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   Sint-Martinus organiseert 
 

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 

Woensdag 05 Tafeltennis 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 

Zaterdag 29   
 
 
  

 

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

Dag KWB-vrienden en vriendinnen, 

 

De eerste maand van 2020 zit er op. 

Hopelijk is alles naar wens verlopen en werd het jaar goed ingezet. 

 

In onze KWB werd op regelmatige tijdstippen de start van het nieuwe jaar 

gevierd. 

 

De wijnmakersgilde begon eraan op zaterdag 4 januari. 

Met de bestuursleden van de verschillende onderafdelingen, de 

ledenbegeleiders en het Dagelijks Bureau heften we het glas op maandag 

6 januari. 

De kook met de dames vond dan weer plaats op zaterdag 18 januari. 

En KOMART vierde op zaterdag 25 januari haar 50e verjaardag. 

 

Zoals je kan lezen werd er behoorlijk gevierd in onze afdeling. En dat mag, 

we zijn ook met veel! 

 

En een vooruitblik leert ons dat we ook in februari heel wat te bieden 

hebben. 

 

Op zaterdag 8 februari organiseert de onderafdeling kaart haar jaarlijkse 

kaartmarathon in ons KWB-lokaal. Inschrijven is noodzakelijk. Ieder jaar 

opnieuw een hoogdag voor de kaartliefhebbers onder ons. 

 

Zondag 16 februari zorgt de onderafdeling TTK voor een Special Instuif. 

Het worden, wegens succes vorige keer, opnieuw de overheerlijke 

appelbeignets! Niet vergeten tijdig langs te komen want op = op! 

 

Zaterdag 22 februari wordt, naar ik hoop, de topavond van de maand 

februari met de theatervoorstelling “De reden waarom de oude man onder 

de tram liep” van en door Roland Bergeys. Verder in deze Kontakt kan je 

er meer over lezen. Kaarten zijn te koop aan slechts  

€ 5,00, elke zondag in ons lokaal, tijdens de instuif.      
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Tot slot wil ik ook al even verwijzen naar twee data in maart, namelijk  

Zondag 1 maart het LENTE-ONTBIJT om 10.00 uur met lekker eten, wat 

ontspanning… In deze Kontakt ga je meer info hierover vinden. 

 

Maandag 2 maart een open vergadering over FOTOGRAFIE, verzorgd 

door onze vrienden van onze onderafdeling fotoclub “In de Lens”. Ook 

hierover lees je meer in deze Kontakt. 

 

Beste KWB-ers, ik wens jullie allen een fijne maand februari, dit jaar 29 

dagen wegens schrikkeljaar! 

 

En ik hoop dat we elkaar binnen onze KWB zeker deze maand eens tegen 

komen. 

 

Veel leesgenot!  

 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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Avignon 2 

 
Pausen kibbelen, dat is geleden van de XIV° eeuw, maar nu over een 

verouderd onderwerp: “het celibaat” Wat dit principe heeft veroorzaakt 

wereldwijd, is genoeg   over alle continenten  gekend. Vorige week vroeg 

mijn boezemvriend, van op zijn ziekbed, aan de zuster overste om het 

“sacrament van de zieken”. Na lang zoeken iemand gevonden; maar zieke 

en familie ergerden zich blauw aan de oude teksten waar geen sprankeltje 

warmte of hoop werd uitgesproken! Heilige Vaders, beste theologen, denk 

eens aan de restgelovigen die nog vertrouwen op de sacramenten, breng de 

teksten  bij de tijd; droom van Johannes XXIII. Zorg dat er bedienaars zijn 

voor alle geloofsgemeenschappen , tot in de brouse! Waarom mag de 

vrouwelijke aalmoezenier niet de sacrale woorden uitspreken tot troost van 

de zieke? Heilige Vaders, wat is het verschil tussen het kruisje dat moeder 

over het brood tekende, terwijl ze een kort gebed prevelde, en de kruisje 

van de priester over het stukje gebakken meel?  

Kom, Heilige Geest, breng Gabriël en Michaël mee en ook de serafijnen 

en cherubijnen ,de machten en krachten, en alle engelenkoren ; want van 

één ding ben ik overtuigd: “nu is het hoogtijd voor oprechte zingeving!” 

 

Flor 
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FAMILIAATJES 

 
Een minder goede dag, een moeilijke week, een vervelende periode… 

KWB wenst alle vrienden en vriendinnen die tegenslag, verdriet, pijn 

moeten verwerken, het allerbeste toe. 

KWB wil ook dan een steun zijn, een luisterend oor, een schouderklopje… 

Moge het ondanks alles toch wat beter gaan, alles draaglijk zijn, een 

straaltje zonneschijn aan de horizon verschijnen… 

Laat ons dat blijven hopen, laat ons dat geloven… 

 

 

We vernamen het overlijden op 17 december 2019 van ons lid Willy 

Somers in de leeftijd van 77 jaar. Willy was vooral actief in de wijngilde 

en was ook een verwoed fotografieliefhebber. 

We wensen de familie ook langs deze weg onze oprechte gevoelens van 

medeleven aan te bieden. 

 

We vernamen ook het overlijden op 21 januari 2020 van ons lid Karel 

Keymeulen in de leeftijd van 84 jaar. Karel was vele jaren een zeer trouwe 

bezoeker van onze wekelijkse instuif en ging ook meerdere keren mee op 

KULO-weekend. We mochten in november laatstleden Karel nog vieren 

binnen onze afdeling voor meer dan 30 jaar trouw KWB-lidmaatschap. 

Aan Marie Louise en de ganse familie biedt KWB ook langs deze weg nog 

haar oprechte gevoelens van medeleven aan.     

 

 

Open vergadering 4 mei 20.00 uur 
 

 

 

 

 

 “Van slapen lig je toch niet wakker”  
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LENTEONTBIJT  

1 maart 2020 
 

Op 1 maart tussen 10.00 en 13.00 uur worden onze leden traditiegetrouw 

vergast op een luxe ontbijt om duimen en vingers af te likken: aperitief, 

broodjes met een grote waaier van beleg, koffiekoekjes en croissantjes… 

Ook de warme hap (kriekjes met frikadellen) en een dessert als afsluiter 

mogen dit jaar niet ontbreken. 

 

Dit alles aan de luttele prijs van 18.00 eurootjes per persoon. 

 

Als tussendoortje is er ook dit jaar een verrassingsact.   

Doe je mee? Vul dan snel het deelnameformulier in en bezorg het aan één 

van de leden van het dagelijks bestuur. Betaling kan cash aan diezelfde 

leden, of door overschrijving op rekening BE09 9796 1894 2857 van KWB 

Sint-Martinus Kontich, ten laatste op 23 februari 2020.  

 

Tot kijk. 

Het dagelijks bestuur. 

N.B.: Er is die dag uiteraard geen instuif. 
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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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Beste Vrienden, 

 
Januari is ook weer snel verleden tijd. We sloten 2019 met onze Black-
light feeeriek en feestelijk af. We konden dan januari rustig beginnen. 
Januari is dan ook voor ons de doorstart van de competitie. Voor de 
senioren zijn er dan ook reeds 5 wedstrijden van de terugronde 
afgewerkt. De jongeren begonnen aan hun play-offs. Onze 
clubavonden zijn een wisselend succes. Soms volle bak en dan weer 
wat minder. Er zijn natuurlijk ook wedstrijden op verplaatsing op 
donderdag en hebben we ook enkele spelers die elders nog in een 
andere competitie actief zijn. 
Was januari dus een gewone maand met enkel de clubavonden en de 
competitie dan brengt februari opnieuw twee toppers. 
Op zaterdag 15 februari is er ons verrassingstornooi ingericht door 
onze jongeren. Zij beginnen er aan om 14.00 uur en rond de klok van 
17.00 uur sluiten zij graag af. 
Zondag 16 februari, dus één dag later is er de SPECIALE instuif van de 
A ploeg met ondersteuning van Francine. We presenteren 
appelbeignets vanaf 11.00 uur. We hopen dan toch ook wat 
tafeltennissers te mogen begroeten. 
Naar het einde van de maand is er dan het krokusverlof. Hier vallen de 
competitie en trainingen even stil om dan maart de eindsprint in te 
zetten naar het eindklassement. 
Graag geef ik mee dat op 1 maart onze KWB hun Lenteontbijt 
organiseert. Dit luxe ontbijt met verrassingsact is een klassieker 
geworden en de moeite om eens meegemaakt te hebben. Gewoonlijk 
is tafeltennis nogal goed vertegenwoordigd en je kan via 
ondergetekende inschrijven.  
Verder wens ik iedereen veel succes in de competitie en zeg graag tot 
een volgende. 
Groetjes 
Frans 
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Beste kookvrienden, iedereen is waarschijnlijk blij dat de feestdagen 

voorbij zijn, ieders maag ligt opnieuw in de plooi en sommigen hebben 

hun “katers” doorgespoeld. Ondertussen concentreren wij ons op 2020, 

met daarin natuurlijk ons 35-jarig bestaan van onze kookclub. 

Tijdens de eerste kookavond van het jaar, met de dames, werd door de 

voorzitter de gekozen menu bekend gemaakt. 

 

Zaterdag 18 januari 2020 om 13.30 uur werd de start gegeven voor onze 

kookavond met de dames. De voorgestelde menu zag er prachtig uit. De 

zaalploeg zorgde voor een mooi gedekte tafel versierd met kaarsjes, 

bloemen en hulst (wetenschappelijke naam ilex aquifolium en niet te 

verwarren met dat smokkelstadje juist over de grens). Chef Danny had 

wederom zijn best gedaan met mooie menukaartjes. 

De kookploeg was bijna compleet op uitzondering van een zieke dame en 

een chef die zelf moest aanwezig zijn op een familiefeest.  

 

Na het aperitief en een klein hapje mochten we ons tegoed doen aan een 

lekker fris slaatje met gerookte eendenborst. Iedereen was nieuwsgierig 

naar de “maredsoussoep”, iets nieuw van de chefs. Die soep viel zo in de 

smaak dat er besloten werd deze te serveren tijdens onze restaurantdag op 

18 april 2020. Een sorbetje ging er nog juist in voor de klassieke 

“nieuwjaarsspeech van onze voorzitter (kookafdeling).Daarna was het de 

beurt aan de grote chef van Sint Martinus. Tegen alle gewoonte in heeft 

onze Johan zijn speech kort gehouden en maakte hij samen met Rita 

(beiden meter & peter van “Pol-lepelke & Tri-zeke) erna iedereen tevreden 

met het uitdelen van flessen wijn en voor onze dames een lotionpakket. 

Gezien we volgens de grote chef dit jaar in een jubileumjaar zitten mocht 

het iets meer zijn. Hiervoor nogmaals dank ! 

 

Genoeg gepraat, tijd voor het hoofdgerecht, een duo van vis (zalm en 

kabeljauw) met hertoginnenaardappelen. Deze schotel was mooi versierd 

met kleurrijke groenten en een lekker sausje. Als dessert mochten we 

genieten van een pannenkoek met ijs en krieken.  
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Na de koffie, en natuurlijk de afwas, mochten we spreken over een 

geslaagde kookavond.  

                                                                                                                    

Dienstmededelingen : 

 

- Onze verjaardagswensen in februari gaan naar onze chef Gerard,  

  van harte gefeliciteerd vanwege gans de kookploeg. 

- Vrijdag 21 februari 2020 18.00 uur kookavond groep Verpoten 

- Vrijdag 20 maart 2020 18.00 uur try-out restaurantdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

   

      

                                                                           

 

  

6° Restaurantdag 18 april 2020 
 

Hapje : quiche van gerookte zalm en broccoli  

 

Voorgerecht : slaatje met gerookte eendenborst 

 

Soep : maredsoussoep  

 

Hoofdgerechten :  

-  eendenborst met champions, groene asperges 

    en portosaus (kroketten) of 

- kabeljauw met prei (aardappelpuree) of 

- varkenswangetjes met groot gemengd slaatje (kroketten) 

 

Dessert : biscuit met fruit 

                                                                    Prijs :  € 35 pp 
 

Aperitief vanaf 18.00 uur. 
Inschrijfstrook verder in de “K” 

 

 

Vroeger als er visite kwam gaven we koffie, 

                                                         nu geven we onze wifi code. 

 

                                                                           Pottenkijker MW 
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Tafeltennis Martinus 

 

Onderafdeling KWB St.-Martinus 

 

INSTUIF   SPECIAL 
Zondag  16  februari  2020 

 

 
 

Vanaf 11.00 uur 

 

Schoteltje  heerlijke appelbeignets 

3 euro  
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6rbO3u8LfAhWMDewKHbO5CO0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/5870/appelbeignets&psig=AOvVaw0Qs5UKPfIgQ7PRl7fQf-_T&ust=1546084300835058
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Inschrijvingsstrookje 

 

 

 
RESTAURANTDAG ZATERDAG 18 APRIL 2020 
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Inschrijvingsformulier  : 

Kaas- & Wijnavond  7 maart  2020 

 
Ondergetekende schrijft in met ……..personen voor de kaas en wijnavond 

van   7 maart  2020      Aanvang: 17.30 

en betaald hiervoor de som van  ….. X  20€  = ………...€ 

-Door storting van het opgegeven bedrag op rekening nr   

                                                   BE09  7390 1473-9957 
van de   Kontichse Wijnmakersgilde  -  2550  Kontich 

 

-Kontant op de bijeenkomst van 05.02.2020 

-Door afgifte van de inschrijving strook  aan een van onze bestuursleden 

 

Naam :……………………………………………………………….. 

 

Meer inlichtingen K.  Michiels 03 455 02 63 of 

wijngilde.kontich@telenet.be  

 

 

 

 

Ondergetekende schrijft in voor het lenteontbijt van 1 maart 2020 

met volgende personen:  

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

en betaalt 

………. x 18,00 euro = ………….. euro  

□    Cash 

□    Per overschrijving op rek BE09 9796 1894 2857. 

 

  

mailto:wijngilde.kontich@telenet.be
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           Kontichse Wijnmakersgilde 

 
       Inschrijvingsformulier  :  
 

Kaas- & Wijnavond  7 maart  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsstrookje 
 

KWB  Lente ontbijt 
 

Uiterlijk 23 februari 2020 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

We gaan ons eens toeleggen op een vorm van fotografie waar  we ons 

op verschillende fotosalons al blind op gestaard hebben… 

 

Het programma voor februari 

 
- 03 feb  14:00 experimenteren met high and low-key 

(deel 1) 
- 10 feb  14:00 Beeldbewerking  3 ( herhaling ) 

    16:30 Kernteam 
- 12 feb  20:00 KAVF 
- 17 feb  13:30 fototentoonstelling “Spectrum”  
- 24  feb  14:00 Eerste thema van het jaar. 

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

 

Foto van de maand  : Peter Coppens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indelens.be/
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Vrijdag 10 januari  
 

De eerste speeldag van het nieuwe jaar is de 8e wedstrijd en men kan dus 

vanaf vanavond zijn slechtste beurt wegspelen om zo hogerop in het 

klassement te geraken. Met klaveren als troef vliegen 72 deelnemers erin. 

En wat niet zo vaak voorkomt : 3 dames sieren het podium ! Eliane 

Goddaer wint nipt de kip na een zeer sterke tweede ronde. Louis Van 

Deuren bouwt zijn voorsprong in het klassement verder uit. 

De eerste ronde gaat met 72 slagen naar Roger Van Loock. Simonne Joly 

met 68, Jan Borgmans met 67, Paula Engelen met 65 en Anita Moons 

met 62 slagen benaderen hem het dichtst. In de tweede ronde zet Eliane 

Goddaer de wedstrijd naar haar hand. Ze komt uit op 79 slagen en haalt 

zo in totaal één slag meer dan Paula Engelen, die nu als tweede eindigt 

met 70 slagen. Lieve Puttemans is met 69 slagen de nummer 3, Rita Van 

Hoey volgt met 64 en Mariette Selleslaghs en Juul Selderslaghs - de 

eerste man in deze ronde ! - staan met 61 slagen op 5.  

Het beste rondje van 4 spelen is met 28 slagen voor Rita Van Hoey en 

Roger Van Loock. Rita haalt met 12 slagen ook de beste score in één 

spel. En Georges De Bruyn haalt amper 2 slagen in één van zijn rondjes 

van 4 spelen, en dat vlak nadat hij er een van 27 had gespeeld. ’t Kan 

verkeren… 

De uitslag van speeldag 8 : 

1.Eliane Goddaer 136, 2.Paula Engelen 135, 3.Simonne Joly en Roger 

Van Loock 121, 5.Vik Willems 120, 6.Jan Borgmans 118, 7.Fred Moons 

117, 8.Juul Selderslaghs, Roger Dupont en Nini Claessens 115, 

11.Leontine Landuydt 114, 12.Willy De Voecht 113, 13.Irene 

Beuckelaers, Magriet Madou, Edward Van Herck en Anita Moons  

En het klassement ziet er na 8 wedstrijden zo uit: 

1.Louis Van Deuren 834, 2.Jan Borgmans 803, 3.Leo Van linden en 

Edward Van Herck 799, 5.Vik Willems 791, 6.Ludo Jacobs 789, 7.Leon 

Bleeckx 778, 8.François Stessens 769, 9.Raf Versteijlen 768, 10.Nicole 

Stessens 765.  
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Vrijdag 24 januari  
 

Voor deze 9e competitiewedstrijd zijn er 62 spelers komen opdagen. Dat 

betekent dat er voor het eerst sinds 4 jaar ! weer tafels van 5 spelers 

waren. Een verklaring is dat enkele vertrouwde gezichten ‘van achter de 

toog’ al dan niet wegens ziekte forfait moesten geven. Ria en Marie-

Louise, probeer er vrijdag opnieuw bij te zijn ! Gelukkig kon ‘Anita van 

de Carlo’ bijspringen ! Ze trok ook de troeven van de avond: opnieuw 

ruiten, voor de 4e keer al.  

De ‘koekskes’ smaakten vooral heel goed voor Juul Selderslaghs. De 72 

slagen van zijn eerste ronde dikt hij aan met 63 in de tweede en dat is 

ruim voldoende voor kippenwinst en een plaats in de top tien van het 

klassement. En Louis Van Deuren blijft zijn voorsprong in dat 

klassement maar verder uitbouwen... 

De cijfers lopen niet erg hoog op vanavond. Juul is ‘de strafste’ met zijn 

72 in de eerste ronde en dat zijn er 6 meer dan Nicole Stessens. Chris 

Hellemans volgt met 64, Lia Segers met 63 en Lida Taels en Ivo De 

Meyer volgen op plaats 5 met 60 slagen. Leon Bleeckx heeft aan 67 

slagen genoeg om de tweede ronde te winnen. Hij laat Maria 

Vansweevelt, 65, Ronny Van den Bos, 64, en Juul Selderslaghs en 

moeder en zoon Nini Claessens en Dirk Crauwels met elk 63 slagen 

achter zich. 

Ronny Van den Bos speelt met 25 slagen het beste rondje van 4 spelen; 

zijn tegenpolen zijn Lia Segers en Leo Van linden met 3 slagen. Het 

beste spel is vanavond voor Bart Peeters met 11 slagen. 

 

De uitslag van speeldag 9 : 

1.Juul Selderslaghs 135, 2.Leon Bleeckx 125, 3.Chris Hellemans 124, 

4.Nicole Stessens 119, 5.Maria Vansweevelt en Nini Claessens 118, 

7.Ronny Van den Bos, Louis Van Deuren en Rita Van Hoey 115, 10.Dirk 

Crauwels en Edward Van Herck 114, 12.Rita Min, Julien Beuckelaers en 

Staf Van den Eynden 111,  

En het klassement ziet er na 9 wedstrijden zo uit: 

1.Louis Van Deuren 841, 2.Edward Van Herck 804, 3.Jan Borgmans en 

Ludo Jacobs 803, 5.Leon Bleeckx 800, 6.Leo Van linden 799, 7.Juul 

Selderslaghs 795, 8.Vik Willems 791, 9.Nicole Stessens 789, 10.Chris 

Hellemans 779.   
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Organiseert op 

 

 

 

 

NOORSE INSTUIF 

Noorse schotel € 5 

Met Jenevertje € 6 



 KONTAKT                       Februari 2020                             27 
 

 

 

 

 

 

Beste gildevrienden, 
  

 

Na een zeer schitterend nieuwjaarsfeestje krijgen wij 

op onze volgende ledenvergadering donderdag 6 

februari een echte schapenboer te gast. 

Deze man zal ons 

spreken over zijn 

schapen, de melk en 

de kaas die daarvan 

kan gemaakt worden. Een proevertje zal er 

natuurlijk bij zijn want bij een lekker 

glaasje wijn hoort wel een stukje kaas. Op 

deze vergadering zijn ook niet gildeleden 

welkom. 

Afspraak :  KWB lokaal  donderdag 6 februari  20u. 

  

En in de maand maart hebben wij een afspraak met de 

brandweer.  Donderdag  5 maart  20 u. 

Zij zullen komen praten over brandpreventie, brand, 

gas en rookmelders en al wat je er van moet weten. 

Deze voordacht zou wel eens zeer nuttig kunnen zijn.  

Ook op deze vergadering is iedereen welkom. 

 

 

En op zaterdag 7 maart is er dan onze jaarlijkse 

Kaas en wijn avond.  Niet alleen onze leden maar ook vrienden en 

sympathisanten zijn hierop uitgenodigd. Wij starten om 17.30u met een 

aperitiefje en gaan dan aan een rijk gevulde kaastafel.   

Uw bijdrage :  € 20 per persoon en ook onze gildewijn is inbegrepen. 

Inschrijven kan al door storting op rek. n°BE09-7390-1473-9957 of 

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

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

mailto:wijngilde.kontich@telenet.be
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HET BIER VAN MAAND Februari 2020 
 

AFFLIGEM TRIPEL! 
    

De kleur van dit abdijbier is amber en 

goudkleurig. Dit blonde abdijbier heeft een 

pittig hop aroma, een zachte body en een licht 

bittere afdronk. Het alcoholpercentage bedraagt 

9 %.  

Alhoewel het hop aroma vrij pittig is, is in de 

smaak van het bier weinig hop waarneembaar, 

waardoor vooral de mout op de voorgrond 

treedt. Daardoor is deze tripel zeer volmondig en 

als gevolg van de beperkte koolzuurverzadiging 

komt het bier een beetje “papperig” over, wat 

dan weer de doordrinkbaarheid niet ten goede komt. Ten slotte is er in de 

afdronk een lichte bitterheid waarneembaar. Het bier wordt gebrouwen 

met hergisting op de fles. 

De voorbije jaren won dit bier talloze prijzen waaronder: brons bij 

WERELDBIER AWARDS BELGIË STYLE TRIPEL -  brons bij 

INTERNATIONAL BREWING AWARDS 2011 – een gouden award 

bij WERELDBIER ONDERSCHEIDT EUROPA 2014 en eveneens 

goud bij MEININGERS INTERNATIONAL CRAFT BEER AWARD 

2015. 

Tot slot nog enkele weetjes over  Affligembieren: 

- Affligem werd oorspronkelijk in de benedictijnenabdij van 

Affligem gebrouwen. 

- Omdat tijdens de advent en de vastentijd de monniken niet zoveel 

bier mochten drinken, werd daarom, tijdelijk, een zwaarder bier 

gemaakt: DE TRIPEL!!! 

- Behoren ook tot het assortiment Affligembieren: Affligem Blond, 

Affligem Dubbel, Affligem Patersvat (seizoensgebonden), 

Affligem Christmas en Affligem 950 Cuvee. 

- Affligem is ook erkend als Vlaams-Brabants streekproduct. 

Bezoek zeker hun website: http://affligembeer.be  

http://affligembeer.be/
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  Zondag 22 maart 2020 

-  - ONTBIJT-ACTIE -  
          Van 07.30 u. tot 10.30 uur. 

 

Een ontbijtmand als geschenk voor Vaderdag, was het idee waar we 20 

jaar geleden mee van start gingen. Het was onmiddellijk een succes en we 

besloten dit elk jaar rond Vaderdag te organiseren maar dan voor iedereen 

die verwend wilt worden met een goedgevulde ontbijtmand en dit voor 

een zeer democratische prijs.  

Wat mag je zoal in je mand verwachten:  

2 pistolets, 1 koffiekoek, kaas, hesp, boter, confituur, choco, yoghurt, 

gekookt eitje, koffie, thee, speculaas en eventueel een fles cava, dit alles 

mooi ingepakt zodat je het zelfs aan iemand als cadeau kunt schenken.    

Er is keuze uit manden van 1 of 2 personen met of zonder cava  en bestellen 

mag men zoveel als men wil.  

Voor de kinderen hebben we een speciaal pakket met +/- 10 artikelen 

waaronder een sandwich, een donuts, een drankje een appel en nog andere 

ontbijtartikelen. Dit kan enkel besteld worden bij een ontbijt van minimum 

1 persoon. 
 

We bezorgen het aantal bestelde manden tussen 07.30 u. en 10.30 u aan 

huis (in onze gemeente) maar …je kan en mag ze ook komen afhalen in 

het lokaal onder de St Ritakerk, Pierstraat 5 
 

Bestellen kan tot zondag 15 maart bij een bestuurslid,  via het  

inschrijvingsformulier of via website:  

      Https://www.pe-immanuel.be/index.php/ontbijtmanden 
 

 

Betalen bij bestelling of overschrijven via de bank op het nummer: 

BE 29-7895-4829-7164 van KWB St-Rita  

Vermeld duidelijk het aantal + type  manden/  /adres / telefoonnr. en    

+/-  gewenst uur van levering of afhaling  
 

Indien KWB-lid ook het lidnummer vermelden a.u.b. 

https://www.pe-immanuel.be/index.php/ontbijtmanden
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      Inschrijving “Ontbijt-actie “K.W.B. St-Rita Kontich 22/03/2020  

 

Naam: …………………………………………………………. 

 

Adres………………………………………………………. 

 

KWB-lid nr. …………………   Geen lid (omcirkel)  
 

Aantal invullen a.u.b. 

KWB  LID/GEEN KWB LID  

Mand  A voor 1 pers. zonder bubbels     9 €…...  X.  |     11 € ..........X 
 

Mand  B voor 1 pers. met bubbels       11 €…. .  X.  |     13 € ……. X. 
 

Mand  C  voor 2  pers. zonder cava       16 €…. .  X.  |     19 € ........ .X  
 

Mand  D voor 2  pers. met cava              20 €…..   X.  |     23 € ……. X. 

 

Kinderpakket                                              6 € …...X.  |        7 €…….  X 

 

Totaalbedrag: ………euro.    Uur van afgifte. +/-................... Uur 

 

Wij komen de bestelling zelf ophalen in de parochiezaal rond ……uur 
 

 Inschrijven via website: 
 https://www.pe-immanuel.be/index.php/ontbijtmanden               
   of bij: 

 Secr.L. Hellemans- De Bock Pierstraat 268 tel. 03/457 51 61 

      0475/32 36 51 of e-mail: kwb.st.rita@telenet.be 

 Jos Van Bulck Keizershoek 140 tel. 03/457 25 11 

Eddy 

Serrien 

Pierstraat 202 

tel. 03/457 73 60 
 

 
 
 
 

https://www.pe-immanuel.be/index.php/ontbijtmanden
mailto:kwb.st.rita@telenet.be
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SOLIDARITEITSACTIE VENEZUELA 2020 

 

In het KONTAKT van januari ’20 verwezen wij reeds naar de komende 

SOLIDARITEITSACTIE VENEZUELA ter ondersteuning van het 

werk van Peter Gijs. Voormalig onderpastoor Peter Gijs van St.-

Martinusparochie is reeds verschillende jaren werkzaam in Valle de la 

Pascua, gelegen in het binnenland van Venezuela. Het DB steunt ten volle 

dit initiatief onder vorm van WIJNVERKOOP en hoopt dat heel veel 

KWB-leden hun solidariteit zullen tonen voor het werk dat Peter in het 

arme en politiek onstabiele Venezuela verricht.  

Hierbij aansluitend vinden jullie alle nodige info over de actie die loopt 

tussen 9 februari ’20 en 9 maart ’20. 

Voor verdere inlichtingen kunt u ook terecht bij Robert Vergauwen 

(0479/65 95 62 of via e-mail: robert.vergauwen@telenet.be) 

 

WARM AANBEVOLEN!!! 
 

 

 

 

 

Zaterdag 8 februari  Kaartmarathon 

 

Zondag 16 februari  Instuif Special – Appelbeignets 

 

Zondag 1 maart  KWB luxe ontbijt 

 

Maandag 2 maart Open vergadering = Foto 
  

mailto:robert.vergauwen@telenet.be
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Familiegroep Dementie Regio Kontich 
 
Van, voor, door mantelzorgers & familieleden van personen met dementie 

  

Programma voorjaar 2020: 
  

·         Donderdag 30 januari 2020 

19u30 – 21u30 

‘Afscheid nemen van wat is geweest en opnieuw ontmoeten.’ 

 

·         Dinsdag 24 maart 2020 

14u00 – 16u00 

‘Wie is de mantelzorger van de mantelzorger?’ 

 

·         Donderdag 28 mei 2020 

19u30 – 21u30 

‘Zomer voor de deur: samen vakantie beleven.’ 

GRATIS 
Ook voor mensen buiten Kontich 

  

WAAR?      WZC De Hazelaar, Witvrouwenveldstraat 1,  

                    2550 Kontich, zaal ‘De Zonnebloem’ (volg de pijlen) 

  

INFO?                   kontich@alzheimerliga.be of 03 450 82 80 

   

Samenwerkingsinitiatief van: De Hazelaar, Gemeente Kontich, 

Alzheimerliga 

  

Vriendelijke groeten,  

  

Hilde Van den bergh 
Verantwoordelijke GEZEL, 
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Maart 2020 
 
 

Zondag 01 KWB Lenteontbijt  10.00 uur 

Maandag 02 
Fotoclub 

Ledenavond + open vergadering 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 04 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 05 Wijngilde 19.00 uur 

Zaterdag 07 Wijngilde – Kaas en Wijn 18.00 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 Kaart 13 20.00 uur 

Zaterdag 14 
TTK Jeugd 

Voetbal – Quiz (Parochiezaal) 

09.00 uur 

20.00 uur 

Zondag 15 Instuif SPECIAL (Kaart) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 16 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 19 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 20 Kook 7 18.00 uur 

Zaterdag 21 TTK Jeugd 09.00 uur 

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

Maandag 23 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 26 Tafeltennis  19.30 uur 

Vrijdag 27 Kaart 14 20.00 uur 

Zaterdag 28 
TTK Jeugd + ontbijt 

Artikel “Kontakt” 

07.30 uur 

12.00 uur 

Zondag 29 Instuif (Volley) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 30 Fotoclub 14.00 uur 
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“Kontakt”: Maart 2020. 
 

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

vanaf donderdagmiddag 27 februari 2020. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 22 februari 2020  12.00 uur! 
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