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   Sint-Martinus organiseert 
 

December 2019 
 
 
 

Zondag 01 Instuif (Ttk)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 02 
Fotoclub 

Ledenavond  

14.00  

19.30 uur 

Woensdag 04 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 05 Wijngilde 19.30 uur 

Zondag 08 Instuif (Wijngilde) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 09 Fotoclub 14.00 uur  

Donderdag 12 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 13 Kook 4 18.00 uur 

Zaterdag 14 Voetbal Kerstfeest 18.00 uur 

Zondag 15 Instuif SPECIAL (Foto) 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 7 20.00 uur 

Zaterdag 21 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 22 Instuif (Kaart) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 23 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 26 Tafeltennis - Blackligt 19.30 uur 

Zondag 29 Instuif (Voetbal)  10.00 tot 13.00 uur 

Dinsdag 31 Kulo – Van oud naar nieuw 19.00 uur 
  

 

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

Dag KWB-genoten, 

 

December, winter, koud, grijs… 

December, feestmaand ook met versiering her en der… 

Verlichte straten, feestelijke momenten, warme momenten samen… 

Hoe snel is het dit jaar weer allemaal gegaan? Niet te geloven. 

 

En wat brengt december in onze KWB? 

 

Natuurlijk het KERSTFEEST van de onderafdeling voetbal op zaterdag 

14/12/2019. Ik vernam van ons aller vriend Eduard dat het zo goed als 

“uitverkocht” is! Door nog snel in te schrijven  kan het misschien nog 

lukken. 

 

Zondag 15 december is er dan weer een speciale instuif met overheerlijke 

wintersoep, verzorgd door onze onderafdeling fotoclub “In de Lens”. 

Zeker afkomen, meer dan de moeite waard. 

 

TTK houdt naar jaarlijkse gewoonte ook haar “Black-light” -avond op 

donderdag 26/12/2019. Als je dat nog nooit hebt meegemaakt moet je 

zeker eens komen kijken. 

 

En met KULO kunnen we van oud naar nieuw overstappen. 

Op 31/12/2019 gezellig de jaarwisseling meemaken in ons mooi versierde 

KWB-lokaal. Inschrijven is de boodschap. 

 

Terugblikken doen we gewoontegetrouw ook. 

 

Maandag 4 november kregen we een opfrissing van de wegcode. 

Interessant en zeker lonend voor de meeste aanwezigen. En de opkomst 

was ook helemaal niet slecht. Geslaagde activiteit dus. 

 

Maandag 11 november waren er weer clubkampioenschappen bij 

volleybal en tafeltennis, beiden afgesloten met een etentje. Sportieve en 

leuke activiteiten. 
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Zondag 17 november was het weer zo ver, de SOLIDARITEITSINSTUIF. 

Een fantastische dag met de medewerkers van zo wat de ganse KWB en 

haar onderafdelingen. En met een knappe powerpoint en tentoonstelling 

van schitterende foto’s, getekend: onze fotoclub “In de Lens”. Met onze 

welgemeende dank. 

Ook heel veel dank aan alle medewerkers voor een puike organisatie en 

dank aan alle aanwezigen om mede deze activiteit te doen slagen. 

De opbrengst werd op zondag 1 december overhandigd aan ’t SPINNEKE 

en KVG. 

 

Zondag 24 november hadden we de sint op bezoek. Hij had weer leuks en 

lekkers bij voor de kindjes en dat maakte hen natuurlijk weer gelukkig.            

 

Vrienden en vriendinnen, ik wil het hierbij laten, maar niet zonder jullie 

allen prettige feestdagen toe te wensen en alvast en zalig en vrolijk 

Kerstmis. 

Veel leesplezier met deze Kontakt en wellicht tot hier of daar. 

 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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Kerstmis 

 

Wij wensen aan alle mensen van goede wil een 

warmhartige en vredevolle kerst. 

Ook aan de bange burgers in Bilzen ! 
 

Flor 

 

 

 

 

 

FAMILIAATJES 
 

In deze donkere tijden, koude ruwe dagen, in deze winterse periode wens 

ik jullie allen toch het allerbeste toe. Ook al gaat het wat minder, ook al 

kruist ziekte, rouw, tegenslag jullie levensweg, probeer te blijven hopen 

en geloven, trek jullie op aan het licht van Kerstmis en weet dat betere 

tijden jullie zullen tegemoetkomen. Dat hopen wij met jullie mee.  

ZALIGE KERSTMIS. 

 

KWB vernam het overlijden van ons lid Joannes Van Releghem in de 

leeftijd van 85 jaar op vrijdag 25 oktober 2019. Jean, zoals hij bij ons 

gekend was, was vooral actief in onze onderafdeling kaart. Wij bieden 

langs deze weg de familie onze oprechte gevoelens van medeleven aan. 

 

Tevens vernemen we het overlijden van de schoonmoeder en moeder van 

onze leden Richard en Yvonne Geysels, mevrouw Maria Vanobbergh in 

de leeftijd van 90 jaar. 

Langs deze weg willen wij onze oprechte gevoelens van medeleven 

aanbieden aan de ganse familie. 
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THEATERVOORSTELLING 

 
 

DE REDEN WAAROM DE OUDE MAN ONDER DE 

TRAM LIEP 

 
KWB Sint-Martinus Kontich vzw organiseert op zaterdag 22 februari 2020 

de theatervoorstelling “De reden waarom de oude man onder de tram liep” 

in het KWB-lokaal. 

Het is een geanimeerde vertelling naar deel 1 van de dubbelroman van 

ROLAND BERGEYS. 

Een bij momenten hilarisch verhaal dat veel heeft van een thriller, met als 

hoofdpersonage een dementerende oudere. 

Roland Bergeys en Leentje De Coninck vertellen en acteren.  

Bart Wils luistert op de accordeon het geheel virtuoos op en twee 

marionetten figureren en vertederen… 

Kaarten voor deze voorstelling aan € 5,00 zijn te verkrijgen tijdens de 

wekelijkse instuif in het KWB-lokaal of bij één van de bestuursleden en 

dit vanaf januari 2020. 

Maar noteer de datum alvast in je agenda want de plaatsen zijn beperkt! 
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Met Kulo van Oud naar Nieuw 
 

Het jaar 2019 nadert zijn einde. De feestdagen komen in het verschiet en 

dus ook ons jaarlijkse eindejaarsfeest van KULO. 

Na het succes van vorige edities, behouden we de formule. Dezelfde DJ en 

dezelfde traiteur staan garant voor weer een spetterend eindejaarsfeest op 

31 december vanaf 19u00 in ons KWB-lokaal. 

We kunnen u dit feest aanbieden aan een forfaitaire prijs van 39,00 

€/persoon voor KWB-leden en 49,00 €/persoon voor niet-KWB-leden. De 

dranken tijdens de maaltijd zijn hier niet inbegrepen en zijn te verkrijgen 

aan de democratische KWB-prijzen. 

Wat is er allemaal in de prijs inbegrepen? 

- Een lekker aperitief 

- Een uitgebreid koud en warm buffet 

- Een dessertenkeuze 

- Een heildronk om middernacht 

- Een heerlijke kaastafel 

- Koffie of thee met een versnapering 

- Muziek voor oud en jong 

 

Wil je zeker zijn van je plaats, wacht dan niet met inschrijven. Je kan het 

inschrijvingsstrookje bezorgen aan Lieve, Louis, Harry of Jos. De uiterste 

datum van inschrijving is 23/12/2018. De betaling dient te gebeuren op 

rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO. 

We hopen naast de trouwe deelnemers ook nieuwe gezichten en jongeren 

te mogen begroeten. De ambiance is alvast verzekerd! 

 

Feestelijke groeten van het KULO-team. 
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KWB  KINDERFEEST 

 
Sinterklaas was weer op bezoek bij onze KWB. Met een 20 tal 

ingeschreven kinderen werd het een erg geslaagd feest, mede dankzij 

PIKARNEL. Nele wist de kinderen te boeien en actief te laten zijn in 

voorbereiding van de komst van de Sint. 

De jaarlijkse appeltaartjes vielen ook weer heel erg in de smaak, er werd 

goed van gesmuld tijdens de pauze. 

Wanneer de kinderen verschillende dingen hadden geknutseld en getekend 

was het zo ver. Sinterklaas was er weer, samen met een Zwarte Piet en de 

kinderen verwelkomde hen al zingend en heel enthousiast. 

De Sint nam ook dit jaar weer de tijd voor elk kindje apart en deed met hen 

een babbeltje over school, hobby’s en wat ze zoal graag van de Sint zouden 

krijgen. 

Elk kindje kreeg vandaag alvast een verrassing mee, speelgoed, fruit, 

chocolade, kortom het kon niet op!!! 

Blijgezind namen tenslotte de kinderen afscheid van de Sint en zijn Zwarte 

Piet en vroegen alvast dat hij ook volgend jaar bij onze KWB zou langs 

komen. 

Dank u wel, Sinterklaas en Zwarte Piet dat jullie weer tijd maakte voor 

onze KWB kinderen (en kleinkinderen) en ook veel dank aan Nele en 

Pikarnel om de kinderen een gezellige en actieve namiddag te bezorgen. 
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Beste Vrienden, 

 
Het sportseizoen loopt nu reeds 4 maanden. De heenronde is achter 
de rug en we spelen zelfs reeds 2 weken van de terugronde in de 
maand december. Dit ten minste voor de senioren competitie. 
Bij onze jongeren ligt dit anders. In november speelden zij hun laatste 
wedstrijd van de voorronde en volgt er vanaf januari de play-offs 
reeksen samengesteld volgens de behaalde resultaten.  
November en december zijn ook de maanden dat de nevencompetities 
volop hun beloop kennen. In de nieuwsbrief van TTK krijgen we van 
de verschillende ploegen een stand van zaken. 
In november hadden we ons Clubkampioenschap. Met 21 spelers 
kende dit gebeuren een sportief en vlot verloop. Het tijdschema 
klopte, er waren zeer leuke wedstrijden en in de finale reeksen werd 
flink weerwerk gegeven wat mooie wedstrijden gaf. Uiteindelijk 
hadden we Karl Gryp als clubkampioen, Jonah Aertsen als 
jeugdkampioen en Luc Watzeels als recreatie kampioen. Proficiat aan 
de kampioenen maar vooral een dikke proficiat aan alle deelnemers 
voor de sportieve inzet tijdens ons clubkampioenschap. Het geheel 
werd afgesloten met een heerlijke warme maaltijd. Ook hier nen hele 
dikke merci voor de inzet van Chris en Jenny achter het fornuis. 
In december komt er onze BLACK-LIGHT aan. Op donderdag 26 
december vanaf 19.30 uur is er weer het feeërieke gebeuren wat we 
serveren met een glaasje en een hapje. Wanneer we om 23.00 uur 
zullen afsluiten kunnen we aftellen naar het einde van het jaar. De 
laatste activiteit van tafeltennis geheel in de sfeer van het jaar 
namelijk een feestverlichting en gezelligheid tijdens de donkerste en 
koudere dagen rond de jaarwissseling. 
Graag wens ik iedereen prettige 
eindejaarsdagen toe en een zalige Kerst 
  
Tot een volgende 
Frans  



10               December 2019                                      KONTAKT 
 

 

 

Beste kiekjesvrienden, 

 

Het werk voor de “tentoonstelling “ is gewaardeerd geweest en maakt 

ons rijp om verdere te plannen. 

Het jaar loopt op zijn laatste dagen en hoe kunnen we dit beter vieren 

dan met een BBQ-ke, dus met zijn allen inschrijven samen met partners 

 

Het programma van deze maand: 

- 02 12 Kerstkaarten ontwerpen 
- 09 12 Uitstap Lillo 
- 11 12 KAVF 
- 15 12 Speciale instuif 
- 16 12 Beeldbewerking 1 (herhaling) 
- 23 12 Feestelijke afsluiting kalenderjaar met winter-

bbq,  
- 30 12 Thema beoordeling “Haven” 

 

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

Foto van de maand  : Marc Verpoten 

 

 

  

http://www.indelens.be/
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Lunner 2019 
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Andere foto’s Lunner 

Website KWB 

 

  



 KONTAKT                       December 2019                             13 
 

 

 

Inschrijvingsstrookje VAN OUD NAAR NIEUW 2019-2020 

 

Ondergetekende: 

…………………………………………………………………………… 

telefoon: 

…………………………………………………………………………… 

 

Schrijft in met ……. personen voor de viering van Oud naar Nieuw op 

31/12/2019 vanaf 19u00 

en wenst samen te zitten met: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

en betaalt ………. x 39,00 €/persoon KWB-leden         = ……………€ 

en            ……….. x 49,00 €/persoon niet-KWB-leden = ……………€ 

totaalbedrag                                                                    = ……………€ 

op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO 
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Inschrijvingsstrookje VAN OUD NAAR NIEUW 2019-2020 

 

 

 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 23/12/2019 
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Beste voetbalvrienden, 

 

Het seizoen is volop aan de gang voor onze voetbalploeg. 

We bevinden ons jammer genoeg mee onderaan in het 

klassement.  Jammer genoeg zijn er al enkele hardnekkige 

blessures opgedoken bij enkele spelers. Hopelijk komen 

er een deel spelers terug na de winterstop. Als je nog 

iemand met wat voetbaltalent kent, en die heeft zin om op zondag tegen 

een balletje te stampen, stuur hem gerust door! 

 

Als we eens vooruit kijken zien we dat het kerstfeest voor de deur staat. 

Hier is leute, plezier, gezelligheid en lekker eten iedere keer weer 

gegarandeerd. Ons kerstfeest zal dit jaar doorgaan op zaterdag 14 

december 2019. Je bent welkom vanaf 18u30 zodat we omstreeks 19u de 

benen onder tafel kunnen schuiven. Het muzikaal entertainment wordt ook 

dit jaar verzorgd door DJ “Franky Wonder”. Er zijn nog maar enkele 

plaatsen vrij als ik dit neer pen, dus wees er snel bij, want vol = vol!  

 

De kerstmenu ziet er als volgend uit: 

“Glaasje Bubbels”  
“Duo van kaas- en garnaalkroketten” 

“Kalkoengebraad”, met groentjes en 

kroketten 

“Ijs met warme krieken” 

“Tas Koffie” 

 

Dit alles voor de prijs van € 35,00 per 

persoon!!! 

Inschrijven kan vanaf heden bij een bestuurslid van onze voetbalafdeling, 

of via franssen.stefan78@gmail.com en dit tot zondag 8 december 2019.  

Wij hopen u in grote getalen te mogen ontvangen om samen de feestdagen 

in te zetten. 
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Beste kookvrienden, 

 

Zondag 17 november 2019 tijdens de Solidariteitsinstuif zagen we allen 

onze voorzitter Johan het podium bestijgen. Hij kwam, hij speechte (zelfs 

2 x en … zag er heel gelukkig uit. Inderdaad onze Johan wist dat er toen 

244 mensen zaten die het allemaal goed bedoelden en ons kwamen 

steunen.  De opbrengst zal ten goede komen van twee goede doelen, KVG 

en ’t SPINNEKE, die tevens met hun afgevaardigden aanwezig waren.  

Er werden 197 mosselpotten en 47 schotels vol-au-vent geserveerd.  

Vanaf 12.00 uur begon de parochiezaal stilaan vol te lopen en was het alle 

hens aan dek geblazen. Omstreeks 15.00 uur waren alle hongerige 

medemensen voldaan en was het stilaan tijd dat de helpende handen 

eveneens wat te eten (en drinken) kregen.  

 

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft deelgenomen aan editie 2019, 

alle deelnemers, leden en onderafdelingen van KWB St-Martinus.  

Dank zij alle helpende handen mogen we weeral spreken over een succes 

en kunnen we in december twee flinke cheques overhandigen aan beide 

goede doelen. 

 

Zaterdag 26 oktober 2019 hadden we onze laatste kook met de dames van 

dit jaar. Enkele chefs waren door omstandigheden afwezig zodanig dat het 

groepje wat kleiner was.  

Tijdens de voorbereidingen stelden we plots vast dat er geen voorgerecht 

was, allez er was wel eentje gepland namelijk zalm in een bladerdeeg-jasje,  

doch de chef en ingrediënten ervan waren afwezig … . 

Dank zij de toverkunsten van onze chef-voorzitter kwam alles nog goed. 

Een fietsende chef werd naar een warenhuis gestuurd voor de nodige 

aankopen. Na het aperitiefje werden we aan tafel verrast met een koud 

zalm-schoteltje zomaar uit “Lucske” zijn mouw geschud. Voor onze 

Veerle (die mag niks uit het water) had chef Jan dan zelf een meesterlijk 

vlees voor -gerechtje meegebracht . Voorzien van de nodige ketchup liet 

Veerle zich dat smaken. 
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Daarna verscheen een lekker soepje van groene asperges gevolgd door kip 

in calvados-roomsaus met kroketten. Hierbij werd hier en daar een wijntje 

geschonken zodat we met een lekker gevoel ons dessert millefeuille van 

Tuiles (van onze chef Marc) konden nuttigen. De laatste  

“damesavond” werd afgesloten met een tas koffie of thee en na het klassiek 

opruimen en afwassen vertrok ieder op tijd naar zijn bedstee. 

 

Het weekend was voor de chefs nog niet gedaan, zondag 27 oktober 2019 

stond een speciale instuif op de kalender genoteerd. Er werd gekozen voor 

pensen met appelmoes en spekjes en dit voor een spotprijsje van € 4. 

Succes verzekerd ! Alle 50 porties vlogen de deur uit … zelfs onze chefs 

hadden niet de kans om zelf te proeven en dienden dan maar op hun kin te 

kloppen. Maar geen nood bij de chefs alleen maar blije gezichten want al 

hun pensen waren verkocht. Voor de geïnteresseerden de pensen werden 

geleverd door slagerij Van Geyte Stationsplein 15 te Kontich. 

 

Dienstmededelingen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- In december zijn Eddy, Rudy en onze voorzitter Luc jarig.  

  Van harte gefeliciteerd vanwege gans de kookploeg. 

- Vrijdag 13 december 2019 18.00 u kookavond 4, groep Torfs. 

- Zaterdag 18 januari 2020 kook met de dames : voorgerecht Torfs, 

  hoofdgerecht Verpoten, soep & dessert De Meyer Ivo.  

  Chefs geef tijdig uw voorstellen door aan Danny. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

  “2020… 

   Een heel nieuw jaar, 4 seizoenen, 12 maanden, 52 weken, 

       366 dagen, 8784 uren, 527040 minuten, 31622400 sec … 

                maak er iets mooi van … .” 
                                                                                      Pottenkijker MW    
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Vrijdag 15 november  
 

Bracht de vierde speeldag spektakel met Louis Van Deuren in de 

hoofdrol, dan zorgen onze 64 kaarters met schoppen als troef vandaag 

opnieuw voor een bijna historische aflevering. 

De vedetten van vanavond zijn Marie-Josée Halans en Jan Borgmans. 

Marie-Josée slaagt erin 88 slagen te halen in de tweede ronde en dat wil 

zeggen in 16 spelen een gemiddelde van vijf en een halve slag per spel. 

Ooit -in 2005- deed Maurice Goris beter met 90 slagen… (Sterke) Jan 

rijft evenwel de dagzege en de kip binnen met een mooie voltreffer van 

139 slagen. In dit kaartgeweld, dat vooral in de tweede ronde losbarstte, 

blijft Louis aan de leiding, maar er is duchtig aan zijn voorsprong 

geknabbeld. 

De eerste ronde, het voorgevecht, is een kolfje naar de hand van Chris 

Hellemans. Met 67 slagen haalt hij er één meer dan Rita Min en Stan 

Peeters en drie meer dan Jos Goossens en Ludo Jacobs. Alle remmen los 

in de tweede ronde. Met zijn zware uithaal van 79 slagen heeft Jan 

Borgmans niet genoeg om te winnen, want Marie-Josée haalt haar grove 

borstel boven en ruimt met 88 slagen alles en iedereen op. Georges De 

Bruyn met 70, Margriet Torfs met 67 en Fons Dams met 64 slagen zijn in 

de topvijf opzijgezet als ‘schouwgarnituur’. 

Georges De Bruyn en Chris Hellemans zijn met 27 slagen de besten in 

een rondje van 4 spelen, terwijl Willem Lauwerijs en Roger Van Loock 

het in zo’n rondje met amper 3 slagen moeten stellen. Bert Soudan speelt 

met 11 slagen het beste spel van de avond. 

 

De uitslag van speeldag 5 : 

1.Jan Borgmans 139, 2.Marie-Josée Halans 132, 3.Georges De Bruyn 

125, 4.Stan Peeters 124, 5.Ludo Jacobs 123, 6.Margriet Torfs, Vik 

Willems en Chris Hellemans 121, 9.Edward Van Herck 118, 10.Lisette 

Stessens en François Stessens 117, 12.Bert Soudan en Rita Min 115,  

En het voorlopig klassement ziet er zo uit: 

1.Louis Van Deuren 577, 2.François Stessens 567, 3.Edward Van Herck 

566, 4.Georges De Bruyn 564, 5.Jan Borgmans 562, 6.Vik Willems 558,   
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Beste vrienden, 

 

Op onze volgende ledenvergadering op donderdag 5 december  krijgen 

wij als gastspreker  de heer Karel Plochaet.  Karel zal ons spreken over : 

“Biodynamische wijnen”.  

Dit is geen uitvinding van de 21° 

eeuw, maar bestaat al vele 

eeuwen. De moderne 

landbouwtechnieken en 

chemische industrie hebben het 

ons wel een beetje doen 

vergeten. 

Dus, terug naar de natuur  en 

zuivere fruitwijn maken. 

  Aan de voet van de Pyreneeën 

daar groeit en bloeit alles. Karel 

komt ons alles vertellen over de plantage en de bereidingen van zijn 

wijnen. 

Een proevertje zal er zeker bij zijn, wat dacht je anders  

Wij kijken er naar uit !  Ook niet gildeleden zijn op deze vergadering 

welkom.  

 

 

En dan komt er ook nog een nieuwe   “Cursus  fruitwijn maken “  voor 

beginners. 

Deze cursus gaat door in onze kelder “ De Arend” 

aan de Magdalenastraat en start op dinsdag  3 maart 

2020   In het totaal zijn er 5  lessen,  - 3, 10, 17, 

24en 31 maart 2020 

Het cursusgeld bedraagt €  10  voor gildeleden  en  

€ 20 voor niet gildeleden. Hierin is het cursusboek 

inbegrepen.  Inschrijven kan al  - bij een van onze 

bestuursleden  of 

 per e-mail :  wijngilde.kontich@telenet.be 

  

mailto:wijngilde.kontich@telenet.be
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HET BIER VAN MAAND DECEMBER  
 

TRIPEL D’ANVERS! 

 

 

Tripel d’Anvers is een echte Belgische tripel, sterk en 

blond en kan worden beschouwd als een ode van de 

brouwer aan zijn stad van herkomst, Antwerpen.  

Volgens de gegevens op de website zit dit bier boordevol “goesting” en 

kun je je laten verrassen door de lichtzoete smaak van de eerste slok en de 

“frisse, sprankelende toetsen”. Het uitzicht van de Tripel d’Anvers is 

goudblond en helder met een fijne, witte schuimkraag. Het 

alcoholpercentage bedraagt 8%.  

“Absolute pluspunten zijn eveneens het fruitige aroma (bekomen door 

zorgvuldig geselecteerde moutsoorten, vleugjes karamel en biscuit) en het 

subtiele samenspel tussen bleke- en karamelzouten.”  

Voor alle zekerheid, beste lezer, deze gevleugelde woorden komen niet 

van mij, maar van bierkenner en –commentator, Ben Vinken. 

Tripel d’Anvers wordt gebrouwen in de Antwerpse brouwerij De 

Koninck (www.dekoninck.be). Hierbij enkele weetjes over deze brouwerij 

die reeds sinds 1833 actief is: 

- Brouwerij De Koninck is de laatst overgebleven stadsbrouwerij 

van Antwerpen. 

- De brouwerij heeft het op één na oudste handelsregisternummer 

van de stad. Het oudste handelsregisternummer staat op naam van 

de Zoo. 

- Sinds 2010 maakt Brouwerij De Koninck deel uit van de groep 

brouwerijen rond Duvel Moortgat. 

- “Bolleke, De Koninck” heeft zijn naam te danken aan het 

bolvormige glas. Op z’n Aantwaarps bestel je een “bolleke 

Keuninck (a.u.b.)” 

- Naast Bolleke De Koninck en Tripel d’Anvers worden ook 

volgende bieren gebrouwen in Brouwerij De Koninck: Wild Jo 

(blond) en Testbrouwsels in allerlei stijlen, smaken en kleuren. 

http://www.dekoninck.be/
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36ste VOLKSSPORTENAVOND 

WIE WORDT KAMPIOEN  

??? 2019 ???  

Mooie prijzen voor elke deelnemer  

3 Reeksen: Heren - Dames - Jeugd  
  

INKOM VRIJ  

  

SJOELBAK -  STANGENBILJART - TONSPEL  

MANNEKESSPEL  - ROLBILJART  

  

Zaterdag 7 december  2019 

Parochiezaal St.-Rita Kontich vanaf 19.00 u. 
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Januari 2020 
 
 

Vrijdag 03 Afwerken “Kontakt” 08.30 uur 

Zaterdag  04 Wijngilde 18.00 uur 

Zondag 05 Instuif (Wijngilde)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 02 
Fotoclub 

Ledenavond + onderafdelingen 

14.00  

19.30 uur 

Donderdag 09 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 10 Kaart 8 20.00 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 5 18.00 uur 

Zondag 19 Instuif (Ttk) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 20 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 23 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 24 Kaart 9 20.00 uur 

Zaterdag 25 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

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

Maandag 27 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 30 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis  

08.30 uur 

19.30 uur 

Vrijdag 31 Kaart 10 20.00 uur 
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“Kontakt”: Januari 2020. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 3 januari 2020. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 21 december 2019  12.00 uur! 
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