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   Sint-Martinus organiseert 
 

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 
 
 
  

 

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

 

Dag KWBers, 

 

Zonder dat we echt winter gehad hebben beginnen we al aan de maand 

maart. 

Met winter bedoel ik dan vrieskou, sneeuw en ijsgang. 

Gelukkig zijn we daar tot nu toe van gespaard gebleven, maar de 

verschillende opeenvolgende stormen, met hevige rukwinden en 

windstoten, gepaard met vrij veel regen, die we wel hebben gehad in 

februari, waren ook niet van de poes. 

 

Laat ons hopen dat de maand maart op dat vlak toch wel rustiger mag 

verlopen. 

 

Ik wil met jullie eerst even terugblikken op de voorbije schrikkelmaand 

februari: 

  

Op zaterdag 8 februari was er de jaarlijkse kaartmarathon van onze 

onderafdeling kaart in ons KWB-lokaal. Een geslaagde editie heb ik 

vernomen, en de kriekjes met frikadellen hebben bij de aanwezigen zeer 

zeker ook gesmaakt. 

 

Zondag 16 februari hield de onderafdeling TTK een Special Instuif. Het 

werden opnieuw de overheerlijke appelbeignets! Weliswaar enkele porties 

minder verkocht dan de vorige keer, maar zeer zeker een meer dan 

geslaagde instuif met veel volk. Goed zo. 

 

Zaterdag 22 februari was er de theatervoorstelling “De reden waarom de 

oude man onder de tram liep” van en door Roland Bergeys. Terwijl ik dit 

hier neertik moet deze avond nog plaats vinden. De voorverkoop was niet 

zo’n succes, hopelijk kwamen er nog een aantal geïnteresseerden dezelfde 

avond langs.      

 

Tenslotte, zondag 1 maart het LENTE-ONTBIJT. Volgende maand vinden 

jullie zeker een uitgebreid verslag van deze KWB-activiteit. 
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En dan naar de maand maart. Wat mogen we dan allemaal verwachten bij 

onze KWB familie? 

 

Maandag 2 maart is er de open vergadering over FOTOGRAFIE, verzorgd 

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

Toegang gratis, waarom zou je dus thuisblijven? En vergeet jullie 

fototoestel niet! 

 

Zaterdag 7 maart de Kaas- en Wijnavond, getekend onze onderafdeling 

Wijnmakersgilde. Tijdig inschrijven is de boodschap. 

 

Een weekje later, zaterdag 14 maart wordt de QUIZ van de onderafdeling 

voetbal georganiseerd. Ook hier moet natuurlijk voor ingeschreven 

worden. 

 

Een dagje later, zondag 15 maart is er dan alweer de Special Instuif van de 

onderafdeling kaart, andermaal met het intussen gekende en gesmaakte 

Noors Schoteltje.  

 

Verder de door de maandse activiteiten van onze onderafdelingen en de 

KWB maand maart is alweer goed gevuld… 

 

Beste KWBers, ik wens jullie allen een fijne maand maart, hopelijk is het 

zonnetje regelmatig van de partij. 

 

En natuurlijk komen we elkaar binnen onze KWB zeker deze maand 

ergens tegen. 

 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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Een gemiste kans 
 

Zo wil ik de wending van de paus i.v.m. het celibaat noemen. Overal tot in 

de brousse van de Amazone, schreeuwt de gemeenschap om voorgangers; 

ook in het vaticaan is men er zich van bewust, de oplossing: BIDDEN! 

Ik wil als gelovige die oproep versterken  

met al mijn memorabillia! 
Ik bouw een altaartje met:  

     de verdorde palmtak,  

     mijn missaal van mijn vormsel,  

     de doopprentjes van onze kinderen,  

     de paternoster van mijn moeder,  

     daar bovenop de zangbundel Sursum Corda,  

     de kleine catechismus (wit)  

     en ten slotte de doopkaars van een kleinkind.  

Dit zal zeker volstaan!  

Voor alle zekerheid voeg ik er nog een schietgebedje aan toe:  

H. RITA BID VOOR ONS! 

 

Flor 

 

 

 

Open vergadering 4 mei 20.00 uur 
 

 

 “Van slapen lig je toch niet wakker” 
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FAMILIAATJES 

 
Stilaan verdwijnen de donkere dagen. Het grijze moet plaats maken voor 

meer licht. De zon komt meer en meer piepen en komt ons haar stralen 

laten voelen. 

Wanneer het je echter niet zo goed af gaat, wanneer je een mindere periode 

door moet, wanneer het allemaal niet zo evident is, denk dan aan die 

zonnestralen, pik ze mee, zo veel je kan, probeer positief te zijn, geloof, 

hoop, dat maakt ons sterk. 

En onze genegenheid tegenover elkaar, onze bezorgdheid, onze 

samenhorigheid moet ook voor jou een deugddoend gevoel geven. Voor 

allen het allerbeste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vernemen het overlijden op 19 februari 2020 van ons lid René 

ROELANT in de leeftijd van 79 jaar. De laatste jaren was René een trouwe 

bezoeker van onze wekelijkse instuif. Langs deze weg willen we de familie 

nogmaals onze oprechte gevoelens van medeleven aanbieden. 
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Open vergadering 4 mei 2020: 

 “VAN SLAPEN LIG JE TOCH NIET WAKKER?” 

Het belang van een gezonde nachtrust 

 
“Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven”, 

zei de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. 

Een goede nachtrust is van levensbelang voor een goede gezondheid. We 

vinden goed slapen belangrijk, maar in de praktijk is het niet zo goed 

gesteld met onze slaap. 

Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat zo’n 30 % van de 

bevolking slaapproblemen ervaart. Bovendien is België één van de 

koplopers in het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. We grijpen met 

z’n allen veel te snel naar medicatie, terwijl er andere alternatieven zijn om 

slaapproblemen te verhelpen. 

Daarnaast werkt ook ons drukke leven het ontstaan van slaapproblemen in 

de hand. Wie goed en voldoende slaapt wordt immers minder snel ziek, 

kan zich beter concentreren, maakt minder fouten en voelt zich beter in 

zijn vel. 

Een nachtje slecht slapen is geen ramp. De volgende dag voel je je 

misschien wat moe maar dat slaaptekort haal je vlug in. Nachten lang 

slecht slapen heeft echter een negatieve invloed op je functioneren. Laat 

het dus niet zover komen.  

Tijdens deze infosessie wordt ingegaan op slapen, zeer belangrijk  in het 

leven van een mens. Tijdens de slaap kan zowel het lichaam als de geest 

tot rust komen om de volgende dag terug fris de dagtaak aan te vatten. 

Toch is goed slapen niet voor iedereen een evidentie. 

Wil je er meer over weten, kom dan zeker op 4 mei om 20.00 uur naar 

het KWB lokaal, Magdalenastraat 21, Kontich.   

 

Het dagelijks bestuur.  

  



8               Maart 2020                                      KONTAKT 
 

 

Beste vrienden, 

 

Weeral een maandje verder in het jaar en nog maar één maand te gaan in 

de reguliere competitie. Sapperloot wat gaat dat toch snel. Het enige goede 

is het feit dat we toch die donkere dagen achter ons kunnen gaan laten. 

 

Toch even melden dat onze jongeren een knap en gezellig 

verrassingstornooi in mekaar staken op zaterdag 15 februari. Proficiat 

 

Met de lente in zicht krijgen we gewoonlijk toch wat extra energie. 

Hopelijk kunnen de gekwetste of zieke spelers ook profiteren van de komst 

van de lente.In de competitie hebben sommigen onder ons ook deze boost 

nodig om hun prestaties een beetje omhoog te krikken.  

 

Recreatief vallen de omstandigheden nogal eens tegen zodat we geregeld 

een mindere bezetting kennen op donderdag0 De regen en wind zal er ook 

wel voor iets tussen hebben gezeten. 

 

Op zondag 22 maart heeft TTK de KWB instuif te verzorgen. Ditmaal staat 

de recreatie in voor de bediening. Vermits bijna iedereen competitie speelt 

zouden we het sportief vinden dat de spelers welke afhaakte wanneer hun 

ploeg dienst had zich spontaan zouden opgeven. 

 

We geven met plezier mee dat twee van onze jongeren in de Federale 

selectie zitten voor de kampioenschappen welke plaats hebben op 3 mei in 

de sporthal van Schelle. 

 

Ook dit jaar staat onze afdeling paraat om tijdens de tweede week van het 

Paasverlof jongeren te laten kennismaken met tafeltennis. Dit gebeurd in 

samenwerking met de Sportraad. Dit sportkamp gaat door van dinsdag14 

tot en met vrijdag 17 april in ons KWB lokaal en start om 9.00 uur. 

 

Groetjes 
Frans 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Deze maand gaan we meer aandacht besteden aan high- en low-key 

Het is geen gemakkelijk onderwerp, maar dit kan ons niet tegen 

houden het te proberen.. 

 

Agenda Maart 

- 02 03experimenteren met high and low-key (deel 2  
Tips en trucs 

- 09 03Eens foto’s trekken in de kerk met doel de 1stcommunie  
- 11 03KAVF 
- 16 03Beeldbewerking  3 ( herhaling ) + kernteam 
- 23 03Op stap maar niet op automatisch trekken (Opdorp) 
- 30 03Nabeschouwing eigen werk high- and low-key. 

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

 

Foto van de maand  : Guido Gillis 

  

http://www.indelens.be/
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Beste voetbalvrienden, 

 

Februari is achter de rug, de laatste ‘voetbalmaand’ is aangebroken. Na 

een mindere eerste seizoenshelft is het geleverde spel op de groene mat 

toch al terug een pak beter, met hier en daar wat puntengewin. Hopelijk 

kunnen we zo het seizoen nog mooi afsluiten. 

 

Als we vooruitblikken naar de maand maart staat 

onze quiz voor de deur. Deze zal namelijk 

plaatsvinden op zaterdag 14 maart en zal stipt om 

20u beginnen, de deuren zullen geopend zijn vanaf 

19u. De inschrijvingen verliepen zeer vlot, een 

maand voordat onze quiz plaats vond, was deze al 

volzet. Quizmaster Wim Verellen, en zijn juryleden 

Tom en Joris, zullen ook dit jaar weer voor een 

geslaagde editie zorgen. 

 

Als we verder vooruitkijken, vindt in juli onze rommelmarkt plaats, en 

wel op zondag 12 juli 2020. Voor deze activiteit zijn de voorbereidingen 

dan ook al van start gegaan. De eerste inschrijvingen voor onze 

rommelmarkt zijn dan ook al binnen. Als u hier een overdekte plaats wil, 

mag u niet te lang aarzelen want deze zullen snel volgeboekt zijn. 

Verderop vindt u onze flyer terug met alle nodige informatie betreffende 

onze rommelmarkt.  

Wij hopen u alvast te mogen begroeten op één van onze volgende 

activiteiten. 
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Beste kookvrienden. 

De maand februari wordt in 2020 “schrikkelmaand” genoemd omdat ze 29 

dagen telt. Voor de wetenschappelijke uitleg moet je maar eens googelen. 

In elk geval zal februari 2020 ons steeds doen herinneren aan de stormen 

van de afgelopen dagen. Ze kregen er dan nog mooie namen bij als Ciara, 

Dennis, Ellen of Francis, zo’n mooie namen dat een mens zou geneigd zijn 

om die zo maar in huis te halen. We mogen dan nog van geluk spreken dat 

het al bij al nog meeviel want in januari 1990 werden windstoten van 168 

km/uur gemeten in het Antwerpse. 

En ik kan het weten, die periode (van verschillende stormen achter elkaar) 

hebben we met de brandweer bijna een week bezig geweest om in Kontich 

en Waarloos de schade te beperken.  

Alle gekheid op een stokje, we mogen dan ook niet de “coronaperikelen” 

vergeten. Doch dit doet ons natuurlijk denken aan het Mexicaans  

biermerk, maar dan zonder al die doden en quarantaine toestanden. Een 

mens zou al in de Chinese zee een cruise bestellen om gratis wat langer op 

het schip te blijven. 

 

Genoeg storm en Chinees, zoals jullie al wisten zijn er enkele chefs ziek. 

Chef Flor had last aan zijn rikketik en diende in allerheil opgenomen te 

worden in het ziekenhuis. Ondertussen is hij terug thuis en moet hij het 

rustig aandoen. Chef Fred verblijft momenteel (20/02/2020) nog in het 

ziekenhuis en hangt aan de infusen met allerlei cocktails van antibiotica.  

Hopelijk zijn onze “oudjes” vlug terug thuis en in ons gezelschap (sorry 

voor de uitdrukking, maar onze bende verouderd toch hé). 

                                                                                                                    

Dienstmededelingen : 

 

- In maart is onze “ouderdomsdeken” chef Tuur jarig, van harte  

  gefeliciteerd vanwege gans de kookploeg. 

- Vrijdag 20 maart 2020 18.00 uur try-out restaurantdag. 

- Zaterdag 18 april 13.30 u restaurantdag. 

- Zondag 19 april instuif 09.30 uur chef Van de Putte, Verpoten,  

  De Wachter en De Catelle. 
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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                                                                                

€ 35 pp 
 

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

 

 

 
          Je wordt niet ouder,   je neemt toe in waarde. 

 

                                                                           Pottenkijker MW 
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HET BIER VAN MAAND Maart 2020 

 

LA TRAPPE  (trappist) TRIPEL! 
 

 

La Trappe Tripel is een klassiek 

trappistenbier met een krachtige 

en volle smaak. Het is een 

Nederlands tripelbier van de 

brouwerij van de 

cisterciënzerabdij 

KONINGSHOEVEN van de 

Trappisten in Berkel-Enschot 

(Noord-Brabant). 

De naam LA TRAPPE is 

afkomstig van het Franse klooster 

“LA TRAPPE”, de bakermat van 

de orde der trappisten. 

Daarnaast heeft het bier een 

kandijzoet en lichtmoutig 

karakter. De afdronk is bitter en 

licht droog.   

La Trappe Tripel is een klassiek 

en krachtig trappistenbier. Het 

alcoholpercentage is 8% en de 

ideale schenktemperatuur ligt 

tussen 10 en 14%. 

La Trappe Tripel wordt ook gebruikt voor het vervaardigen van heerlijke 

gerechten. Enkele suggesties: rundsvlees met Slow Cooker 

(hoofdgerecht), Boboti (hoofdgerecht) en bierparfait (nagerecht). 

Misschien een tip/uitdaging voor onze kookclub? 
Andere trappistenbieren: LT PUUR, LT WITTE, LT BLOND, LT 

DUBBEL, LT BLOCKBIER, LT BOCKBIER, LT ISID’OR, LT 

QUADRUPEL  (10%!!!) en LT QUADRUPEL OAK  ( 11%!!!) 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_9qSXjKbPAhWKbxQKHaoHDKQQjRwIBw&url=http://www.latrappetrappist.com/nl-be/trappistenbieren/la-trappe-tripel/&psig=AFQjCNESx2Pa6l4jECM0xFytrYbA7snz5g&ust=1474740881507418
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Inschrijvingsstrookje 

 

 

 
RESTAURANTDAG ZATERDAG 18 APRIL 2020 
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Inschrijvingsformulier voor de autobusreis 

Moezelvallei 

                      23 – 24 – 25 oktober  2020 

       
      Formulier af te geven aan een bestuurslid van de KWG 

 

Ondergetekende(Naam):……………………………………..  

 

Adres: ……………………………………………………………… 

 

Gemeente:……………………………….Postcode: …………… 

 

Tel.: ……………………………....……....  GSM: ……………… 

 

e-mail : 

………………………………….................................................................. 

 

Schrijft in voor de  3 daagse reis naar de Moezelvallei welke doorgaat  op   

vrijdag 23 , zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2020 

en betaald hiervoor een voorschot  van: 85 €   voor 1 april 2020 

de totaalprijs bedraagt €322 per persoon  / opslag single  € 22 

 

Handtekening: ………………………………   

  

Meer inlichtingen :- Kamiel Michiels  0497 62 96 86  of 

secretariaat  : wijngilde.kontich@telenet.be  

  

mailto:wijngilde.kontich@telenet.be
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Inschrijvingsstrookje 
 

 

Autobusreis  Moezelvallei 

 

KWB  Wijngilde 
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Vrijdag 31 januari  
 

Harten zijn de troeven van de 10e speeldag, waarvoor 64 spelers zijn 

opgekomen. Ze tekenen allemaal de kaart voor een spoedig herstel die 

Ria naar haar Fred in het Lierse ziekenhuis zal meenemen. Misschien 

mogen we de kaartavond een beetje historisch noemen, want er mogen  

meer dames dan heren naar de prijzentafel komen, 11 tegen  9 ! 

Liliane Peeters spant de kroon met haar overwinning; ze kaapt de kip 

weg vóór de neus van Leo Van linden, die opnieuw oprukt naar de 

tweede plaats in het algemeen klassement,  waarin Louis Van Deuren 

autoritair leider blijft. 

Afgetekende winst met 77 slagen in de eerste ronde is voor Leo Van 

linden niet genoeg om te winnen. Zijn voorsprong van 9 slagen op 

Simonne Joly/Hove en Paul Wellens, van 11 slagen op Mariette 

Selleslaghs en van 13 slagen op Anita Moons en Ivo De Meyer is 

onvoldoende. 

Liliane Peeters speelt het klaar om met haar nipte winst van 69 slagen in 

de tweede ronde, ééntje meer dan Edward Van Herck, het laken naar zich 

toe te trekken. Ze zet hierbij Gerda Opsomer en Willem Lauwerys op 5 

en Suzy Vanherck op 6 slagen. 

Edward Van Herck en Leo Van linden spelen met 24 slagen het beste 

rondje van 4 spelen en Wim Van Couwenberghe moet het stellen met 

eentje van 3. Maria Van den Eynde en Marc Baekelmans mogen een 11 

laten optekenen voor een van hun spelen. 

 

De uitslag van speeldag 10 : 

1.Liliane Peeters 129, 2.Leo Van linden 128, 3.Anita Moons 124, 4.Paul 

Wellens 122, 5.Hilde Bastiaens en Josée Van Kets 121, 7.Edward Van 

Herck en Julien Beuckelaers 119, 9.Lida Taels en Mariette Selleslaghs 

118, 11.Raf Versteijlen en Simonne Joly 117, 13.Willem Lauwerys, 

Gerda Opsomer en Leo Ielegems, 116, 16.Suzy Vanherck, Ronny Van 

den Bos en Simonne Joly/Hove 115, 19.Georges De Bruyn 113, 20.Paula 

Engelen 110.   
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En het klassement ziet er na 10 wedstrijden zo uit: 

1.Louis Van Deuren 841, 2.Leo Van linden 823, 3.Edward Van Herck 814, 

4.Jan Borgmans 810, 5.Ludo Jacobs 803, 6.Leon Bleeckx 800, 7.Juul 

Selderslaghs 795, 8.Vik Willems 793, 9.Nicole Stessens 789, 10.Raf 

Versteijlen 787.  

 

Vrijdag 14 februari  
 

Valentijn vandaag… Er wordt geen troef getrokken, het bestuur en de 64 

kaarters vinden het niet meer dan normaal dat vandaag op deze 11e 

speeldag alleen met hartjes kan gekocht worden…  

 

Hiermee is Simonne Joly/Hove de gelukkige. Aan een sterke eerste ronde 

breit ze nog een stevig stuk in de tweede en zo wint ze afgetekend de kip. 

En verrassend toch wel: als nieuwkomer eindigt Henri Goethals bij zijn 

debuut als tweede. Leider Louis Van Deuren bouwt zijn voorsprong 

verder uit. 

Met 74 slagen in de eerste ronde laat Simonne Joly/Hove direct in haar 

kaarten kijken. Anita Moons volgt haar van nabij met 71 slagen, maar 

dan volgt een trio al op 10 slagen : Rita Van Hoey, Leon Bleeckx en 

Fons Dams. In de tweede ronde ontbindt Henri Goethals dan zijn duivels. 

Met 73 slagen haalt hij het vlot vóór Eliane Goddaer, 70, Louis Van 

Deuren, 69, Julien Beuckelaers, 68, en Jos Goossens, 66. Het levert hem 

een gedeelde 2e plaats op met Eliane in het dagklassement. 

Winnares Simonne Joly/Hove haalt met een 12 de hoogste score in één 

spel. En wat de rondjes van 4 spelen betreft: Juul Selderslaghs en Staf 

Van den Eynden staan bovenaan met 27 slagen, helemaal onderaan 

vinden we Raf Versteijlen met amper 2. 
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De uitslag van speeldag 11 : 

1.Simonne Joly/Hove 137, 2.Henri Goethals en Eliane Goddaer 126, 

4.Juul Selderslaghs 123, 5.Leo Rynders, Albert Daelemans en Leon 

Bleeckx 118, 8.Louis Van Deuren, Jos Goossens en Anita Moons 116, 

11.Maria Van den Eynde, Edward Van Herck en Simonne Joly 115, 

14.Julien Beuckelaers en Hilde Bastiaens 113, 16.Paul Wellens en Vik 

Willems 111, 18.Carlo Geuens en Flor Meeus 110.   

 

En het klassement ziet er na 11 wedstrijden zo uit: 

1.Louis Van Deuren 849, 2.Leo Van linden 823, 3.Juul Selderslaghs 819, 

4.Edward Van Herck 818, 5.Jan Borgmans en Leon Bleeckx 810, 7.Eliane 

Goddaer 807, 8.Ludo Jacobs 803, 9.Simonne Joly 802, 10.Vik Willems 

801.  

 

 

 

KWB Kaartmarathon 
 

Zaterdag 8 februari 2020 
 

Het is weer zover, onze jaarlijkse kaartmarathon, de 23ste  reeds. Met 40 

deelnemers gaan we er tegenaan, enkelen zijn wegens gezondheidsredenen 

moeten afhaken. Zowel Fred Moons, Roger Dupont en Jurgen Devoecht 

liggen in het ziekenhuis. We wensen hen een spoedig herstel toe. Maar 

geen nood, we vinden telkens toch mensen die voor vervanging willen 

zorgen , zodat we met geen tafels van 5 zitten. Bedankt ! Benieuwd ! Word 

het stilte voor de storm of houden we het kalm ? 

Klaveren is troef in de eerste reeks. Lisette Stessens heeft er haar handen 

vol van, want zij trekt onmiddellijk naar de leiding met 69 slagen. Volgen 

vrij kort Rita Van Hoey, Marc Baeckelmans en Eduard Van Herck met 

respectievelijk 67 en 65 slagen. Achteraan vinden we Ivo De Meyer die 

het rustig aan doet met amper 34 slagen. Te rustig als g’t mij vraagt. 

De 2de reeks wordt een kopie van de 1ste, zij het met andere acteurs. Louis 

Van Deuren haalt ook 69 slagen en neemt de leiding over van Lisette in 

het klassement en, die hij naar de 5de plaats terugdringt. Irene Beuckelaers 

met 65 slagen, Georges De Bruyn en An Heylen (nieuw) volgen met 63 en 
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62 slagen. Louis voert met 128 het klassement aan gevolgd door Rita Van 

Hoey met 122 slagen. Het duo Irene Beuckelaers en Fons Dams hebben 

117. Ivo heeft zijne rode lantaarn afgegeven aan Liliane Peeters (te zwaar 

misschien ??) die met 83 slagen afsluit. 

Vanaf reeks 3 met ruiten troef wordt er grof geschut ingezet, met name 

door Louis Van Deuren die met 76 slagen het gaspedaal indrukt en 

iedereen het nakijken geeft. Achervolgers Maria Van den Eynde die 65 

slagen haalt en Eliane Goddaer samen met Chris Hellemans die met 61 

slagen op ruime afstand volgen. Door deze boost vergroot Louis zijn 

voorsprong met 26 tot 204 slagen. Zijn naaste belager Rita Van Hoey 

behoudt haar 2de plaats, maar ziet Louis kleiner worden (in afstand toch). 

Zij heeft voorlopig 178 slagen. Maria Van den Eynde en Irene Beuckelaers 

hebben beiden 170 slagen. Ivo heeft Liliane verlost van de rode lantaarn 

(ziet t’em te graag) !! 

Is de strijd gestreden of staan we nog voor verrassingen ? Hopelijk wel hé 

! Maar dat gaan we zien na het eten. Zoals ieder jaar houden we onze menu 

op gehaktballetjes met krieken gevolgd door een potje ijsroom. Ditmaal 

voor iedereen dame blanche als afsluiter. Veel tijd om alles te laten zakken 

is er niet, want we moeten nog 2 reeksen afwerken. Eventjes wachten op 

Marc Baeckelmans, die zijn huisdieren ook van eten moest voorzien ! 

En dan kunnen we reeks 4 starten met harten als de nog ontbrekende troef. 

Deze keer is het Simone Joly die met 71 slagen iedereen verslaat en 

daarmee naar plaats 5 oprukt in het klassement tot 229. Louis blijft 

uiteraard leider maar ziet zijn voorsprong slinken tot 15 slagen. Het zijn 

Chris Hellemans en Irene Beuckelaers die met 236 slagen volgen , Eduard 

Van Herck steekt ook zijn kop aan’t venster met 232. Onderaan het 

klassement heeft Lea Dockx Ivo zijne (geweetwel!) afgepakt ! 

 

We naderen het einde van onze kaartmarathon en gaan de laatste rechte 

lijn in met harten als troef. Rita Martens is in haar nopjes met zoveel hartjes 

in haar pollen, maar ze moet wel het gezelschap van de leider in het 

klassement Louis Van Deuren dulden, samen halen ze elk 71 slagen , Rita 

komt de top 5 binnen, maar Louis bouwt zijn voorsprong terug uit tot 21 

slagen en eindigd op 322. De 2de plaats is voor Eduard Van Herck met 

301 slagen. De dames Irene Beuckelaers en Rita Van Hoey nemen plaats 

3 en 4 in met respectievelijk 299 en 285 slagen.  

Vermelden we nog enkele uitersten, zowel positief als negatief. Georges  

De  Bruyn   haalde  11 slagen  in  één spel,    terwijl    Ludo Jacobs   een   
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rondje    van    30 liet optekenen.     Mariette   Selleslaghs,  Liliane Peeters,   

Peter Marqutecken en Louis Van Deuren haalde amper 4 slagen in één 

rondje. Lea Dockx is  de koploper, maar dan aan de andere kant van het 

klassement !! 

Geen verbetering van het rekord dat op naam van Suzy Vanherck blijft. 

Weet ge nog…. 325 !! Maar toch proficiat Louis ! 

Vooraleer de winnaars bekend te maken moeten we zeker alle 

medewerkers bedanken voor al het werk dat de afgelopen twee dagen is 

verzet. Bedankt Marie-Louise,  Ria, Paula,  Gerda, Anita, Maria en Erik ! 

Een welverdiend applaus klinkt doorheen het lokaal. 

Na afroeping van alle winnaars, werden de centjes uitgedeeld. Zo zit onze 

23ste kaartmarathon erop. 

Iedereen een goede thuiskomst en tot ziens ! 

 

Het Eindklassement: 

1. Louis Van Deuren 322, 

2. Eduard Van Herck 301, 3. Irene 

Beuckelaers 299, 4. Rita Van Hoey 

285, 5. Rita Martens 282, 6. Simone 

Joly 280, 7. Chris Hellemans 278, 8. 

Eliane Goddaer 277, 9. Maria Van 

den Eynde 274, 10. Fons Dams 272, 

11. Georges De Bruyn 271, 12. Jos 

Goossens 269, 13. Roger Van Loock 

267, 14. Marc Baekelmans en 

Mariette Selleslaghs 264, 16. 

Maarten Spriet, Simone Joly (Hove) 

en Marie-Josée Halans 261, 19. Rita 

Min 260, 20. Ludo Jacobs, Carlo 

Geuens en An Heylen 257. 

FS 
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Organiseert op 

 

 

 

 

NOORSE INSTUIF 

Noorse schotel € 5 

Met Jenevertje € 6 
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Kontichse Wijnmakersgilde 
Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 

 

 
 

Beste gildevrienden, 

 

Ook onze laatste vergadering op 6 februari was 

een groot succes. De schapenboer die ons kwam 

vertellen over de schapenkaas en  de wol was een 

zeer begenadigd spreker en wist iedereen te 

boeien.  

 

 Op onze volgende vergadering van donderdag 5 maart hebben we de 

brandweer van Kontich te gast.   Zij komen ons wat vertellen over 

brandmelders, want zoals U weet is dat een noodzakelijk ding in uw 

woning. Maar welke is de beste ?  

Zij weten er meer van en komen dat 

ons graag uitleggen. 

 

Ook op deze gilde vergadering zijn 

niet gilde leden zeer welkom. 

Inkom :€ 2.50   

 

 

En  ook de cursus “ fruitwijn maken voor beginners” gaat op 

dinsdag 3 maart van start in “De Arend”.  Voor late beslissers is er nog een 

plaatsje vrij. 
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Kaas en wijnavond 
 
Deze gaat door op zaterdag 7 maart in het KWB 

lokaal. Ben je nog niet ingeschreven en wil je er 

toch bij zijn,  neem dan vlug de telefoon en neem 

deel aan deze jaarlijkse feestavond. Aanvang 

met een aperitiefje om 17.30u.  Daarna schuiven 

wij aan een rijk gevulde tafel vol met de 

heerlijkste kazen.  En een overheerlijk 

gildewijntje  brengt iedereen in de juiste 

stemming.  En dat allemaal voor slechts € 20   Ook voor onze familieleden 

en vrienden 
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Kontichse Wijnmakersgilde 
Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 

 

 
 

Op reis met de wijngilde 
 

Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2020 maakt onze 

wijngilde een week –end uitstapje naar de Ahr en Moezelvallei.  Deze 

driedaagse reis, met een boottochtje  

en uiteraard een degustatie 

van de plaatselijke wijnen. 

De reis gaat per autocar, onze 

verblijfplaats is Brauneberg, waar 

we 2 overnachtingen boeken. 

Verder rijden we langs Trier, 

(Porta Nigra , de Romeinse 

stadspoort) naar Bernkastel en door het moezel dal terug  naar Brauneberg 

. 

Zondag rijden we dan naar 

Beilstein en maken daar een 

facultatieve boottocht naar 

Cochem, een karakteristiek 

Moezelstadje. 

Ook niet gildeleden kunnen met 

ons mee tegen de prijs van € 322 / persoon vol pension 

Meer inlichtingen: vraag het ons vrijblijvend : 

Kamiel : 0497 62 96 86         Jos  Huysmans  03 457 32 07  

of e-mail :  wijngilde.kontich@telenet.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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Familiegroep Dementie Regio Kontich 
 
Van, voor, door mantelzorgers & familieleden van personen met dementie 

  

Programma voorjaar 2020: 
     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) 

 

 

 

 

Cantina di Mauro 
 

 

Beste vrienden, klanten en sympathisanten, 

  

Op zondag 22/03/2020 organiseren wij onze lente-degustatie.   

Gezien het succes van de voorbije proeverijen en de vraag naar meer 

breiden wij dit jaar ons assortiment uit.  U zal dus veel nieuwe interessante 

wijntjes kunnen proeven. Let wel op deze wijnen kunnen nog enkel besteld 

worden op de degustatie zelf  

De degustatie gaat door in de boerderij zelf:  Casa di Mauro, 

Kriekelaarstraat 6 te 2550 Kontich tussen 13u en 18u. 
 

Zoals gewoonlijk gaat alle opbrengst naar Casa di Mauro ! 
 

. 
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April 2020 
 
 

Woensdag 01 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 02 
Afwerken “Kontakt” 

Wijngilde 

08.30 uur 

19.00 uur 

Zondag 05 Instuif (Foto) + Wijnactie 10.00 tot 15.00 uur 

Maandag 06 
Fotoclub 

KWB Ledenavond 

14.00 uur  

19.30 uur 

Donderdag 09 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 10 Kaart 15 20.00 uur 

Zondag 12 Pasen = GEEN INSTUIF  

Donderdag 16 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 18 Kook - Restaurantdag 14.00 uur 

Zondag 19 Instuif (Kook)  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 16 20.00 uur 

Zaterdag 25 

TTK Jeugd + ontbijt 

Artikel “Kontakt” 

Volley – Gezellig samenzijn 

07.30 uur 

12.00 uur 

18.00 uur 

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

Maandag 27 Fotoclub 14.00 uur 

Woensdag 29 Volleybal – ledenvergadering 20.00 uur 

Donderdag 30 
Afwerken “Kontakt” 

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.30 uur 
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“Kontakt”: April 2020. 
 

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

vanaf donderdagmiddag 2 april 2020. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 28 maart 2020  12.00 uur! 
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