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   Sint-Martinus organiseert 
 

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 

Zaterdag 11 TTK Jeugd 09.00 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 
TTK Jeugd 

Kook 5 

09.00 uur 

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 
TTK Jeugd 

Artikel “Kontakt” 

09.00 uur 

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 
  

 

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

Dag KWB-vrienden en -vriendinnen, 

 

Vooreerst wens ik jullie allen het aller, allerbeste toe voor het nieuwe jaar 

dat we net begonnen zijn, 2020! 

Geluk, gezondheid, vriendschap, warmte… 

Dat het een vredig jaar mag worden, een jaar met zo min mogelijk 

tegenspoed, een jaar waarin we ons goed en gelukkig voelen… 

Beste KWB-ers, een jaar ook waarin we ons thuis blijven voelen bij onze 

grote KWB-familie. Meedoen aan verschillende activiteiten, regelmatig 

ontmoeting met elkaar met een bezoek aan onze wekelijkse instuif op 

zondagvoormiddag.  

Vanuit het bestuur mag ik zeggen, wij blijven ons best doen om jullie een 

fijne KWB-afdeling te geven, een afdeling waar steeds weer wat te beleven 

valt, ook mede dankzij onze onderafdelingen. 

 

Dat deden we in het verleden ook, al meer dan 70 jaar! 

 

Zo was er in december het kerstfeest van de onderafdeling voetbal op 

zaterdag 14 december. Een meer dan goed gevuld lokaal, lekker eten, 

goede muziek, de naar jaarlijkse gewoonte verrassingsacte met eerst 

enkele dansende bestuursleden en als klap op de vuurpijl voorzitter 

Eduard, helemaal recht uit Tirol! Leuk. En de truffels en borreltjes die ze 

bij hadden waren ook weer lekker. Dank daarvoor… 

 

Zondag 15 december was er een special instuif van de fotoclub “In de 

Lens”, met heerlijke tomatensoep met balletjes. Ook nu was het lokaal 

rond het middaguur meer dan goed gevuld…  

 

Donderdag 26 december pakte de tafeltennisclub van onze KWB weer uit 

met een black-light avond. Telkens toch weer een bijzondere 

gebeurtenis… 

 

KULO organiseerde andermaal van oud naar nieuw in ons KWB-lokaal. 

Het zal wel weer een geslaagde activiteit geweest zijn maar ze moet nog 

wel plaats vinden als ik dit hier neertik… 
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Januari brengt natuurlijk verschillende avonden met een toast op het 

nieuwe jaar.  

 

De wijnmakersgilde opent de dans op zaterdag 4 januari, kook met de 

dames op zaterdag 18 januari en KOMART, de KWB-volleybalafdeling 

viert op zaterdag 25 januari haar 50-jarig bestaan. We wensen de vrienden 

van de volley nu al van harte proficiat met dit schitterende jubileum!   

 

Zo zijn we weer begonnen aan een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging voor 

ieder van ons. 

We gaan er het beste van maken. 

En mag ik hopen dat voor ieder van jullie, onze KWB hierbij een 

belangrijke rol mag blijven spelen. 

Dank aan jullie allen, want het feit dat jullie deze KONTAKT in jullie 

handen hebben, betekent dat jullie het lidmaatschap van onze KWB 

andermaal hernieuwd hebben en dat we zo, samen, één grote KWB-familie 

willen, kunnen en zullen blijven!!! 

 

Hop naar onze KWB in 2020 met vele activiteiten, vele mooie momenten, 

vele succesformules… 

 

Ik kijk ernaar uit en ik mag hopen, jullie ook…  

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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Wensen voor 2020 

Ik wens  alle politici : 

- een pakje moed , een doosje wijsheid, een druppeltje plichtsbesef, 

een lepeltje nederigheid, een vingerhoedje inzicht, en een pilletje  

tegen overmoed .  

Besef , beste verkozene van  het volk  , dat ook in 2020 elke strooiweide 

bezaaid is met de asresten van onmisbaren ! 

 

Flor 

 

 

FAMILIAATJES 

 
Ook in deze donkere dagen, grauw en grijs, in deze kille periode met niet 

veel zonneschijn, ook nu wensen we allen die moeten leven met pijn, met 

een lege plaats in hun hart, met verdriet en met tegenslagen, het allerbeste 

toe. We blijven hoop en vertrouwen geven, we blijven onze hand 

aanreiken, we hopen er te zijn voor jullie en jullie verder zo goed als kan 

verder te begeleiden. Sterkte, kracht, moed. Alvast een houvast en die 

wensen we je van harte toe… 
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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. 

De plaatsen zijn beperkt, dus niet uitstellen maar DOEN! 
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Heropfrissing wegcode. 
 

Op maandag 4 november ll. konden een 42-tal aanwezigen hun kennis 

“updaten” a.h.v. een heropfrissing van de wegcode. De avond werd 

gepresenteerd door Danny De Witte. Deze heropfrissing had ook tot doel 

om samen te streven naar minder ongevallen en minder slachtoffers. 

In vergelijking met andere Europese landen zit België in de middenmoot 

wat betreft ongevallencijfers. De Scandinavische landen scoren het best en 

de Oosteuropese chauffeurs veroorzaken helaas het meest ongevallen…! 

Percentueel worden in België 90% van de ongevallen veroorzaakt door de 

autobestuurders, in 4% ligt de oorzaak van het ongeval aan een technisch 

defect van de auto en 6% van de ongevallen worden omgevingsfactoren 

als boosdoeners aangewezen (vb. slechte infrastructuur, …). 

Danny De Witte somde daarna een aantal voorwaarden op om als goede 

bestuurder te worden bestempeld: een goede bestuurder ben je als … 

- je vaardig rijdt: dit houdt o.a. in dat je je trip voorbereidt, je 

zithouding aanpast, je voertuig beheerst, je spiegels vooraf goed 

afstelt, … 

- je veilig rijdt: de wegcode kent EN TOEPAST, inzicht hebt, 

risico’s vooraf juist inschat, geregeld je (theoretische) kennis 

opfrist o.a. door bijscholing. 

- je een “gezonde” attitude nastreeft: geen GSM gebruikt terwijl 

je rijdt, geen alcohol als je rijdt, geen agressie vertoont, tolerant 

bent. Denk er aan dat jongeren eventueel een agressieve rijstijl 

kopiëren. 

Er werd daarna ook nog stilgestaan bij het verschil tussen niet 

gemotoriseerde, voortbewegende toestellen (step, scatebord, rolschaatsen) 

en gemotoriseerde voortbewegende toestellen. Uiteraard kwamen ook de 

elektrische fietsen en de speed pedelecs ter sprake. Vervolgens werden de 

verkeersborden die betrekking hadden op de fietspaden geanalyseerd en 

soms ook wel bekritiseerd: wat mag je als automobilist wel/niet als er 

fietssuggestiestroken op de weg zijn geschilderd? Wegmarkeringen voor 

overstekende fietsers worden, omwille van de onveiligheid, meer en meer 

verwijderd. Wisten jullie dat een fietser die het einde van een fietspad 

verlaat VOORRANG heeft op de achterkomende automobilist? 
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Ook bij de volgorde van bevoegdheden werd kort stilgestaan. Op nr. één 

staat natuurlijk een bevoegd persoon (vb. politie), vervolgens de 

verkeerslichten die de verkeersborden voorafgaan en tenslotte de 

verkeersregels die moeten nagevolgd worden. 

Natuurlijk werd ook stilgestaan bij gevaarlijke weersomstandigheden 

zoals mist, regen en sneeuw. Danny gaf ook de raad om o.a. autobanden te 

vervangen wanneer deze ouder zijn dan 6 jaar. Alhoewel niet wettelijk 

verplicht, toch aan te raden aldus Danny. Ook was hij voorstander om de 

bandenspanning maandelijks te controleren. Tip: op de autoband staat ook 

het jaar van productie! 

Tot slot werd nog even stilgestaan bij het ritsen, voordelen van een 

fietsstraat, woonerf, het verschil tussen een schoolstraat (= voorbehouden 

voor fietsers en voetgangers) en speelstraat (= voorbehouden voor 

spelende kinderen). 

Het was ruim 22.15 uur toen Danny zijn uiteenzetting kon afronden, 

waarna hij hartelijk bedankt werd door onze voorzitter Johan, die hem dan 

ook nog, traditiegewijs, een heerlijk flesje wijn aanbood.  

RV 

 

 

 

 

 

Wat is niet grappig?  

 

Een cardioloog die zegt: ‘Hier klopt iets niet!’  

Iemand na een allergie test vragen of hij al uitslag heeft.  

Een timmerman met plankenkoorts.  

Een voetballer zonder doel in zijn leven.  
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Beste Vrienden, 

 
Januari gaat van start en daarbij horen de vele wensen en voornemens 
om er het beste van te maken. Nogal wat voornemens sneuvelen 
vroegtijdig en wat betekent er het beste van te maken. Toch wil ik in 
naam van mezelf en mijn echtgenote al onze leden een voorspoedig 
jaar wensen. Een goede gezondheid is daarbij een belangrijke start en 
tevreden zijn met wat je hebt en wie je bent helpt ons om er samen 
een mooi en positief jaar van te maken. 
 
Januari betekent ook dat alle activiteiten terug hun gewone gang gaan. 
Trainingen op woensdag, competitie op dinsdag, onze clubavonden  
op donderdag en de jeugdcompetitie op zaterdag morgen. 
Voor onze jongeren betekent dit de start van de play-offs. Door het 
wegvallen van één speler in de C ploeg zullen de spelers van deze 
ploeg ook wekelijks aan de slag kunnen.  
Ook hebben onze jongeren hun datum voor het verrassingstornooi 
vast geprikt op zaterdag 15 februari vanaf 14.00 uur. 
Een dag later op zondag 16 februari is er de speciale instuif van onze 
tafeltennisafdeling. Zoals verleden jaar opteren we terug voor lekkere 
appelbeignets. Meer info in de Kontakt van februari. 
 
Graag blik ik even terug op onze nostalgische avond black-light 
tafeltennis. Een aparte belevenis die enkele nieuwelingen mee voor de 
eerste keer konden ervaren. TTK  sloot zo een jaar af op feestelijke 
wijze zodat we er vanaf 2020 terug kunnen in vliegen. 
 
Aan al onze leden en hun familie wensen we dan ook een gelukkig  

                   2020 

 
TTK Martinus 
Frans 
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Terwijl ik mijn hersenkronkels pijnig over wat ik ga schrijven is het buiten 

relatief goed weer voor de tijd van het jaar (18 december 2019,  

dit artikel dient voor 21 december 2019 op de redactie toe te komen).  

We hebben enkele onstuimige dagen met veel wind en regen achter de rug. 

De vooruitzichten tot de nieuwjaarsnacht zouden ons goed gezind zijn. Een 

witte kerst zit er niet in.  Als jullie dit artikel lezen zitten we al in 2020. 

Wat gaat het snel !!! En voor ik het vergeet, wens ik iedereen  366 dagen 

in een gezonde en “memorabele” sfeer. 

Ja ja kijk maar eens na 2020 is een schrikkeljaar. Hopelijk komen al uw 

goede voornemens voor het nieuwe jaar uit. 

 

Zondag 01 december 2019 was het gezellig druk tijdens de zondaginstuif  

dus een goed moment om twee organisaties (KVG en ’t Spinneke)  

gelukkig te maken met elk een cheque van € 1500. Dankzij de goed 

verlopen Solidariteitsinstuif 2019, de inzet van de onderafdelingen en 

alle aanwezige deelnemers. 

 

 

Noteer alvast  Solidariteitsinstuif 2020 : 15 november 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto KWB  F.Helsen  

Foto KWB  F.Helsen 
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Vrijdag de dertiende (december 2019): volgens het bijgeloof een 

ongeluksdag. Dan moet je maar durven … een kookavond te organiseren 

en “yes, we did it”.  

Onze laatste kook van ’t jaar, dicht bij de eindejaarsfeesten, dan mag het 

wat meer zijn. Er stond eendenborst op de menu. In de diepvries zat nog 

overschot van soep en dessert. Dus werd het een rustige avond in 

tegenstelling van sommige andere kookavonden. Daarbij werden nog we  

tijdens onze werkzaamheden getrakteerd op een “frisse pint” door de 

jarigen van de maand. Na het dessert kwam er een moment van bezinning 

in de vorm van een groepsdebat en werden er afspraken gemaakt om de 

violen op mekaar af te stemmen tijdens het komende jaar. 

 

In 2020 vieren we het 35 jarig bestaan van de onderafdeling  kook van St-

Martinus en op 18 april 2020 (een maand later dan vorige jaren) houden 

we onze 6° restaurantdag. De menu, zoals steeds aan democratische 

prijzen, ligt zo goed als vast volgende “K” meer hierover. De “try-out” 

hiervan heeft plaats gedurende de kookavond van vrijdag 20 maart 2020. 

 

Dienstmededelingen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- In januari zijn Ivo en Fred jarig, van harte gefeliciteerd vanwege gans 

  de kookploeg. 

- Zaterdag 18 januari 2020 kook  met de dames (17.45 uur) : voor- 

  gerecht Torfs, hoofdgerecht Verpoten, soep & dessert De Meyer I. 

  Chefs geef tijdig uw voorstellen door aan Danny. 

- Zondag 02 februari 2020 instuif : Torfs – De Meyer I – Verelst L en 

  Van der Steen J., aanvang 09.30 uur. 

- Vrijdag 21 februari 2020 kookavond 18.00 uur groep Verpoten. 

 

                    
                       

                  Vrijwilligers vinden is een kunst. 

                         Vrijwilliger  worden is een gunst. 

                                Vrijwilligers houden is een geluk 

                                       Vrijwilliger blijven is een meesterstuk. 

 

                                                                                       Pottenkijker MW 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Een nieuw jaar geeft ons ruimte voor nieuwe ideeën. 

Laten we er weer een schitterend jaar van maken. 

 

Het programma voor januari: 

 
- 06 01Grijskaart 
- 08 01KVAF 
- 13 01Verloren maandag 

 ( voor ons gewonnen maandag) 
- 20 01Beeldbewerking  2 ( herhaling ) + kernteam 
- 27 01Algemene ledenvergadering 

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

Foto van de maand  : Ben Jacobs 

 

http://www.indelens.be/


 KONTAKT                       Januari 2020                             13 
 

 

 

Inschrijvingsstrookje 

 

KAARTMARATHON 8 FEBRUARI 2020 

 

Uiterlijk 2 februari 2020 
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KAARTMARATHON 8 FEBRUARI 2020 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 
 

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

voor de Kaartmarathon op 

zaterdag 8 februari 2020 om 14.00 u 

 

met ………… KWB-leden       à  €  9.00       =        €    . . . . . . .   

 

        ....……. niet KWB-leden à  € 11.00     =        €   .. . . . . . .    
 

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

 

Handtekening, 
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Sint-Martinus 

Kontich 

Kaartafdeling 

organiseert de 

23ste KAARTMARATHON 

ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020 
START:  OM 14.00 U 

 

€75,00 VOORUIT 
Inschrijvingsgeld: 

voor KWB-leden: € 9,00 

voor niet-KWB-leden: € 11,00 

en omvat de inleg en een broodmaaltijd (rond 17 uur) 
 

Inschrijven kan tijdens de zondagse instuif of 

tijdens de kaartavonden, maar enkel met ingevuld 

inschrijvingsformulier. 

 

UITERLIJK TOT 2 FEBRUARI 2020 
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Januari is aangebroken, d.w.z. een kleine 

rustpauze voor ons ploegske. Na een evaluatie 

van de eerste seizoenshelft moeten we 

concluderen dat we geen al te beste eerste 

seizoenshelft achter de rug hebben. Hopelijk 

keert het tij in 2020 en geraken we weg van de 

laatste plaats in de rangschikking. 

 

Als we terugkijken naar december zien we dat ons Kerstfeest op het 

programma stond. Met  82 inschrijvingen mochten we spreken van een 

succes. We doen ons uiterste best om er hier iets leuks en gezellig van te 

maken. En naar ik meen, zijn we daar ook in gelukt en was het weer een 

voltreffer. Een gezellig lokaal, lekker eten, een leuke act, dansmuziek, … 

Omstreeks 3u ’s nachts konden we de deur achter ons dichttrekken en 

keerden we moe, maar voldaan huiswaarts. 

 

Als we vooruitblikken vindt onze volgende activiteit plaats op zaterdag 

14 maart 2020, namelijk onze Quiz, de  25ste  editie al. Quizmaster Wim 

Verellen zal ook de komende editie in elkaar boksen zodat een kwalitatief 

hoogstaande en leuke quiz verwacht mag worden. De vorige jaren waren 

de plaatskes snel ingevuld, aarzel dus niet te lang om deel te nemen. Schrijf 

u dus snel in via een bestuurslid of via 

‘martinus.kontich.info@gmail.com’ , zoek een leuke ploegnaam en stort 

het inschrijvingsgeld van € 20,00 per ploeg op rek.nr. BE56 9795 7530 

5688 met vermelding van uw ploegnaam. 

 

Hopelijk tot op één van onze volgende wedstrijden of activiteiten. 
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Vrijdag 29 november  
 

Op deze 6de speeldag zijn er 68 kandidaat-winnaars en is schoppen troef. 

Leider Louis Van Deuren, die de vorige wedstrijd zijn riante voorsprong 

zag verwelken, neemt vanavond sportief weerwraak en torent na afloop 

28 slagen hoog boven de rest uit. Je moet het maar doen… Toch zijn zijn 

133 slagen onvoldoende om de kip mee naar huis te nemen. Die is voor 

Ludo Jacobs dankzij een zeer sterke tweede ronde. 

De eerste ronde eindigt als het ware op een massaspurt. Met 67 slagen 

gaan Maarten Spriet, Leo Van linden en Raf Versteijlen gelijk over de 

meet. Suzy Vanherck strandt op één slag en Ludo Jacobs en Marc Pirson 

op drie. En dan komt Ludo Jacobs op de proppen. Niemand komt in de 

tweede ronde in de buurt van zijn 77 slagen. Louis Van Deuren zit hem 

het dichtst op de hielen met 71, en dan volgen Lida Taels en Juul 

Selderslaghs met 68 en Ivo De Meyer met 64. 

Leon Bleeckx is met 26 slagen de strafste in een rondje van 4 spelen, 

terwijl Simonne Joly/Hove er een van 4 slagen moet incasseren. Toppers 

in één spel zijn Marie-Josée Halans en Nicole Stessens met 11 slagen. 

 

 

De uitslag van speeldag 6 : 

1.Ludo Jacobs 141, 2.Louis Van Deuren 133, 3.Jan Borgmans en Leo 

Geysemans 120, 5.Marc Pirson 118, 6.Juul Selderslaghs, Ivo De Meyer 

en Leon Bleeckx 117, 9.Roger Dupont 116, 10.Nicole Stessens, Suzy 

Vanherck en Raf Versteijlen 114, 13.Lea Dockx, Marie-Josée Halans, 

Jozef Vleminckx en Leo Van linden 113, 17.Fred Moons 111, 18.Josée 

Van Kets, Maria Van den Eynde en Maria Vansweevelt 110. 

 

En het voorlopig klassement ziet er zo uit: 

1.Louis Van Deuren 710 2.Jan Borgmans 682, 3.Edward Van Herck 675, 

4.Ludo Jacobs 672, 5. François Stessens 670, 6.Maarten Spriet 664, 

7.Georges De Bruyn 661, 8.Raf Versteijlen en Vik Willems 660, 10.Leo 

Van linden 655.   
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Vrijdag 20 december  
 

Speeldag 7 vanavond. Dat wil zeggen dat er een echt klassement van 7 

speeldagen kan opgemaakt worden en dat men vanaf volgende wedstrijd 

zijn slechtste beurt kan wegspelen om zo wat hoger in de rangschikking 

te geraken. Met schoppen als troef gaan 60 kaarters aan de slag. Die slag 

en de kip wordt gewonnen door Leo Van linden, die beide reeksen wint. 

Louis Van Deuren blijft ruim aan de leiding in het algemeen klassement. 

Aan 68 slagen heeft Leo genoeg om de eerste reeks te winnen. Guido 

Smeets, aan dezelfde tafel, haalt er 65 en verder volgen Edward Van 

Herck met 64 en Albert Daelemans en Ivo De Meyer met 62. De tweede 

reeks wordt er sterker gescoord. De top vijf doet beter dan de winnende 

68 van de eerste. Leo raapt 76 slagen op, Paula Engelen 72, Eliane 

Goddaer 70 en Gerda Opsomer en Nicole Stessens 69.  

Het beste rondje van 4 spelen is met 28 slagen ook voor Leo. Jan 

Borgmans scoort in een van zijn rondjes in elk spel één keer, vier op een 

rij, en Liliane Peeters en Jan Torfs moeten het ook met 4 slagen stellen in 

een van hun rondjes. 11 slagen in één spel: het overkomt vanavond 

Swakke De Boeck en Jos Goossens.  

 

De uitslag van speeldag 7 : 

1.Leo Van linden 144, 2.Gerda Opsomer 128, 3.Albert Daelemans en Ivo 

De Meyer 126, 5.Paula Engelen en Eliane Goddaer 124, 7.Nicole 

Stessens, Flor Meeus en Staf Van den Eynden 114, 10.Edward Van 

Herck 113, 11.Louis Van den Eynde 112, 12.Julien Beuckelaers 111, 

13.Rita Martens, Leo Ielegems en Simonne Joly/Hove 110. 16.Fons 

Dams 109. 17.Roger Dupont en Louis Van Deuren 108.  

 

En het klassement ziet er na 7 wedstrijden zo uit: 

1.Louis Van Deuren 818, 2.Leo Van linden 799, 3.Edward Van Herck 

788, 4.Jan Borgmans 781, 5.Ludo Jacobs 776, 6.François Stessens 769, 

7.Vik Willems 763, 8.Raf Versteijlen 758, 9.Albert Daelemans en Nicole 

Stessens 753.  
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Beste  gildevrienden, 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020,   een nieuw jaar staat voor de deur 
een jaar met nieuwe dromen 

De wereld krijgt een nieuwe kleur 
Veel geluk en vrede 

Veel liefde voor elkaar 
Het wordt een vruchtbaar jaar. 
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Ook in onze wijngilde gaat er dit jaar wel iets wijzigen.  Zoals 

aangekondigd wordt Kamiel Michiels  onze nieuwe voorzitter. Maar ook 

Jos Huysmans, onze huidige voorzitter,  blijft nog actief in het bestuur.  

We beginnen alvast met een nieuwjaarsfeestje op zaterdag 4 januari voor 

al onze leden. 

We maken er een uitbundig feestje van,  afscheid van onze (oude) 

voorzitter en aantreden van onze (nieuwe) voorzitter Kamiel.   Onze beste 

wijnen worden hiervoor  uit de kast gehaald ! 

Lid worden van onze wijngilde, het kan zeker .  KWB leden betalen :  € 

10 lidgeld per jaar. 

En in de maand maart starten wij een nieuwe cursus  “Fruitwijn maken 

voor beginners” Heb je fruit of bessen op overschot?  Maak er dan een 

heerlijk wijntje van; Zo moeilijk is het dan ook weer niet. 

Vraag meer inlichtingen op ons secretariaat: wijngilde.kontich@telenet.be  

We helpen je graag verder.   

Op donderdag 6 februari komt de schapenboer langs. Niet met zijn schapen 

maar hij brengt een voordracht over kaas die van de melk kan gemaakt 

worden.  Bij een heerlijk  glaasje wijn hoort een lekker  blokje kaas. Dat 

wisten wij natuurlijk al. 

Zalig  Kerstfeest  -  Gelukkig  Nieuwjaar. 

 

  

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

GOUDEN CAROLUS CLASSIC. 

 
Dit “Groot Keizersbier” wordt nog steeds in de Mechelse 

brouwerij Het Anker gebrouwen. Het robijnrode bier van 

hoge gisting heeft een alcoholpercentage van 8,5% en het 

bier wordt gebrouwen uitsluitend met Belgische hop. 

Donkere, zeer evenwichtig gedoseerde karamel- en 

aromatische mouten zorgen, in combinatie met een 

traditionele hoge gisting, voor een uniek bier dat de warmte van wijn en 

de frisheid van bier verenigt. Hierdoor is het uiterst geschikt in combinatie 

met culinaire specialiteiten zoals stoverijen, wild, patés en zelfs sabayon. 

Gouden Carolus Classic vindt zijn oorsprong in de rijke Mechelse traditie 

(16de eeuw). Elke Belgische stad had haar brouwerijen en eigen stadsbier. 

Zo dronken de Mechelaars “den Mechelsen Bruynen”.  

Mechelen, in die periode hoofdstad van de Nederlanden, had haar eigen 

brouwersgilde en de leden stonden op hun eer van brouwer om voor Keizer 

Karel het beste bier te brouwen.  

Een oude Mechelse kroniek meldt dat dit Groot Keizersbier, “Gouden 

Carolus” genoemd werd naar de gouden munten van Keizer Karel en dat 

dit vooral gedronken werd bij de jacht op vossen. 

Na eerdere prestigieuze onderscheidingen te hebben behaald, werd dit bier 

in 2012 uitgeroepen tot BESTE DONKERE BIER TER WERELD! 

(“World’s Best Dark Ale”) 

Enkele weetjes over BROUWERIJ HET ANKER, gelegen in Mechelen: 

- De familie Van Breedam koopt in 1872 de brouwerij. 

- In 1990 worden belangrijke investeringen gedaan om 

gebouwen en materialen te restaureren en vernieuwen. 

- Eind vorige eeuw opent Het Anker binnen de muren van de 

brouwerij een exclusief 3-sterren hotel! 

- Eind 2010 werd de vernieuwde brasserie geopend en werden 

de rondleidingen door de brouwerij herstart. 

- Nog enkele zeer gekende producten: Gouden Carolus 

CHRISTMAS –  

GC TRIPEL – GC AMBRIO – GC HOPSINJOOR – Lucifer 

– Maneblusser – GC SINGLE MALT.   
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SOLIDARITEITSACTIE tvv. Peter Gijs, voormalig onderpastoor 

St.-Martinusparochie 

 

 

Tussen 9 februari en 9 maart 2020 wordt er 

ten voordele van Peter Gijs een 

solidariteitsactie (WIJNVERKOOP) 

georganiseerd waaraan een 10-tal Kontichse 

organisaties deelnemen. Uiteraard kan onze 

KWB-afdeling niet ontbreken en in ons 

volgend KONTAKT vinden jullie 

bestelmogelijkheden. Hierna een korte 

toelichting van deze actie.  

 

Solidariteit Venezuela  

Financiële ondersteuning van het werk van E.H. Peter Gijs. 

Werkzaam in Valle de la Pascua, in het binnenland van Venezuela.  

 

Toestand in Venezuela 

Venezuela is geen arm land, want het is rijk aan olievoorraden, maar 

door corruptie en wanbeleid slaagt het land er niet in de inwoners een 

menswaardig bestaan te geven. 

Enorme sociaal-economische crisis met torenhoge inflatie. 

Méér dan 90% van de bevolking is afhankelijk van voedselhulp… maar 

er is een nooit gezien tekort aan voedsel en medicatie. 

Volgens president Maduro is er geen probleem (!) in Venezuela, dus kan 

er geen noodhulp ingevoerd worden. 

Lange periodes zonder water, elektriciteit, telefoonverbindingen,... 

 

Werk van Peter Gijs 

Eénmaal per week een warme maaltijd voor 150 mensen. 

Ontbijt voor 75 kinderen in de basisschool. 
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Een warme maaltijd voor 150 gevangenen (meestal politieke 

gevangenen). 

Zoektocht naar betaalbare medicatie die verhandeld wordt tegen 

minimumprijzen in de parochieapotheek. 

Cursus Engels voor 20 jongeren die nog niet gevlucht zijn om hun 

denken en kennis te verruimen en het drugsgebruik tegen te gaan. 

Mensen helpen overleven en blijven hopen op democratische 

verkiezingen die het land uit de impasse kunnen halen. 

 

Voor verdere info kunt u terecht bij Robert Vergauwen 
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Februari 2020 
 
 

Zaterdag  01 TTK Jeugd 09.00 uur 

Zondag 02 Instuif (Kook)  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 03 
Fotoclub 

Ledenavond  

14.00  

19.30 uur 

Donderdag 06 Wijngilde 19.00 uur 

Zaterdag 08 
TTK Jeugd 

Kaartmarathon 

09.00 uur 

14.00 uur 

Zondag 09 Instuif (Wijngilde) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 10 Fotoclub 14.00 uur  

Donderdag 13 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 14 Kaart 11 20.00 uur 

Zaterdag 15 
TTK Jeugd 

TTK Verrassingstornooi 

09.00 uur 

14.00 uur 

Zondag 16 Instuif (Ttk) SPECIAL 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 17 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 20 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 21 Kook 6 18.00 uur 

Zaterdag 22 
Artikel “Kontakt” 

Theater Ronald Bergeys 

12.00 uur 

20.00 uur 

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

Maandag 24 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 27 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis  

08.30 uur 

19.30 uur 

Vrijdag 28 Kaart 12 20.00 uur 
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“Kontakt”: Februari 2020. 
 

De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze ledenbegeleiders 

vanaf donderdagmiddag 30 januari 2020. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 25 januari 2020  12.00 uur! 
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