympathisanten die een kijkje zijn komen nemen. 

Afgesloten werd er weer met een reuze BBQ en hiervoor ook niets dan lof. 

Wat een prestatie weer. Proficiat en bedankt. 

 

Vrienden en vriendinnen, ik wens jullie een fijne en deugddoende 

vakantie. In bijlage van deze Kontakt kunnen jullie het jaarprogramma van 

onze KWB voor het werkjaar 2019-2020 vinden.  
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Bekijk het maar al eens rustig en ik mag hopen dat jullie er weer wat gaan 

in vinden om erbij te zijn. 

 

Intussen ook veel leesplezier met dit nummer van KONTAKT!   

 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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De talenten: 

 

Matteus vertelt in de parabel over de talenten, hoe een rijke heer op reis 

gaat en zijn bezittingen aan drie dienaren toevertouwt. (Matt,25, 14 -25 ) . 

Zij moeten zijn rijkdom, tijdens zijn afwezigheid, vermeerderen en zullen 

daarvoor beloond worden.  

Dit verhaal is niet van toepassing voor enkele groepen.  

Allereerst de grote groep die in armoede leeft en angstig  uitkijkt naar de 

“lange” vakantiemaanden.  

Een andere groep waarop deze parabel niet van toepassing is , zijn onze 

politici , die jaren het volk hebben gediend en daarvoor riante 

uitstapvergoedingen krijgen. “We hebben daar recht op !” Een enkeling 

zegt hardop dat hij zijn vergoeding niet zal opnemen. Als je over een 

groooote hoop kan beschikken dan merk je niet dat er nog een hoop 

bijkomt.  

Hoe denken de mensen in armoede hierover?  

Wat vinden zij van de “winnaars “ die niet met elkaar willen optrekken 

ook al zijn ze , naar hun zeggen, onmisbaar voor de toekomst van ons land.  

 

Heer, zend uw Geest en open de harten van alle dwarsliggers ! 

 

Flor (juli –augustus 2019) 
 

 

 

FAMILIAATJES 
 

Dat de zon gul mag schijnen voor iedereen, ook voor hen die een moeilijke 

periode door moeten. 

Wij wensen jullie allen de warmte van de zonnestralen, de warmte van de 

genegenheid, de warmte van de vriendschap. 

Hou jullie allen heel goed. 

  



6               Juli - Augustus 2019                                      KONTAKT 
 

 

HERFSTLUNNER  22 SEPTEMBER 2019 

 

Op 22 september 2019 om 12.00 uur organiseren we onze jaarlijkse  

 

HERFSTLUNNER. 

 

We voorzien andermaal een uitgebreide maaltijd met op het menu: 

 Aperitief,  

 Koninginnenhapje met kip als voorgerecht,  

 Hoofdschotel met keuze tussen schartongrolletjes Normande met 

puree of varkenshaas Archiduc met gratin en groentjes 

 IJs met vers fruit als dessert  

 Koffie of thee als afsluiter.  

 

Dit alles afgewisseld met een live-optreden van DE ZINGENDE 

SCHOENMAKER, die ons zal vergasten op een variatie van liedjes van 

vroeger en nu, liedjes die mooie herinneringen oproepen en waarmee 

iedereen eens kan meezingen. Kortom een programma, aangepast aan alle 

leeftijden. 

 

De prijs voor deze namiddag bedraagt 25 euro per persoon. Dranken 

buiten het aperitief en de koffie of thee, zijn te verkrijgen aan de normale, 

klantvriendelijke KWB prijzen. 

 

Er is die dag GEEN INSTUIF.  

 

INSCHRIJVEN kan met inschrijvingsstrookje en met vermelding van de 

keuze van het hoofdgerecht (vis of vlees), bij de leden van het dagelijks 

bestuur met contant geld, of door overschrijving op rekening BE09 9796 

1894 2857, en dit ten laatste op 15 september 2019. 

Het dagelijks bestuur. 
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Beste vrienden, 

 

Laatste verplichte vergadering bij Sporta achter de rug. Onze secretaris 

heeft nu alles afgewerkt bij de federatie zodat het nu wachten is op de 

kalender. 

De bekomen reeksen na een vorig seizoen was een gegeven en de 

aangevraagde reeks voor de A ploeg werd goedgekeurd. 

Bij de senioren komt dit neer op volgende reeksen: 

A ploeg in 7e afdeling 

B ploeg in 9e afdeling 

C ploeg in 10e afdeling 

D ploeg in 11e afdeling 

 

Bij onze jongeren waar er één ploeg bij komt zullen er volgend seizoen 

wekelijks thuiswedstrijden plaatsvinden in ons lokaal. 

Onze A ploeg in 1e afdeling 

De twee beginnende ploegen in de lagere reeksen. 

 

Tegen begin augustus (vanaf de nieuwe competitiekalender vesrchenen is) 

zal er een nieuw kalenderboekje verschijnen zodat we steeds op de hoogte 

zullen zijn van onze activiteiten 

 

Voor de trainingen van augustus is het nog even wachten tot onze leden 

hun antwoorden hebben binnen gebracht. Hiervoor verwijs ik naar onze 

nieuwsbrief die de eerste week van juli zal verschijnen. 

 

Nog even plaatsen we het zomertafeltennis in de schijnwerpers. Marc en 

Els zullen zoals verleden jaar hier de kar trekken. Let wel op dat de eerste 

week op woensdag er tafeltennis is en verder op de donderdagen. 

 

Prettig verlof en graag tot een volgende 

TTK groetjes  

FH  
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Beste kiekjesvrienden, 

 

 

Het programma van de zomermaanden: 

 

- Het is verlofperiode en iedereen zal wel zijn bezigheid hebben 

met kinderen, kleinkinderen, schoonmoeders, maitresses en of 

gewoon met je vrouw die plannen heeft en zich daarvan moeilijk 

los kan maken. 

We komen gebruikelijk elke maandag om 14:00 naar het lokaal 

om effe gewoon wat bij te kletsen over onze hobby en ervaringen 

te wisselen. 

Indien er een andere activiteit voorgesteld wordt zal dit tijdig via 

mail mee gedeeld worden. 

-  

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

 

Foto van de maand  : Els Verpoten 

  

http://www.indelens.be/
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Inschrijvingsstrookje  

 

KWB Herfstlunner 2019 
 

22 september KWB lokaal 12.00 uur 

 

Uiterlijk inschrijven op 15 september  

 

Bij één van de leden van het Dagelijks bureau 

Via overschrijving op BE09 9796 1894 2857 
 

 

 

 

 

 

 

ROMMELMARKT ZONDAG 25 AUGUSTUS ‘19 
 

 ORGANISATIE: MARTINUSFEESTEN KONTICH 

 WAAR: GEMEENTEPLEIN – MAGDALENASTRT.  

 WANNEER:  ZONDAG 25 AUG. van 9 tot 16 u. 

 STANDPRIJS:   € 1,50/lopende meter (buiten) 

                          € 2,50/lopende meter (binnen) 

 INSCHRIJVEN (verplicht) EN VERDERE INFO:  

               Eduard Van Herck – tel.: 03 457 65 86 

 VERSCHULDIGD BEDRAG OVERSCHRIJVEN: 

BE29 7310 4300 9064  

van Parochiale Werken Kontich 

Vermelding: Deelname rommelmarkt 2019 
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Inschrijvingsstrookje KWB Herfstlunner 2019 
 

Ondergetekende: 

 

…………………………………………………………………………. 

 

Schrijft in voor de Herfstlunner van 22 september 2019 

 

Met ……………….. personen  

 

en bestelt ………. X vlees en ………. X vis en betaalt 

 

………. X 25 euro = ………. euro (bijgevoegd) 

 

………. X 25 euro = ………. euro op rekening BE09 9796 1894 2857 
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Mei. De maand waar alle vogels een ei leggen, de 

meikevers rondvliegen en wanneer wij traditiegetrouw 

een weekend naar de Ardennen gaan om een laatste 

keer van het voetbalseizoen samen te komen. 

 

Dit jaar trokken we naar de Duitse Ardennen. Daar 

troffen wij in vergelijking met vorig jaar een zeer 

mooie blokhut aan. De eersten kwamen al aan op 

vrijdag in de late namiddag of vroege vooravond. Na de nodige inkopen 

trokken we met z’n allen naar het frituur aan de befaamde Masta-chicane 

van het oud gedeelte van het Circuit van Spa-Francorchamps waar ze 

heerlijke frietjes serveerden. 

Eens terug in ons Duitse blokhut werden de UNO-kaarten bovengehaald, 

en werd er “gymnastische Pool” gedaan. Een pooltafel in een smalle ruimte 

kan soms tot hilarische taferelen lijden. Ook aan de pingpongtafel in de 

kelder werden felle duels uitgevochten. In de mooie tuin werd een klein 

potje gevoetbald. Dat hebben de buren zeker geweten. Na 5 keer de bal te 

gaan terug bedelen gingen we maar over tot wat gooien met de frisbee wat 

tot hetzelfde resultaat leidde als het potje voetbal. 

Zaterdagochtend kwamen de laatsten van ons toe en maakten we ons klaar 

voor een dag vol activiteit. Eerst wat opwarmen in de tuin met de voetbal 

en frisbee tot groot jolijt van de buren. Daarna trokken we naar de lokale 

sporthal waar wij onder het oog van een redelijk gevuld cafetaria een 2 uur 

durend wedstrijdje zaalvoetbal speelden. Na het zaalvoetballen trokken we 

naar het mooie circuit van Spa voor onze vaste afspraak op de piste. 

Die avond hebben we afgesloten met een heerlijke BBQ en een mooi in 

elkaar gestoken quiz door onze topvedette Michael Moïns. 

Zondagochtend trokken wij de bossen in voor een stevige wandeling. Met 

wat onvoorziene omleidingen kwamen wij rond de middag terug. Na een 

heerlijk gezond middagmaal van hot-dogs was het tijd om van enkelen 

afscheid te nemen. Het weer kwakkelde dan een beetje en dus bleven we 

binnen om verder aan gymnastiek te doen rond de pooltafel, wat 

pingpongen en ander gezelschapsspelen te houden. 

Die avond trokken we naar onze ander vaste afspraak op het weekend, de 
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Quick. Na onszelf goed vol te proppen bleven we nog met een klein 

groepje over. Na een kalme avond en goede nachtrust is de tijd 

aangekomen om het huis terug op te knappen en namen we definitief 

afscheid van het voetbalseizoen. 

De spelers mogen dan wat rust hebben tot volgend seizoen. Voor het 

bestuur begint nu een drukke periode met de organisatie van de 

rommelmarkt. 

 

Op zondag 14 juli 2019 vindt voor de 18e maal onze rommelmarkt plaats. 

Eduard schuimt elk weekend verschillende rommelmarkten af om reclame 

te maken voor dit top-evenement. Aan de inschrijvingen te zien mogen we 

nu al van een succes spreken. Méér dan 6 weken op voorhand is onze 

rommelmarkt reeds volzet!!! Nu moeten enkel de weergoden nog wat 

meezitten zodat we weer een massa bezoekers mogen verwelkomen op 

deze super-gezellige rommelmarkt. Er staan standen van aan de Kerk, de 

Magdalenstraat, in de Parochiezaal, Martinuszaal,  in de tuin van de 

Dekenij, Ooststatiestraat, gans de Duivenstraat, .. er zal zo een 1650m aan 

standen staan. 

Kom zeker een hamburger eten, een stukje taart, een verse tas soep,  of zet 

je even neer voor een drankje in het KWB lokaal en laat je bedienen door 

onze bestuursleden of onmisbare vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het komende 

seizoen zijn we ook nog steeds op zoek naar nieuwe spelers. Heb je zin om 

op zondag tegen een balletje te trappen, of ken je iemand, neem dan gerust 

contact op met één van onze bestuursleden of stuur een mailtje naar 

martinus.kontich.info@gmail.com 

mailto:martinus.kontich.info@gmail.com
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HET BIER VAN MAAND JULI - AUGUSTUS 

VEDETT EXTRA BLOND! 

 

 

 

VEDETT, hét cultbier in België zag 

het levenslicht in 1945. Het is een 

blond premiumbier van lage gisting 

met 5,2% alcoholgehalte. Geuren van 

mout, brood, gist en vooral hop worden 

geproefd. Het bier is erg hoppig van 

smaak, eerst licht zoet, daarna 

overwegend (hop)bitter met een droge 

afdronk. 

Dit Belgisch bier wordt, net als Duvel, 

Maredsous en Bel Pils gebrouwen in 

brouwerij Duvel Moortgat. Brouwerij 

Duvel Moortgat leverde in de loop van 

de 20e eeuw meerdere betere premium 

pilsbieren, gemeenzaam aangeduid als 

Exportbieren. Zo wordt in 1965 

VEDETT “geboren”. Oorspronkelijk was VEDETT een succesvol bier 

dat vooral in de lokale cafés werd gedronken in de buurt van de brouwerij. 

Maar sinds de overname in 2004 door een Brusselse ondernemer 

introduceert hij VEDETT in zijn trendy cafés. En dank zij de mond-tot-

mondreclame wordt VEDETT een groot succes in België, vooral in de 

grote steden. 

Naast VEDETT Extra Blond wordt in 2008 VEDETT Extra White 

gelanceerd, een witbier dat  in dezelfde inmiddels overbekende groene 

flessen van 33 cl. wordt aangeboden en in 2014 verschijnt VEDETT Extra 

ordinary IPA op de markt. 

Nog een interessant weetje: het is zelfs mogelijk om je eigen foto op het 

etiket te laten drukken! Een ideetje voor een origineel verjaardagscadeau 

misschien? 

Wil je meer te weten komen over brouwerij Duvel Moortgat, raadpleeg 

hun website: 

www.duvelmoortgat.be/nl   

http://www.duvelmoortgat.be/nl
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Beste kookvrienden, 

 

Voilà uwe pottenkijker is terug van een mooi weekje verlof aan zee, 

prachtig weer gehad, een bruin kleurtje aan overgehouden (en neen dit 

heeft niets met de laatste verkiezingen te maken) en al uitkijkend naar ons 

volgend verlof binnen twee maand. Al een geluk dat we dus al een “bruin 

kleurtje” gekregen hebben, want de laatste tijd is het meer regen dan 

zonneschijn. Allez genoeg over het weer, binnenkort schoolvakantie en 

dan verwachten we toch opnieuw mooie weer (hopelijk !). 

 

Gedurende de maanden mei en juni hebben we drie “Michelinsterren” 

binnengehaald, zijnde de kookavond met onze dames (18 mei 2019),  

de speciale instuif met scampi’s (19 mei 2019) en de laatste kookavond 

(14 juni 2019). Met die sterren bedoelen we natuurlijk dat deze kook-

activiteiten de beste waren van de laatste jaren.  

 

Onze dames werden getrakteerd op een lekker aperitiefje, gevolgd door 

een tomaat-garnaal cocktail, een lekkere aspergesoep met grijze 

garnaaltjes. Als tussendoortje een fris sorbetje en daarna kalfsgebraad met 

lentegroentjes. Gezien het aardbeienseizoen werd een (ter plaatse) 

zelfgebakken aardbeiengebakje aangeboden. Met de koffie-versnapering 

als afsluiter kon deze kookavond niet meer stuk. Na de afwas ging iedereen 

tevreden terug huiswaarts want de dag daarna stond onze speciale instuif 

op het programma. 

 

Zondagochtend 19 mei 2019 was het al heel druk in de keuken, een ploeg 

zorgde voor de tapkranen en toog, enkele aan het vuur en een ploeg voor 

de bediening in de zaal. Bezoekers hadden de keus tussen scampi’s 

diabolique of met looksaus. De afwezigen hadden ongelijk, iedereen 

hadden niets dan lovende woorden over onze gepresenteerde scampi’s.  

Er werden 55 porties geserveerd. Ons tweede Michelinster was binnen. 

 

Vrijdag 14 juni de laatste kookavond van het seizoen verzorgd door de 

ploeg De Meyer Ivo. Traditioneel wordt dan onze diepvries leeggegeten”.  
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Met andere woorden Ivo, maak iets klaar met de diepgevroren over -

schotjes van al de voorbije activiteiten.  

En het was een succes, de derde ster was verdiend. 

Uit zijn toverketel werd een lauwe gazpacho van tomaat met kerrie en 

scampi getoverd. Als hoofdgerecht een gratin van scampi’s, mosselen en 

garnaaltjes  met nog resterende kroketten. Helemaal beneden in de 

diepvries troffen we nog een doos ijscrème en stukken van een buche aan, 

juist genoeg voor de 15 aanwezigen. Ja het groepje was wat afgeslankt 

gezien we een paar zieke chefs hadden en ééntje met verlof in 

Denemarken, per fiets langs de kusten,  “chapeau Marc “. 

 

Onze recepten zijn terug te vinden op                       

www.kookclubmartinus.webnode.be 

 

Langs deze weg wensen we alle zieke chefs en partners een volledig herstel 

toe en zien we jullie spoedig terug op één van onze activiteiten.  

 

Onze pottenkijker was op zaterdag15 juni 2019 aanwezig op de jaarlijkse 

BBQ van onderafdeling wijngilde (Kontichse Wijnmakersgilde). Het was 

lekker en gezellig, we zullen in de toekomst daar nog aanwezig zijn.  

 

Dienstmededelingen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- In juli zijn Julien Van der Steen en Willy Maertens jarig.  

  Van harte proficiat vanwege gans de kookploeg. 

- Zondag 7 juli 2019 instuif Torfs-De Catelle-Moons-De Meyer Rudy,  

  lokaal 09.30 uur. 

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

- Zondag 01 september 2019 instuif Aerts-Van Cleemput-Van de Putte 

  Puttenaers, lokaal 09.30 uur. 

                          

Wij wensen aan alle studenten “een goed rapport” toe, 

                       iedereen een prettig en hopelijk geen “te heet” verlof .  

 

                                                            
                                                                              Pottenkijker MW                                                                                                                                                                                                 
 

http://www.kookclubmartinus.webnode.be/
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41ste Wijkentornooi Komart Volleybal 

 

Met 66 ingeschreven ploegen en 850 BBQ-ers begonnen we op woensdag 

5 juni in het KWB-lokaal met volle moed en enthousiasme aan de trekking 

van onze 41ste editie.  De reeksen werden ingedeeld en de 

wedstrijdschema’s voor zaterdag aan de ploegen bezorgd. 

Donderdag en vrijdag werd gewoontegetrouw de tent opgesteld, de 11 

terreinen gelegd en alles ingericht om alle deelnemers en sympathisanten 

in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen. 

De nacht van vrijdag op zaterdag stak er stormweer op, de nachtwakers 

van dienst hadden een korte bezorgde nachtrust.  Zaterdagvoormiddag 

werd in samenspraak met brandweercommandant Luc Van Hoof beslist 

om veiligheidsredenen de zaterdagwedstrijden af te gelasten. De veiligheid 

van deelnemers en bezoekers kon in de tent niet gegarandeerd worden.  

Met pijn in het hart, maar overtuigd van de noodzaak, werd dit voor de 1ste 

keer in de geschiedenis van het wijkentornooi aan alle deelnemers 

meegedeeld. 

Gelukkig ging de wind zaterdagnamiddag wat liggen en werd een rustige 

zondag beloofd door alle weermannen en –vrouwen.  Alle deelnemers 

kwamen dan ook dubbel-gemotiveerd opdagen voor de wedstrijden van 

zondag.  Er werd een alternatief programma in mekaar gestoken zodat we 

op het einde van de dag, na 6 wedstrijden voor elke ploeg, toch een 

recreatieve en competitieve winnaar konden huldigen.  Na 2 uiterst 

spannende en sportieve finales in 3 sets werden Albertlei bij recreatief en 

Oude Baan 2 bij competitief de verdiende winnaars van dit 41ste 

wijkentornooi. 

Na de finales mochten ook dit jaar 2 goede doelen, Jenne’s Friends 

Projects vzw en Jay’s Zomerbar XXneL, een deel van de winst ontvangen 

voor hun project.  Daarna volgde de prijsuitreiking in aanwezigheid van 

schepenen Luc Abrams, Wim Claes en Willem Wevers en KWB-

voorzitter Johan De Herdt. 

Traditiegetrouw was toen reeds de BBQ gestart met 850 inschrijvingen, 

2,5u later had iedereen zijn bestelde stukje vlees, vis of kaas verorberd met 

bijpassende groenten, sausen en brood.  Al even traditiegetrouw namen 
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daarna de Natte Gazette het initiatief over en maakten ook zij er samen met 

de aanwezigen weer een geweldige muzikale feestnacht van als afsluiter 

van het tornooi. 

Maandagmorgen stond weer een groep Komarters klaar om alles af te 

breken en op te ruimen.  Met de nodige mankracht werd deze klus rond de 

middag afgerond waarna de helpers nog iets konden eten in het KWB-

lokaal.  In de namiddag werd ook het BBQ-gerief nog gekuist, afgewassen 

en gestockeerd. 

Het was een speciale editie maar we kijken er toch met een goed gevoel 

op terug. 

Iedereen bedankt en hopelijk tot volgend jaar tijdens het Pinksterweekend 

op 30 & 31 mei 2020. 

Voor de volledigheid de volledige eindrangschikkingen : 
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Komart Volleybal 

 

  

1 Oude Baan 2 1 Albertlei 22 Doelveld 13

2 Beekboshoek 2 Bautersemstraat Koningin Astridlaan

3 Helenaveldstraat 3 Kongostraat Stationsplein

4 Baanvelden 2 4 s Herenhof 1 25 Hoogbunderlaan 2

5 Altena 0 5 Blauwesteen 26 Lijsterbolstraat

6 Singel Doelveld 14 Withof

7 Keizershoek 7 Expressweg 28 Joris Olyslaegerslaan 13

8 Infanterielaan 1 Groot Veld 2 Philip Romboutslaan

9 Kruisstraat Waarloos Pluyseghemstraat

10 Baanvelden 1 10 Boskapelweg 31 Infanterielaan 2

11 Hondstraat 1 JB Francisstraat Losweg

12 Antwerpsesteenweg Witvrouwenveld Montfortstraat

13 Reepkenslei 13 Edgard Tinellaan Ooststatiestraat 164

14 Duffelsesteenweg 1 Hoogbunderlaan 1 35 Herman De Naeyerstraat

15 Waarloosveld 2 s Herenhof 3 Dries

16 Waarloosveld 1 16 Duffelshoek E19

17 Drabstraat 1 Keizerenberg Blauwesteen 4

18 Ooststatiestraat 1 Rubensstraat

19 Kruisschanslei 19 Gemeenteplein

20 Salviastraat Keltenveld

21 Blauwesteenstraat 1 Kiezelweg

22 Nachtegaal 2

23 Pastoor De Laetstraat

24 Kauwlei

25 Ooststatistraat 88

26 Groot Veld 1

27 Bochtstraat

28 Rauwaard

Competitief Recreatief

Eindrangschikking 41ste Wijkentornooi 2019
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September 2019 

 
Zondag 01 Instuif (Kook) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 02 
Fotoclub 

Ledenavond 

14.00 uur 

19.30 uur 

Dinsdag 03 Tafeltennis - vergadering 20.00 uur 

Donderdag 05 Wijgilde 20.00 uur 

Zondag 08 
Instuif (Kulo) 

Kulo - Bingo 

10.00 tot 13.00 uur 

14.00 uur 

Maandag 09 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 11 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 13 Kaart 1 20.00 uur 

Zondag 15 Instuif (TTK) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 16 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 19 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 20 Kaart 2 20.00 uur 

Zondag 22 KWB LUNNER  12.00 uur 

Maandag 23 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 26 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 27 Kook 1 + ledenvergadering 18.00 uur 

Zaterdag 28 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 29 Instuif (Volley) + Postz.  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 30 Fotoclub 14.00 uur 

 

Start nieuw kaartseizoen 

 

Vrijdag 13 septenber 2019 

 

          20.00 uur 
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“Kontakt”: September 2019. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 29 augustus 2019. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 24 augustus  2019  12.00 uur! 

 

INHOUD 

Kalender 2 

Voorzitterswoordje 3 

Familiaaltjes 5 

K Woordje 5 

Herfslunner 6 

Tafeltennisnieuws 7 

Foto 8 

Inschrijvingen 10 

Voetbalnieuws 11 

Bier van de Maand 13 

Nieuws van het Kookfront 14 

Volleybal 16 

Kalender september 2019 19 

Kaarten 19 

Omtrent “Kontakt 20 

 

 

 

De redactie wenst 

iedereen een 

deugddoende vakantie 

mailto:frans.helsen1@telenet.be

