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   Sint-Martinus organiseert 
 

Juli 2020 
 

Zondag 5 Instuif (Bestuur) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 6 Fotoclub 14.00 uur 

Woensdag 8 Kook - Opkuis Keuken 09.00 uur 

Donderdag 9 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Zondag 12 Instuif (Voetbal) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 13 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 16 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Zondag 19 Instuif (Wijngilde) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 20 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 23 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Zondag 26 Instuif (Kaart) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 27 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 30 Zomertafeltennis 19.30 uur 

 Augustus 2020  

   

Zondag 02 Instuif (Voetbal) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 03 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 06 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 09 Instuif (Wijngilde) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 10 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 13 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 16 Instuif (Voetbal) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 17 Fotoclub // DB 14.00 uur // 19.30 uur 

Donderdag 20 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 22 Art.Kontakt // Kook 12.00 uur // 14.00 uur 

Zondag 23 Instuif (Foto) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 24 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 27 Afw.Kontakt // Tafeltennis 09.30 uur // 19.30 uur 

Zondag 30 Instuif (Kook)  1000 uur tot 13.00 uur 

   

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

Dag KWB-vrienden en vriendinnen, 

 

Ik begin aan dit voorzitterswoordje met een beetje een raar gevoel. 

 

Moet ik nu terugblikken op die rare, vervelende, moeilijke tijd? 

Moet ik vooruitkijken naar wat komen gaat, in de hoop dat het alleen maar 

beter wordt? 

 

Geen KONTAKT gedurende drie maanden. Wie had dit ooit gedacht? Ik 

hield het niet voor mogelijk. Maar het kon niet anders. 

Nog erger misschien, geen INSTUIF gedurende meer dan drie maanden. 

Niet wezenlijk. Die gezellige zondagvoormiddag die zomaar, omdat het 

echt moest, van ons werd afgenomen. 

Om nog maar te zwijgen van de verschillende activiteiten van onze 

onderafdelingen die allemaal niet konden en niet mochten doorgaan.  

 

Het dagelijks bestuur heeft getracht in de ongewone periode die achter ons 

ligt jullie via de website, mails en brief op de hoogte te houden van de 

beslissingen die werden genomen binnen onze KWB. Mogelijk is er hier 

of daar wel al eens iets fout gelopen, hebben we soms niet iedereen kunnen 

bereiken, of laattijdig, ik wil me daarvoor hier en nu verontschuldigen. 

 

We gaan in de zomermaanden werk maken van een mailgroep “Ik hoor bij 

de KWB-groep” en vragen jullie nogmaals, beschik je over een mailadres 

en wil je op de hoogte gehouden worden van de recentste nieuwtjes, geef 

dan je e-mailadres per mail door aan kwb.st.martinus.kontich@skynet.be 

met de vermelding “Ik hoor bij de KWB-groep”. 

 

We gaan de draad terug opnemen, hopende dat jullie de onprettige periode 

goed zijn doorgekomen, dat jullie ook weer zin hebben in het KWB-

gebeuren, dat we er samen weer kunnen tegenaan gaan. 

 

Blik vooruit, hoop op de toekomst met opnieuw een KWB-afdeling die er 

is voor ons allen, met al haar onderafdelingen, met een jaarprogramma 

waarin we ons kunnen terugvinden. 

mailto:kwb.st.martinus.kontich@skynet.be
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En waar we vooral van hopen dat we het op een goede manier kunnen 

uitvoeren. 

Wellicht hier en daar wat anders, maar laat ons hopen dat er opnieuw heel 

wat kan plaats vinden, dit steeds in een veilige omgeving en op een 

gezonde manier!!! 

 

Zondag 5 juli gaan de deuren van het KWB-lokaal weer open, is er weer 

INSTUIF en zijn jullie weer opnieuw wekelijks welkom! 

Het zal wat anders zijn dan wat we gewoon waren, ook KWB houdt zich 

aan de afgesproken regels. Maar het zal in elk geval beter zijn dan in de 

afgelopen maanden. Want dan was er niks! 

Kom zeker eens af, ontmoet vrienden en vriendinnen van onze KWB, 

geniet van een koffie, een pintje of een ice tea…  

Kortom, herneem, net als wij die goede KWB-gewoonte!!! 

 

Ik wens jullie allen een heel goede, zonnige, aangename zomer.  

Vakantie in eigen land of toch over de grenzen, het maakt niet veel uit, als 

je maar geniet, ontspanning vindt, gelukkig bent… 

 

 Veel leesplezier ook met deze zomereditie van onze KONTAKT en met 

de drie exemplaren van RAAK die jullie nog te goed hadden. 

 

Ik hoop jullie gauw terug te zien. 

Hou het GEZOND !!!! 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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FAMILIAATJES 

 
KWB hoopt dat ieder van u de corona periode goed is doorgekomen. 

Het waren moeilijke, haast onmenselijke tijden, waar de veiligheid en de 

gezondheid vooraan stonden. 

We blijven er allen aan werken dat deze periode achter ons ligt en hopelijk 

niet meer in deze mate zal terug keren. 

Laat ons samen, jong en oud, vechten voor een leefbare, gezonde wereld, 

waar het goed is om met elkaar te leven, elkaar te ontmoeten, elkaar aan te 

moedigen. 

Het ga jullie allen goed. Blijf sterk, moedig, hoopvol…  

 

 

We vernamen het overlijden op 11 maart 2020 van mevrouw Maria VAN 

GAEL in de leeftijd van 95 jaar. Maria is de moeder en schoonmoeder van 

onze leden Ivo en Rita De Meyer 

We bieden  Ivo, Rita en de ganse familie langs deze weg onze oprechte 

gevoelens van medeleven aan. 

 

We vernamen ook het overlijden op 24 maart 2020 van ons lid Fred 

MOONS in de leeftijd van 77 jaar. Fred was jarenlang en tot aan zijn 

overlijden voorzitter van onze onderafdeling Kaart en actief lid van onze 

onderafdeling Kook. Fred was vaak te zien op activiteiten en wekelijkse 

instuif, samen met zijn echtgenote Ria. Een helpende hand was nooit ver 

weg. Zijn heengaan is een groot verlies voor onze KWB-familie. 

We bieden Ria en de ganse familie onze oprechte gevoelens van 

medeleven aan. 

 

Tevens vernamen we het overlijden van ons lid Marcel VERMEYLEN in 

de leeftijd van 91 jaar. Marcel was het langste lid van onze KWB-afdeling, 

ruim 60 jaar! Hij was heel zijn leven erg actief in de christelijke 

arbeidersbeweging en in onze parochie. We bieden Hilda en de ganse 

familie onze welgemeende, christelijke gevoelens van medeleven aan. 

 

En tenslotte vernamen we tevens het overlijden van de heer Rene VAN 

DEUREN in de leeftijd van 89 jaar. Rene is de vader en schoonvader van 

onze leden Louis en Lieve Van Deuren. We mochten Rene de laatste jaren 
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leren kennen tijdens de bingonamiddagen van KULO waar hij telkens 

getrouw op post was.    

We bieden Louis, Lieve en de ganse familie langs deze weg onze oprechte 

gevoelens van medeleven aan. 
 

 

 

 

Corona: 

 
Patrones van de mondmaskers. Toen de nood het hoogst was en iedere 

gezondheidsinstelling smeekte voor beschermingsmateriaal, was er voor 

onze generatie: geen ademhalingstoestel. noch maskers. Onze generatie 

heeft nog kaki gedragen gedurende 12,15, 18 of 24 maanden voor een 

soldij van 10 fr. per dag. Nu worden we schaamteloos opgeofferd. Thuis 

beschikken we nu over 2 maskers met filters van de gemeente, 2 maskers 

, met filter, van onze BANK, 4 maskers bezorgd door onze kinderen en in 

de supermarkt liggen ze mooi verpakt tussen de bloemen. Ik hoop dat we 

ze niet meer nodig zullen hebben. 

Kom, H.Geest, temper onze woede en leid ons naar een verdraagzame 

samenleving waar elk leven telt! 

 

Flor 
 

 

 

  

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd 

https://www.scolcast.ch/episode/la-division-decimale-en-colonne-2eme-cas
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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KWB Sint-Martinus. 
Vrienden, 

 

we hebben mekaar lange tijd moeten missen in ons vertrouwde KWB-

lokaal. Gelukkig komt daar nu verandering in. We moeten nog wel de 

veiligheidsmaatregelen volgen die ons opgelegd worden met het oog op de 

gezondheid van ons allen! 

 

We hopen van harte dat we jullie terug mogen zien bij onze instuiven en 

activiteiten van KWB en de onderafdelingen. Het zal deugd doen om terug 

een pintje (of iets anders) samen te kunnen drinken, ook al zal dat aan tafel 

moeten gebeuren en niet aan de toog. 

 

Vermits wij als vrijwilliger werken, moeten we geen ontslagen vrezen, 

zoals dat jammer genoeg in vele sectoren wel het geval is! Wel 

ondervinden we als KWB toch ook de financiële gevolgen van het 

ontbreken van de opbrengst van de instuiven, het verhuur van het lokaal 

en de tap van de onderafdelingen. Het zal dus ook voor ons een financieel 

moeilijk jaar zijn. 

 

Maar laten we hoopvol kijken naar de toekomstige activiteiten. Het 

belangrijkste is dat we goed zorg dragen voor mekaar door alle opgelegde 

maatregelen te volgen zodat we in goede gezondheid weer aanwezig 

kunnen zijn. 

Het gaat jullie allemaal goed en tot ziens in ons KWB-lokaal. 

 

Jullie penningmeester 

Jos Demeer 
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KULO in coronatijden. 
 

Vrienden, 

 

de meeste onder jullie zullen het al weten, maar we herhalen hier dat ons 

KULO-weekend 2020 in Valkenburg niet doorgaat. We hebben deze 

beslissing met zeer veel spijt genomen. 

Uit de reacties die we al ontvingen bleken zowel begrip als vragen omtrent 

deze beslissing. Daarom geven we ook graag enige toelichting. 

Tot begin juni was er geen mogelijkheid om de nodige voorbereiding te 

doen en was er ook geen zicht op wat er inzake busreizen in België en in 

Nederland zou toegelaten zijn. Op dit ogenblik is het in Nederland 

toegelaten om met bussen te reizen, mits de halve capaciteit leeg blijft. Dat 

is voor ons geen optie. Daarom geen onzekerheid tot de laatste moment en 

liever nu een beslissing genomen. 

 

Ook onze bingo van september komt te vervallen. Enerzijds is het moeilijk 

afstand te bewaren tijdens dergelijke activiteit en anderzijds is het nu ook 

geen geschikt moment om bij onze lokale middenstand tombolaprijzen te 

gaan vragen. Zij hebben op dit ogenblik andere katten te geselen. 

 

Dat alles betekent dat onze eerstvolgende KULO-activiteit het vieren van 

oudjaar zal worden. Laten we hopen dat we in goede gezondheid daar in 

grote getale terug aan kunnen deelnemen! 

 

Het KULO-team. 

Harry, Leo en Louisa, Jos en Marina 
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HERFSTLUNNER 20 SEPTEMBER 2020 

 
Op 20 september 2020 om 12.00 uur organiseren wij onze jaarlijkse 

Herfstlunner. We voorzien andermaal een uitgebreide maaltijd. Dit 

natuurlijk onder voorbehoud van wijzigingen in de corona maatregelen. 

De juiste samenstelling van het meergangen menu zal u later meegedeeld 

worden.  

Het culinair gedeelte zal afgewisseld worden met een live-optreden van 

zanger  Mike Steve en zangeres Pascale, beiden academisch geschoold en 

voorzien van een uitgebreid repertorium aan liedjes in diverse talen 

(Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans). Kortom, het ideale 

muzikale duo om ons een spetterende namiddag te bezorgen, vol 

ambiance, dans en humor. 

De prijs voor deze namiddag behouden we op 25 euro per persoon. 

Dranken die niet inbegrepen zijn in het menu zijn te verkrijgen aan onze 

klantvriendelijke KWB-prijzen. 

Er is die dag geen instuif. 

Inschrijven kan met inschrijvingsstrookje bij de leden van het dagelijks 

bestuur met contant geld of door overschrijving op rekening BE09 9796 

1894 2857, en dit ten laatste op 13 september 2020 

 

 

Inschrijvingsstrookje KWB Herfstlunner 2020 

 

Ondergetekende: 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Schrijft in voor de herfstlunner van 20 september 2020 

 

Met………………………………………………..personen 

En betaalt 

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

 

……………….. x 25 euro = ………………..euro op rekening BDE09 

9796 1894 2857  
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Inschrijvingsstrookje 

 

 

 

HERFSTLUNNER 

 

Uiterlijk 13 september 2020 

  

Ook dit is een   

CORONA  sigaar 

en sommigen kunnen hier van genieten 
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Beste vrienden, 

 

Het is nu wel even geleden dat je ons hoorde. De eindsprint met dan ook 

de nodige spanningen voor behoud en klassementen werden ons 

ontnomen. 

Geen nood, we zijn er terug. Met de nodige voorzichtigheid kunnen we 

stilaan van onze sport genieten. 

 

Houden aan de regels en gezond verstand gebruiken zal ons moeten 

behoeden voor een volgende golf. 

 

Tijdens het zomertafeltennis zullen we op 3 tafels spelen en de 1,5 meter 

afstand zal heel belangrijk zijn. 

We spelen nog geen dubbels. 

De cafetaria zal open zijn maar men mag niet aan de toog hangen. Dus 

plaats nemen aan de tafels. 

 

Hou het gezond en fair zodat Marc en Els die deze avonden organiseren 

tekens tevreden naar huis kunnen gaan. 

 

Onze inschrijvingen zijn bij de federatie gebeurd maar de resultaten even 

bespreken met de verantwoordelijken van de federatie kon niet. Hopelijk 

zullen we toch een competitie kennen die rekening hield met onze wensen. 

 

Ik wens iedereen nog een prettig verlof en hoop alle gegevens van de 

federatie te krijgen zodat ons kalenderboekje tegen augustus er weer kan 

zijn 

 

Groetjes 
Frans 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Zoals bij veel verenigingen heeft Corona ook bij ons ook het 

uitoefenen van onze hobby bemoeilijkt. 

 

Dit heeft ons niet gehinderd om creatief te leren omgaan met een 

nieuwe manier van bijeenkomsten via videochat. Zo kon iedereen 

veilig vanuit zijn eigen bubbel, de vergaderingen bijwonen. 

 

Wekelijks een onderwerp in coronatijd gefotografeerd, werd 

gezamenlijk besproken en beoordeeld , Op die manier konden we 

toch nog onze hobby blijven beoefenen. 

 

Zo konden we High & Low key, beweging, dieren, leegte, voeding, 

tegenstellingen, lichaamsdelen en reflecties als thema’s behandelen. 
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Hopelijk, nu de maatregelen versoepelen, kunnen we onze activiteiten 

ook weer aanpassen naar het meer normale doen en dit zonder onze 

gezondheid in gedrang te brengen.  Maar ja dan komen er toch wel juist 

de zomermaanden aan met sowieso een aangepast programma  

 

Het is verlofperiode en iedereen zal wel zijn bezigheid hebben met 

kinderen, kleinkinderen, schoonmoeders, maitresses en of gewoon 

met je vrouw die plannen heeft en zich daarvan moeilijk los kan 

maken. 

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

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

wisselen. 

Indien er een andere activiteit voorgesteld wordt zal dit tijdig via 

mail en WhattsApp mee gedeeld worden. 

 

 

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

 

Foto van de maand  : Willy Meyers 

 
 

  

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

 

Hopelijk is iedereen gespaard gebleven van dat venijnig viruske en kunnen 

we stilaan aan betere tijden denken met in ons achterhoofd nog steeds 

rekening houdend met de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. 

We stellen vast dat het KWB-lokaal sinds juli terug beschikbaar is en dat 

de “K” opnieuw normaal verschijnt. Tijdens de  lockdown hebben we jullie 

in april en mei een “coronaversie van onze K-artikels overgemaakt. Laten 

we hopen dat iedereen zijn mails toen heeft gelezen.  

Indien je van plan bent om het KWB-lokaal te bezoeken, kijk eerst naar de 

genomen maatregelen en de te volgens procedure. 

 

Het kookseizoen 2019-2020 wordt afgesloten met de opkuis van de keuken 

op woensdag 8 juli 2020, helpende handen zijn welkom  

vanaf 09.00 uur. Ondertussen hebben we ook de jaarplanning 2020-2021 

ontvangen, aanpassingen zullen u via een flashbericht overgemaakt 

worden. 

                                                                                                                    

Dienstmededelingen : 

- Tijdens de lockdown waren chef Frans en Bart jarig, in juli zijn  

   chef Julien en Willy van de partij en in september chef Luc (V)  

   en Marc. Allen vanwege gans de kookploeg van harte proficiat en  

   we zullen in september geen dorst lijden me dunkt … . 

- Woensdag 8 juli 2020 09.00 uur opkuis keuken. 

- Vrijdag 25 september 2020 18.00 uur ledenvergadering en voor  

  de verandering met mosselen & friet.  

- Gelieve de secretaris uw deelname voor 2021 te melden ! 

- Instuif van 5 juli 2020 vervalt voor de kook.  

- Zondag 23 augustus 2020 instuif deelnemers zie flash 

- Zondag 30 augustus 2020 instuif Vd Putte-Beeckmans-De Meyer R 

  en Aerts, lokaal 09.30u                                                                         

 

 

  

Wegens dreigend watertekort,  

                     doe ik vanaf vandaag geen water meer bij de wijn. 

                                                                                Pottenkijker MW                                                                                                                                                             
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HET BIER VAN MAAND juli – augustus 2020 

 
AUGUSTIJN DONKER!  

 

Augustijn Donker is een roodbruin 

hazelnootkleurig bier van hoge gisting 

met nagisting op de fles en op het vat. 

Het bier heeft een (rood) fruitig aroma en 

bevat toetsen van rozijnen en chocolade. 

Augustijn Donker is een atypisch 

donker bier en wordt sinds 2009 

gebrouwen. De smaak is niet 

uitgesproken zoet zoals men bij de meeste donkere speciaalbieren 

verwacht. Het alcoholpercentage bedraagt 8%. 

Een korte historische terugblik. 

De Augustijnse monniken brouwen AUGUSTIJN sinds 1295 in hun 

klooster in Gent. In de Middeleeuwen brouwden en brachten veel priesters 

en monniken hun eigen bier op de markt. Omdat het water vaak vervuild 

was, was het veiliger om bier te drinken omdat het water tijdens het 

brouwproces werd gekookt.  

Toen de Augustijnen in 1978 op zoek gingen naar een nieuwe 

brouwpartner, experimenteerde Jozef Van Steenberge al veel met bieren 

van hoge gisting. De Augustijnen waren overtuigd van zijn kennis en zo 

kreeg de Brouwerij Van Steenberge toegang tot het recept van deze 

historische kloosterbieren. 

Jozef Van Steenberge garandeerde het voortbestaan van de brouwerij in 

1982 met de herlancering van AUGUSTIJN met nagisting op de fles. De 

historische giststammen geven het bier zijn milde, zachte maar zeer rijke 

smaak. Brouwerij Van Steenberge gebruikt deze soorten als basis van 

AUGUSTIJN en veel van haar andere bieren zoals Augustijn Blond, 

Augustijn Grand Cru, Baptist, Piraat, Gulden Draak, Bruegel,  … 
 

NB: Brouwerij Van Steenberge is gelegen in het Oost-Vlaams dorp Ertvelde, waar ooit 

Eddy Wally woonde. 
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Vrijdag 28 februari  
 

Merkwaardig. Als je tegenwoordig Simonne Joly heet, zit je bij onze 

kaarters goed, of je nu in Kontich of in Hove woont… Want zie, 

Simonne Joly/K scoort vanavond best met 127 slagen en zij wint de 

eerste ronde met 72. Simonne Joly/H wint de tweede ronde met 69, 

eindigt in totaal op de derde plaats, maar… mag met de kip naar huis 

omdat de nummers 1 en 2 liever naar de prijzentafel gaan. Straffe toeren. 

En om het nog wat straffer te maken : Roger Van Loock, Simonne/H’s 

echtgenoot, eindigt tweede in de tweede ronde en vierde in het 

dagklassement… Maak dat mee… Bovendien staan er 3 dames op het 

podium. Het moest er eens van komen…En voor de statistieken: op deze 

12e speeldag zijn we met 64 en is schoppen troef, en bouwt Louis Van 

Deuren zijn voorsprong in het klassement verder uit tot 32 slagen. 

In de eerste ronde is er bovenaan niet veel afscheiding. Simonne Joly 

wint met 72 slagen, één meer dan Lida Taels, 2 meer dan Maarten Spriet, 

3 meer dan Chris Hellemans en 5 meer dan Nicole Stessens en Marc 

Pirson. Lagere scores maar wel wat meer aftekening in ronde 2: Simonne 

Joly/H haalt er 69, echtgenoot Roger Van Loock volgt op 4, Carlo 

Geuens op 6, Ludo Jacobs op 7 en Magriet Madou en Vik Willems op 8. 

Het minst goede rondje van 4 spelen is voor Peter Marquetecken met 3 

slagen, het beste wordt met 23 gedeeld door Lea Dockx, Lida Taels, Leo 

Ielegems en Vik Willems. En volgende 6 haalden 10 slagen in één spel: 

Marie-Josée Halans, Anita Moons, Dirk Crauwels, Ivo De Meyer, Wim 

Van Couwenberghe en Louis Van Deuren. 

 

De uitslag van speeldag 12: 

1.Simonne Joly 127, 2.Nicole Stessens 125, 3.Simonne Joly/Hove, Roger 

Van Loock, Ronny Van den Bos en Lida Taels 124, 7.Vik Willems en 

Maarten Spriet 124, 9.Carlo Geuens 121, 10.Ivo De Meyer 119, 11.Chris 

Hellemans 118, 12.Louis Van Deuren 117, 13.Paul Wellens en Jozef 

Vleminckx 114, 15.Magriet Madou 113, 16.Georges De Bruyn,  
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KaartKAMPIOENschap 2019/2020 Beste 7 

  TOTAAL PLAATS ALG. 

Naam en voornaam BESTE 7 BESTE 7 TOTAAL 

VAN DEUREN Louis 856 1 1369 

SELDERSLAGHS Jules 824 2 1311 

VAN LINDEN Leo 823 3 1319 

JOLY Simone 822 4 1299 

WILLEMS Vik 819 5 1316 

VAN HERCK Eduard 818 6 1355 

BORGMANS Jan 810 7 1295 

BLEECKX Leon 810 8 1281 

JOLY Simone (Hove) 810 9 1168 

STESSENS Nicole 808 10 1287 

GODDAER Eliane 807 11 1253 

HELLEMANS Chris 805 12 1265 

JACOBS Ludo 803 13 1286 

DE BRUYN Georges 799 14 1198 

VAN LOOCK Roger 791 15 1184 

BEUCKELAERS Julien 791 16 1088 

DAELEMANS Albert 790 17 1264 

SPRIET Maarten 790 18 1262 

VERSTEIJLEN Raphael 787 19 1253 

VAN DEN BOS Ronny 781 20 1158 

BEUCKELAERS Irene 780 21 1159 

ENGELEN Paula 779 22 958 

DE MEYER Ivo 779 23 779 

IELEGEMS Leo 778 24 975 

STESSENS François 777 25 1259 

CLAESSENS Nini 774 26 958 

GOOSSENS Jos 772 27 1253 

MOONS Anita 771 28 1176 

VANHERCK Suzy 769 29 1029 
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VAN DEN EYNDE Maria 768 30 1226 

GEUENS Carlo 766 31 850 

DUPONT Roger 765 32 1152 

TAELS Lydie 765 33 1049 

VAN DEN EYNDEN Staf 760 34 1139 

LAUWERYS Willem 760 35 941 

RYNDERS Leo 758 36 1048 

PIRSON Marc 757 37 852 

VAN HOEY Rita 756 38 1246 

PEETERS Constant 756 39 1147 

MOONS Fred 755 40 848 

VAN DEN EYNDE Louis 753 41 1219 

CRAUWELS Dirk 753 42 944 

SOUDAN Bert 752 43 1232 

STESSENS Lisette 752 44 1040 

PUTTEMANS Lieve 751 45 1143 

GEYSEMANS Leo 749 46 1098 

MEEUS Flor 743 47 1113 

VANSWEEVELT Maria 742 48 1219 

TORFS Jan 740 49 1213 

DOCKX Lea 740 50 1007 

VLEMINCKX Jozef 739 51 1210 

HALANS Marie José 736 52 917 

MADOU Margriet 735 53 911 

MIN Rita 733 54 820 

PEETERS Liliane 730 55 824 

DAMS Fons 727 56 1089 

SMEETS Guido 726 57 816 

VAN KETS José 722 58 1055 

DE BOECK Swake 719 59 1173 

TORFS Margriet 718 60 718 

SELLESSLAGHS Mariette 717 61 801 

MARQUETECKEN Peter 714 62 973 

SEGERS Lia 708 63 789 
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LANDUYDT Leontine 699 64 950 

VERREET Jef 676 65 921 

VAN COUWENBERGHE Wim 667 66 752 

BAEKELMANS Marc 657 67 657 

 

 

KAARTEN  BIJ  ONZE  KWB 

 

Hallo, beste vrienden, 

 

Na een periode van stilte en onzekerheid op het kaartfront, wordt het 

misschien toch tijd om wat informatie omtrent het kaartgebeuren zowel 

in het verleden als de toekomst. 

Het kaartbestuur heeft na rijp beraad besloten wat volgt : 

- Op vrijdag 28 februari hadden wij onze 12de  kaartavond en 

meteen de laatste van het seizoen wegens …. Jawel, corona ! 

Louis Van Deuren die na deze avond aan kop stond met 856 

punten, en 32 slagen voorsprong had wordt kaartkampioen ! 

- Zie het eindklassement verder in dit Kontaktje. 

- Er is overeengekomen in samenspraak met KWB Sint-Rita om 

geen nevenklassement op te stellen. 

- Wat de prijsuitreiking betreft hadden we gedacht om iedereen die 

het klassement “beste 7” bereikt heeft , uit te nodigen in ons 

KWB lokaal op zaterdag 22 augustus 2020 . Om het veilig te 

houden en natuurlijk volgens de plaats in het klassement in 

groepjes van 10 à 15 personen. 

- Spijtig genoeg zal het een viering in mineur zijn zonder 

feestmaal. VEILIGHEID !! 

- Gezien we 4 kaartavonden minder hebben is het financiële plaatje 

ook danig gecrasht, 

Daarom hebben we besloten om de bonnetjes van 0,5 euro dit jaar 

niet uit de delen. 

We hopen op jullie solidariteit en begrip voor deze toestand. 

Bedankt !! 
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AFHALING PRIJZEN 

OP ZATERDAG 22 AUGUSTUS 2020 !! 

Van 13.00 u. tot 14.00 u.van plaats 2 tot 15 

Van 14.00 u. tot 15.00 u.van plaats 16 tot 30 

Van 15.00 u. tot 16.00 u.van plaats 31 tot 45 

Van 16.00 u. tot 17.00 u.van plaats 46 tot ….. 
 

Na het afhalen van zijn prijs wordt iedereen vriendelijk verzocht om het 

lokaal te verlaten om de afstand van 1,5 m. te kunnen blijven behouden. 

Bedankt hiervoor ! 

Personen die zelf niet kunnen komen en een ander persoon aanduiden om 

hun prijs af te halen, vragen we dit te melden aan het kaartbestuur. Bij 

voorbaat, dank ! 

 

We hopen jullie allen terug te zien in goede gezondheid op onze eerste 

kaartavond op 

 

 

En ook hopend op verdere versoepelingen aangaande het aantal personen 

in een gesloten ruimte !!! 

 

FS 
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Kontichse Wijnmakersgilde 
Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 

 

Beste gildevrienden, 
 
Donderdag  3 september steken we 

opnieuw van wal ! Een nieuw werkjaar, een nieuw begin . En we 
steken van wal met een echte kapitein.  Geert 
Vandendriessche, een ervaren kapitein en specialist in 

het zeilen. Geert komt ons over zijn hobby vertellen. En 

zeg niet zomaar zeilbootje tegen de “Antwerp  Flyer” , 

een boot van 27,5 m lang met een mast van maar liefst 

32 m. 

Neen, de Tall Ships races heeft hij er niet mee 

gewonnen, maar er aan delgenomen wel en meer dan 

eens.  Zijn verhaal : donderdag 3 september  20u in het KWB lokaal .  Zorg 

dat je er bij bent. 

Noteer ook alvast in uw agenda zaterdag 3 oktober. Onze jaarlijkse 

barbecue. Ook die zijn we niet vergeten. Wel iets 

later dan gepland, maar ook dit jaar maken wij er 

een echt feestje van zoals je dat enkel bij de 

wijngilde kan beleven.  Wel op voorhand 

inschrijven bij een van onze bestuursleden. 

En ook op de vrijetijds- 

markt zaterdag 26 en 

zondag 27 september zal 

onze afdeling te vinden zijn. Wij nodigen u uit  om 

van onze wijnen te komen proeven . 
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1 maart 2020 – KWB lenteontbijt 
---------------------------------------------  

 

“Met alle Chinezen maar niet met de dezen” mochten wij  nog lachend 

zeggen.  Er was op die 1 Maart  nog helemaal geen sprake van lock down. 

Alles verliep nog zoals alle jaren in onze KWB. 

 Optimisme dus alom in ons lokaal bij de verwelkoming door voorzitter 

Johan De Hert . Ondanks veel wind, wolken en regen kwamen 67 leden 

opdagen voor het jaarlijkse lente-ontbijt. 

Niet alleen trouwe leden maar vooral vrijwilligers die zich alle jaren met 

hart en ziel  solidair inzetten voor anderen, ieder op zijn of haar terrein. En 

er zijn al heel veel terreinen : voor de sportievelingen is er voetbal, volley-

bal en tafeltennis, er wordt gekookt en wijn gemaakt, het kaarten mag 

zeker niet ontbreken, er worden postzegels verzameld en uitgewisseld en 

tenslotte worden  van al die activiteiten  door de fotoclub plaatjes gemaakt 

ter herinnering aan zoveel schitterend verleden. 

Ze waren allemaal aanwezig, ook degenen die ik in mijn opsomming 

vergeten ben. Johan bedankte deze vrijwilligers voor hun meestal 

onbaatzuchtige inzet. Woorden die bezegeld werden met een 

welkomdrankje en met enkele zonnestralen die bewezen dat er achter die 

donkere wolken nog altijd een zonnetje  wacht. 

Het “culinaire” zonnetje werd ons voorgeschoteld door traiteur Steven. 

Spek met eieren als hoofdingrediënt, aangevuld met frikadellen en 

kriekskes en  de koffiekoekjes ontbraken evenmin. 

Zoals alle jaren werden de stillaan uitgehongerde magen  ordentelijk in 

toom gehouden. Geen lentebloemetjes ditmaal als leidraad.  Frans Helsen 

had zich  ditmaal verdiept in mooie lentevogeltjes. 

“In cauda venenum”, of het venijn zit in de staart, zegt het spreekwoord 

maar die leuze gold  vandaag niet. De ons alom gekende “aegithalos 

caudatus” of ook genoemd de “staartmees”  mocht de spits afbijten. 

Lijsters, goudvinken, appelvinken, kwikstaarten mochten op hun beurt het 

buffet invliegen om tenslotte te eindigen met de “hippolais icterina”, beter 

gekend als “spotvogel”. 

Als “hoofdvogel” van dit ontbijtgebeuren kregen wij een optreden van 

“Jefke”, vader van Gerardke en broer van pastoor Zjulien die we nog 

kennen van vorig jaar. 
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Ons Jefke wordt wel oud en slecht op zijne gang maar nog altijd erg vitaal 

en zeker niet op zijn tong gevallen. Geen “misbuzen” deze keer maar wel 

een vermakelijke quiz die ons ook een terugblik gaf van het KWB-

gebeuren door vele jaren heen. 

Omdat er meerdere winnaars waren moest een schiftingsvraag uitsluitsel 

geven. De leeftijd van alle bestuursleden samen  bedroeg 395 jaar. Carlo 

Geuens  was er vlak op en mocht met een prachtige prijs gelukkig en 

voldaan huiswaarts keren 

Dat deden alle andere aanwezigen ook na nog een gezellige babbel met of 

zonder pintje en een oproep van de voorzitter tot deelname aan de komende 

activiteiten.  

AC 
 

OVERPEINZINGEN GEMAAKT DOOR A.C. TIJDENS DE 

VOORBIJE LOCKDOWN. 

 

De trouwe lezers van KONTAKT zullen ongetwijfeld beamen dat A.C. 

een begenadigd schrijver is. Getuige zijn zeer uitgebreide reisverslagen na 

de jaarlijkse KULO-weekends. Hij beschikt niet alleen over een 

opmerkelijke observatiekwaliteit, maar hij weet ook alle medereizigers 

gedurende dat verblijf te observeren en af en toe eens iemand, vriendelijk 

bedoeld, in zijn/haar hemdje te zetten.  

De voorbije weken, maanden observeerde AC de media en vanuit dat 

oogpunt noteerde hij enkele, zeer geslaagde “doordenkertjes”. Geniet van 

wat volgt. 

 Corona knipoogjes verzameld tussen maart en juni ’20: 
 

Mensen worden almaar mondiger, zeker met die mondmaskers. 

Vroeger kenden wij de “Muppetshow met Stadler en Waldorf, nu de 

coronashow met Van Ranst en Van Gucht! 

Beschermingsmateriaal in woonzorgcentra: wat een maskerade. 

Oudjes in rusthuizen: ze zijn er niet ge-roest in! 

Ben Weyts: hij heeft een  serieuze leerachterstand!  

Bordelen dicht: “doe –het – zelf zaken “ gelukkig open ! 

 Maggie  De Block wordt ”de kotmadam”! 

Vlaams minister van Begroting: Van Diepen Dalen. 

Demir schenkt Frigo-box toelage voor Knokketoeristen: 250 euro!!! 
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Coronamaatregelen op naaktstranden: met “mond-” en “kont”maskers! 

Epidemiologen, virologen, sociologen, psychologen: ze logen allemaal 

maar politico-logen het meest!  

Knokke: alleen de belastingbetalers mogen op het strand! ’t Zal er verlaten 

bijliggen…! 

VRT wist het al jaren: Nergens beter dan THUIS !! 

Fysieke gemeentelijke bestuursbijeenkomsten zijn af te raden in Kontich 

…en Joost zal het weten!! 

Onderwijs zoekt leraars Wiskunde:  om Corona cijfers te tellen! 

Reclameslogans: Koop Belgisch: schoenen bij Torfs en truien bij Van 

Ranst! 

Na “Watergate” nu “Bleekwatergate” - schandaal ! 

Spa-speech op 1 mei: de “Connerona” speech! 

TV-programma: “(lock-)down the road” ! 

Nieuwe depressie: het Blockdown syndroom! 

Veritas floreert: met “stik stoffen”! 

Mondmaskers klaar? Geens-zins zegt Koen. 

Nieuwe hit: “come on, come on let’s stik together”! 

Maggie De Block: heeft duidelijk last van haar “regels”! 

Gezonden gaan werken en zieken blijven thuis! Dat men daar niet eerder 

aan gedacht heeft! 

Zieken moeten thuisblijven en gezonden gaan werken: de oplossing 

volgens Donald De Wever of Bart Trump? 

Antwerpse winkels open: hoe MEIR hoe liever! 

Winkels open : shoppers in “Action”. 

Maatregelen kusttoerisme? “Kust ze” zegt De Decker! 

Geen urinoirs aan de kust: een pro”staats”zaak? 

De zee wordt letterlijk “de grote plas” voor dagjestoeristen. 

1000 agenten aangeworven: om “wildplassers” te betrappen. 

’t Zullen geen “gas”boetes maar wel “plas”boetes worden. 

Dagjestoeristen zullen begroting in evenwicht plassen! 

Voor dagjestoeristen: nog geen geplaste oplossing. 

Burgemeesters aan zee: ze zijn “pis”nijdig! 

Zomertoerisme aan de kust: ’t is “graaf” zegt Lippens. 

Dagjestoeristen: ze komen er “bekakt” vanaf! 

Steun aan kledingwinkels: Naaktstrand  gesloten! 

Nu ook oppassen voor uw uitwerpselen: om ’t schijt van te krijgen! 

Sauna’s zijn pretparken: gelukkig maar! 
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Liekens op barbecue: te Goedeler trouw?? 

Overleg luchthaven: nog niet op het goede “Spohr”. 

Spaanse stranden open: wat COSTA aan besmettingen? 

Kleuterklassen terug open: Wilmès met mondmasker! 

Dries Van Langenhove: betrapt op “BLOK down feestje” 

Van Langenhove voorzitter van “SCHULD” en Vrienden ! 

Vlaams Belang kiezer vinden politiekers corrupt … en zij kunnen het 

weten! 

Kleine zelfstandigen : hun verlies is soms groter dan hun normale 

belastingaangifte ! 

Oost- Europese dievenbendes lijden groot verlies: ze vragen 

steunmaatregelen ! 

IKEA moet dicht blijven: ze snappen er de “balletjes” van! 

Mensen worden lockdown beu: alle be-griep voor! 

Cijfers verbeteren: griep, griep, hoera!! 

Persconferenties : we worden het KOTsbeu ! 

Foute studententesten: ’t was examenkoorts! 

Restaurants open: ja maar mondmaskers verplicht ! 

Ondanks grote droogte toch veel perslekken! 

Nieuwe hit K3: oma’s aan de dop! 

Maggie De Block: het ideale ROL-model! 

Controle langs Smartphone: don’t worry be (h)app-y! 

Social distancing bij Maggie De Block: 1 per “kubieke” meter. 

Flipkens beboet: T(enn)isniewaar zeker ! 

Nieuw USA-schandaal: Bleekwatergate! 

Trumps wondermiddel: ’t bleek gewoon water te zijn. 

Trump zwijgt: hij (t)weet het niet meer! 

Coronanieuws: ’t wordt stillaan uitge-pers-t. 

Discriminatie: Parlement open en kleuterscholen dicht! 

Ludo: wist van geen Campenhout pijlen te maken! 

Korea:  Kim vindt er zijn Jonge niet meer un ! 

Revival gezelschapsspelletjes: mens erger je niet! 

Filmtopper in Woonzorgcentra: Home Alone! 

Men kijkt naar “THUIS”, met gans de “FAMILIE”. 

Lessen  NEDERLANDS  hervat:  tijdens LOCK DOWN, met 

PRETEACHING  en de nodige   SOCIAL  DISTANCE . 

Braziliaanse president wil stoppen met lockdown : hij heeft geen 

“hoesting” meer!  
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. 

 

September 2020 
 
 

Woensdag 02 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 03 Wijngilde 19.00 uur 

Zondag 06 Instuif (Volley) 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 07 
Fotoclub 

KWB Ledenavond 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 10 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 11 Kaart 1 20.00 uur 

Zondag 13 Instuif (Ttk) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 14 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 17 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 18 Kaart 2 20.00 uur 

Zondag 20 KWB Herfstlunner 12.00 uur 

Maandag 21 
Foto 

Dagelijks Bureau 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 24 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 25 Kook 1 + ledenvergadering 18.00 uur 

Zaterdag 26 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 27 Instuif (Kulo) + Postzegels 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 28 Fotoclub 14.00 uur 
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“Kontakt”: September 2020. 
 

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

vanaf donderdagmiddag 27 augustus 2020. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 22 augustus  2020  12.00 uur! 
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