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   Sint-Martinus organiseert 
 

September 2021 
 

Woensdag 01 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 02 
Afwerken Kontakt 

Wijngilde 

08.30 uur 

19.30 uur 

Zondag 05 Instuif (Kaart) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 06 
Fotoclub 

Ledenavond 

14.00 uur 

19.30 uur 

Dinsdag 07 Tafeltennis vergadering 19.30 uur 

Donderdag 09 Tafeltennis 19.30 uur 

Vijdag 10 Kaart 1 20.00 uur 

Zondag 12 Instuif (TTK) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 13 Foto 14.00 uur 

Donderdag 16 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 17 Kaart 2 20.00 uur 

Zondag 19 
Instuif (Volley 

TTK Dubbel) 

10.00 – 13.00 uur 

13.30 uur 

Maandag 20 
Foto 

Dagelijkd Bureau 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 23 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 25 
Artikel Kontakt 

TTK Open Deur 

12.00 uur 

14.00 uur 

Zondag 26  Instuif (Kook) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 27 Foto 14.00 uur 

Woensdag 29 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 30 
Afwerken Kontakt 

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.30 uur 

 

 

 

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

Dag beste KWB-ers, 

 

Een nieuw werkjaar, een nieuw begin, een nieuwe START! 

Dat is waar we allen op hopen, dat is waar we gaan aan werken… 

 

Opnieuw een echt KWB werkjaar, met vele activiteiten, met organisaties 

waarbij we hopen dat jullie graag willen aan deelnemen. Opnieuw een 

werkjaar waar we samen kunnen van genieten. Na bijna anderhalf werkjaar 

noodgedwongen op non actief gestaan te hebben, gaan we er nu weer met 

volle moed, met veel goesting tegenaan. En dat wij daarvoor op jullie 

rekenen om met ons mee te doen, dat zal jullie niet verbazen. 

 

Bij de zomereditie van onze Kontakt hebben jullie het nieuwe 

jaarprogramma gevonden. Wij hopen dat er voldoende activiteiten bij zijn 

die jullie aanspreken.    

  

De eerste afspraak met onze KWB is de LUNNER van zondag 17 oktober. 

Noteer deze datum alvast in jullie agenda en schrijf hiervoor in. Verder in 

deze Kontakt meer informatie hierover. We hopen echt dat dit de opener 

mag worden van onze hernieuwde werking. 

 

Onze grootste wens is vanzelfsprekend dat de problemen van het voorbije 

anderhalf jaar achter ons liggen en dat we terug met volle teugen samen 

kunnen en mogen KWB maken, weliswaar steeds in veilige 

omstandigheden. We kijken er zo naar uit… 

 

Beste allen, deze Kontakt is ook een bijzonder exemplaar. Het eerste 

nummer van de 50ste jaargang!!! Inderdaad, reeds vijftig jaar bestaat ons 

ledenblad, reeds vijftig jaar is onze KONTAKT onze maandelijkse 

afspraak met al onze leden over alle onderafdelingen heen. Ook hier is heel 

wat inzet, medewerking en overgave aan te pas gekomen. Prachtig gewoon 

dat onze KWB-familie er reeds vijftig jaar in slaagt om haar leden elke 

maand opnieuw informatie en nieuwtjes te bezorgen via een volwaardig 

en steeds verzorgd ledenblad. 
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Hier past vanzelfsprekend een woord van dank aan de zovelen die in de 

loop der jaren zich hebben ingezet om telkens weer ons ledenblad te 

kunnen uitgeven. 

Namen noemen is misschien gevaarlijk, maar ik kan het niet laten hier toch 

enkele “voortrekkers” te vernoemen. Doorheen de jaren heen zijn vrienden 

als Karel Laurent, Fons Heps en Charel Verlinden bij de basisleggers van 

onze Kontakt, oorspronkelijk gewoon de “K”. 

Later natuurlijk Willy Van Herck die de eindverantwoordelijkheid jaren 

op zich heeft genomen (en nu nog de ledenadministratie voor onze KWB 

verzorgd en zo de stickers nog steeds aanlevert) en tot de dag van vandaag 

Frans Helsen, die intussen ook reeds vele jaren de verantwoordelijke 

uitgever is en in die hoedanigheid de samenstelling van onze Kontakt 

verzorgd. 

Maar ook de medewerkers die instaan voor het schrijven van de artikels, 

zowel voor KWB zelf als voor onze onderafdelingen. Ook zij hebben een 

belangrijk steentje bij te dragen bij de maandelijkse uitgave van onze 

Kontakt. 

En dan zijn er nog de zo vele vrienden die gedurende al die jaren hebben 

ingestaan voor het plooien, het nieten, het stickeren, het verdelen onder de 

wijkverantwoordelijken, nu de ledenbegeleiders. Ook een immens werk, 

elke maand opnieuw. 

En tot slot de ledenbegeleiders die er voor zorgen dat onze Kontakt, samen 

met de Raak, bij onze leden terecht komt…  

Aan ALLEN heel, heel veel DANK. 

Zo zie je, beste KWB vrienden en vriendinnen, als je de Kontakt in je bus 

vindt dan zijn hiervoor heel wat helpende handen aan te pas gekomen. Laat 

ons nooit vergeten wat voor werk er is verzet om steeds weer het ledenblad 

uit te geven en te verdelen. 

Nogmaals dank jullie wel!!! 

 

Jammer genoeg moet ik dit voorzitterswoordje afronden met minder goed 

nieuws binnen onze KWB. Onze onderafdeling VOETBAL, reeds sedert 

1974 als gestructureerde voetbalploeg in competitie, voorheen met twee 

ploegen, de laatste jaren met nog één ploeg, heeft moeten beslissen haar 

sportieve activiteiten stop te zetten wegens onvoldoende aangesloten 

spelers. 

Dat is natuurlijk spijtig, naast het sportieve is onze onderafdeling voetbal 

altijd een echte vriendenkring geweest, waar fairplay, vriendschap en 
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samenhorigheid hoog in het vaandel stonden. Een ploeg ook met trouwe 

leden, eens Martinus, altijd Martinus. Getuige het feit dat deze ploeg 

gedurende haar bijna vijftig jarig bestaan slechts vier voorzitters heeft 

gehad, Francois Hellemans, ondergetekende, Leon Vuyts en nu sedert vele 

jaren Eduard Van Herck.  

Het gaat onze vrienden voetballers en hun bestuur allen goed, bedankt voor 

jullie jarenlange inzet en ik mag hopen dat jullie in de toekomst onze KWB 

trouw blijven als lid van onze vereniging. 

 

Aan jullie allen die deze Kontakt in de hand nemen, veel leesplezier, jullie 

zijn welkom op de wekelijkse instuif in ons KWB-lokaal, elke zondag 

tussen 10.00 en 13.00 uur. 

Ik hoop jullie daar zeker eens te mogen ontmoeten. 

  

 

Hou jullie intussen gezond. 

 

Vriendelijke KWB-groeten,   

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 

 

 

 

FAMILIAALTJES 
 

 

 

We vernamen het overlijden van ons lid Chris Degeeter op 29 juni 2021 in 

de leeftijd van 74 jaar. 

Chris was verschillende jaren actief in onze KWB, onder andere als 

organisator van de wandelingen die we organiseerden in het kader van het 

KWB wandel criterium. 

Wegens gezondheidsredenen kon hij de laatste jaren minder aanwezig zijn. 

Wij bieden Rita en de ganse familie langs deze weg nogmaals onze 

oprechte gevoelens van medeleven aan. 
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Minder goede dagen, minder goede tijden… 

De gezondheid laat het wat afweten, er is pijn, verdriet, het zit niet allemaal 

mee. 

Hou er hoe dan ook de moed in, blijf hopen en geloven. 

Vele KWB vrienden leven met je mee, een schouderklopje, een glimlach, 

een vriendelijk gebaar… 

Dat kan soms zo goed doen. Trek ja daaraan op. Dat kan helpen, dat 

wensen we je toe… 

 

 

Bij gebrek aan bedienaars:   
moeten we terug naar de geschiedenis: “ Zij riepen de gemeenschap samen 

en kozen uit hun midden; mannen en vrouwen die waardig werden geacht 

het woord te  verkondigen” De heilige Dominicus was onder de indruk van 

hun godsvrucht en stond in bewondering voor hun kennis van de Schriften. 

Het is een kort citaat uit het leven van de Kataren . 

 Wil onze kerkgemeenschap trouw blijven aan haar beloftes :” elke 

gedoopte heeft recht op de sacramenten” dan moet ze dringend met een 

haalbare oplossing komen. Het wordt voor de laatste priesters een 

onmogelijke opdracht om al die taken op zicht te nemen en  om elke week 

in elke parochie het brood te breken. 

 HEER, wat is het verschil tussen het kruiske dat moeder tekende over het 

brood vooraleer zij het verdeelde onder haar kinderen en het kruisje van 

de priester over de ouwel op het altaar ? 

 Kom Heilige Geest en geef moed aan de restgelovigen en de bedienaars 

om vol te houden om uw boodschap van liefde uit te dragen . Onze wereld 

heeft er nood aan !! 

Flor 
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HERFSTLUNNER 17 OKTOBER 2021 
 

Eindelijk, alles wijst erop dat we spoedig een normaal leven zullen kunnen 

leiden en dat we onze activiteiten kunnen heropstarten. 

 

Op 17 oktober 2021 om 11.30 uur organiseren wij onze jaarlijkse 

Herfstlunner in het KWB lokaal. 
 

We voorzien andermaal een uitgebreide maaltijd, beginnend met een 

aperitief, en vervolgens rond 12.00 uur als voorgerecht een kipvide. 

Daarna heb je het hoofdgerecht met keuze tussen vlees (varkensgebraad) 

en vis(pannetje). Het geheel wordt afgerond met een dessertenbordje.   

Het culinair gedeelte zal afgewisseld worden met 2 maal 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. Je kan 

deze prijs drukken door gebruik te maken van de waardebon van 5 euro 

die je uit de Raak van begin dit jaar kon knippen. Zodoende betaal je 

slechts 20 euro. Deze bon moet wel afgegeven worden aan onze   

penningmeester Jos Demeer (of eventueel een ander lid van het dagelijks 

bestuur). Vergeet niet de keerzijde in te vullen.  

De 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 10 oktober 2021 

Tot ziens. 

 

Het D.B. 
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Kulo  
Beste vrienden, 

 

Het is zover. Met veel enthousiasme kunnen we jullie onze daguitstap op 

zaterdag 23 oktober voorstellen! 

 

Het wordt een zeer gevarieerde dag in het Waasland. We verzamelen ’s 

morgens om 7u30 op de parking van de Nachtegaal en gaan dan met de 

bus richting jachthaven Sint-Anneke. Daar nemen we de waterbus naar 

Kallo. Voor we het Liefkenshoekfort met de gidsen bezoeken, genieten we 

in de cafetaria van een koffie met koek. 

’s Middags rijden we verder richting Sint-Niklaas. We nemen onderweg 

een broodmaaltijd in De Brokkeling met mooi uitzicht op de vijver van het 

recreatiedomein De Ster. Vandaar rijden we verder naar centrum Sint-

Niklaas en bezoeken we het Stedelijk Museum (Stem). Daar volgen we 

twee tentoonstellingen met gidsen: het brei-atelier en beauté et santé. 

Nadien bezoeken we de Sint-Nicolaskerk, vlakbij de Grote Markt. 

In de late namiddag zakken we af naar chocolatier Balerdon. Hier krijgen 

we een rondleiding met heerlijke degustaties. ’s Avonds genieten we daar 

ook van een luxe Breugeltafel met een assortiment van Oost-Vlaamse 

streekproducten.  

Na deze goed gevulde dag (en maag) zakken we opnieuw af naar Kontich 

waar we rond 21u aankomen. 

 

Deze daguitstap met de bus kunnen we aanbieden aan 85 €/pp. Inbegrepen 

in de prijs: de verplaatsing met de bus, het drinkgeld aan de chauffeur, de 

waterboot, de gidsen en entreegelden tijdens het bezoek, de koffie ’s 

morgens, de broodmaaltijd ’s middags, de degustatie en de Breugeltafel bij 

Balerdon. 

 

We hopen jullie talrijk op deze daguitstap te mogen verwelkomen! Vanaf 

nu kan je inschrijven met het strookje dat je in deze Kontakt vindt. 

 

Belangrijk: iedereen dient een mondmasker beschikbaar te hebben voor de 

plaatsen waar vereist! 

 

Namens het Kulo-team; Louisa en Leo, Harry, Marina en Jos.  
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Beste vrienden, 

 

De extra trainingsgelegenheid op dinsdag in augustus kende een mindere 

bezetting dan voor de coronacrisis. Het had misschien iets te maken met 

het feit dat ons kalenderboekje er nog niet was mede door het achterblijven 

van de competitiegegevens.  

 

Reeds in september zijn er al enkele aandachtspunten: 

Woensdag 1 september is er nog geen training maar wel clubavond. 

We starten op 7 september met onze startvergadering om 19.30 uur.  

De trainingen voor onze jongeren starten op woensdag 8 september. 

Zondag 12 september verzorgen we de KWB instuif vanaf 10.00 uur. 

Ons dubbelkampioenschap op zondag 19 september vanaf 13.30 uur. 

Zaterdag 25 september plannen we een open deurmoment. 

Competitie jeugd start op zaterdag 18 september met thuiswedstrijden en 

de senioren starten de week op 21 september. 

Zo zie je maar dat er later gestart wordt dan de andere jaren. De 

coronaschrik zat er bij het begin van de planning nog behoorlijk in. Maar 

we trachten er toch dadelijk iets van te maken 

Hopelijk kunnen we door de versoepelingen die er zijn toch op een 

normale manier onze sport beoefenen. 

Verder wens ik al onze leden een sportief en gezellig werkjaar toe en hoop 

zoals de vorige jaren dat we de ouders mee krijgen. Het is trouwens dankzij 

de steun die we van de ouders van onze jongeren krijgen dat onze 

jeugdwerking nog steeds bestaat en dat we ook onze 

jeugdverantwoordelijke kunnen motiveren. 

Vooruitlopend naar oktober geef ik al mee dat er terug een marsepein en 

speculaas verkoop zal zijn en in november ons clubkampioenschap. 

 

 

Tot een volgende 

Frans 
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Beste kiekjesvrienden, 

Nu we allemaal onze inentingen hebben gehad. (100% voor de 

statistieken), de regels nog wat versoepelen, kunnen we bijna terug naar 

het oude normaal . 

Hier het programma voor de maand september. 

Daar de meesten van ons nog in verlof zijn, hopen we toch op een 

massale opkomst. 

 
• 06 sept.13:30 Haventocht met waterbus naar Lillo.  

 Vertrek vanuit Hemiksem  
 19:30 Ledenvergadering KWB 

• 08 sept 20:00 KAVF 

• 12 sept 08:30 KAVF uitstap naar Kortrijk 

• 13 sept 14:30 Hof ter Linden Edegem 
 14:00 aan het lokaal voor zij die er samen naartoe  
 willen fietsen 

• 19 sept 09:30 Eerste Communie 

• 20 sept14:00 Voorstelling van de foto’s Eerste Communie 

• 27 sept 14:00 Voorstelling van de foto’s Pannen en Mini- 
 Europa  

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

Foto van de maand  : Desi de Borger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.indelens.be/
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Inschrijvingsstrookje daguitstap  

 

KULO 23 oktober 2021 
 

 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 17/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsstrookje  

 

KWB Herfstlunner 2021 
 

 

ten laatste op 10 oktober 2021 
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Inschrijvingsstrookje daguitstap KULO 23 oktober 2021 
 

Ondergetekende 

naam: 

…………………………………………………………………………… 

telefoon: 

…………………………………………………………………………… 

 

Schrijft in met ……. personen voor de daguitstap met KULO op 23 

oktober 2021 

 

en betaalt ………. x 85,00 €/persoon = ……………€ 

op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 17/10/2021 

 

Handtekening: 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

Inschrijvingsstrookje KWB Herfstlunner 2021 
 

Ondergetekende: 

 

…………………………………………………………………………… 

schrijft in voor de herfstlunner van 17 oktober 2021 

 

Met……………………personen 

En betaalt 

…………… x 20 euro = ……………euro (geld en waardebon bijgevoegd) 

 

……………x 20 euro= ……………euro op rekening  BE09 9796 1894 

2857 (waardebon wordt separaat afgegeven). 
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HET BIER VAN MAAND 

SEPTEMBER 
 

 

DUVEL HOP TRIPEL CITRA  
(2,60 €) 
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Zelfs in de vakantiemaanden heeft André niet stilgezeten. 

Geniet van … 

 

Olympische en andere  gedachten. 

 

Belgische basketdames: geen  “cats” om zonder handschoenen aan te 

pakken ! 

 

Sporza – uitspraken over Cats: ’n serieuze  “kater” ! 

 

Sporza richtlijn  voor de toekomst : “zeg niet te gauw ’t is weer een vrouw” 

!!! 

 

Suksesvolle Belgische zwemploeg: niemand verdronken ! 

 

Belgische paarden deden het goed: nu de ruiters nog ! 

 

Van der Poel: de “vliegende Hollander” ! 

 

Van der Poel: hij wou “plank”gas geven! 

 

Van der Poel: totaal van de “plank” ! 

 

Bijbelse taferelen in Parijs: de “Messi”-as is aangekomen! 

 

Gemeentefusies: “Borgloon naar werken”! 

 

Evacuaties in Afghanistan:  tali-bang afwachten ! 

 

Amerikanen  willen baas zijn maar……. Afgaan is ’t dan ! 
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.    
Beste gildevrienden, 

 

 

Terug naar school ! 

Terug naar de wijngilde !  Op donderdag  

2 september is het eindelijk zover. Onze 

wijngilde gaat terug van start. Maar onze 

keldermeesters hebben geen coronaverlof 

gekregen en dat wil zeggen dat er in onze 

wijnkelder enkele gerijpte wijnen liggen te 

wachten om geproefd te worden. Een echte 

verrassing  zeker weten. Ook heeft onze 

vriend Willy  een korte reportage gemaakt over de laatste  2 jaren in onze 

wijngilde 

Mooie herinneringen  en leuke momenten aan tijden voor corona. 

Ondertussen bestaat onze gilde 40 jaar en zoiets moet natuurlijk ook 

gevierd worden; en dat gaan we ongetwijfeld  doen . 

Onze maandelijkse vergaderingen gaan door elke eerste donderdag van de 

maand vanaf 20 u. in het KWB lokaal. Zegt een lekker wijntje je iets?  Hou 

je van een gezellig samen zijn en een goede sfeer ? Wel dan ben jij ook 

welkom in onze gilde. 
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Beste kookvrienden, 

 

Hopelijk kunnen we gedurende deze maand starten met ons nieuw 

“kookjaar” en om in de stijl te blijven liefst met enkele gouden 

kookmedailles. Van één ding zijn we zeker, met die gouden plakken zullen 

we wellicht niet op het paleis uitgenodigd worden. 

Maar… we doen ons best, we hebben sinds maart 2020 nog wat goed te 

maken.  

Om dit allemaal in goede banen te leiden is onze ploeg zelfs versterkt met 

drie nieuwe chefs : Rony Becquet, Walter Heuten en Kris Marnef. Deze 

laatste mag zich zelfs de jongste van de bende noemen. 

We mogen onze aanwinst verwelkomen op onze jaarlijkse leden -

vergadering op vrijdag 24 september 2021. Tijdens deze vergadering zal 

het werkjaar besproken worden.  

Onze eerste grote uitdaging zal de 27° Solidariteitsinstuif zijn in 

november. Na de aangepaste maatregelen van het laatste Overlegcomité 

(20/08/2021) is het toegelaten om vanaf 01 oktober lekker naast elkaar te 

zitten aperitieven en naast elkaar te eten in de grote zaal. Zelfs nakaarten 

in het lokaal met dessert en koffie is mogelijk. We moeten zelfs geen 

“gendarmke” spelen om de Covid -certificaten te controleren.  

We gaan de maatregelen allemaal kunnen bespreken tijdens onze 

ledenvergadering. Uiteindelijk hebben we dan maar een goede volle 

maand (oktober) om de nodige reclame te maken voor onze 

Solidariteitsinstuif. We zullen uit “ons pijp” mogen komen ! 

 

Goed om te weten : 

 

- Langs deze weg wensen wij chef Ivo en kinderen veel sterkte toe in de  

  moeilijke periode die ze momenteel meemaken. 

    

- In september zijn volgende chefs jarig : Walter Heuten, Luc Verhelst  

  en Marc Verpoten (70 !). Vanwege gans de kookploeg van harte  

  proficiat en “schol”. 
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- 24 september 2021 (vrijdag) 18.00 uur algemene ledenvergadering met 

  traditioneel mosselen/friet, (programma u onlangs toegezonden). 

- 26 september 2021 (zondag) 09.30 uur zondaginstuif : V.d. Putte Bart, 

  De Meyer Rudy, Marnef Kris en Beeckmans Eddy. 

- 16 oktober 2021 (zaterdag) 13.30 uur kookavond met de dames, die 

  worden verwacht om 17.45 uur. 

- 13 november 2021 (zaterdag) 14.00 uur voorbereiding van  

- 14 november 2021 (zondag) 10.30 uur Solidariteitsinstuif 2021 

 

 

   

     
 
 

 

 
 

                                  

14 november 2021 
 

27° Solidariteitsinstuif 
 

 
 

 

                                                                    
                                             

 

 
 

                                                                                                   
  

                     

                         “Het is niet genoeg dat we ons best doen,  

                                                        soms moeten we doen wat nodig is” 
                                                                                                                                        (Winston Churchill) 

                                                                                 

                                                                                      Pottenkijker MW                                                   
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(Kristelijke Werknemers Beweging) 
 
 
Beste kaartvrienden,  

 

Voor degenen die nog in verlof zijn, geniet ervan en vooral een behouden 

thuiskomst. Bij de thuisblijvers zijn er die al zitten te popelen om het 

gevoel van de kaarten terug te mogen ervaren. En dat begrijpen we best na 

een jaar van stilte. September dient zich aan en dat betekent ook de 

 

START VAN HET KAARTSEIZOEN 2021-2022 

OP VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2021 

OM 20.00 U. 

 

Hoe en met welke maatregelen we de kaartavonden gaan laten doorgaan 

hangt natuurlijk ook af van de beslissingen van onze heren politiekers. 

De maatregelen die we van onze vrienden van Sint-Rita hebben  vernomen 

zouden we grotendeels kunnen overnemen. Enkel het wisselen van tafel 

tussen de 2 reeksen zou ik behouden, gezien iedereen zijn mondmasker 

aanhoudt tijdens het veranderen. 

We blikken nog even terug naar onze prijsuitreiking van 3 juli. 

Eindelijk was het zover na een tijd uitstellen en van onzekerheid. 

Nagenoeg iedereen was op zijn tijd aanwezig om zijn prijs in ontvangst te 

kunnen nemen. Het werd nog een gezellig weerzien tijdens een drankje en 

een babbeltje. Gerda zorgde ondertussen dat haar tombolaprijzen vlotjes 

van de hand gingen. Een dankuwel aan allen die onze kas nieuw leven 

hebben ingeblazen. 
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Het hoogtpunt was uiteraard het arriveren van onze kaartkampioen Louis 

Van Deuren met dame Lieve. Die had zijn (geld)prijs reeds lang geleden 

in ontvangst mogen nemen. Louis vertrouwde me toe hiermee een 

keukengereedschap (blender) te hebben gekocht. 

Maar een mooie trofee had Louis nog te goed en een bloemeke voor Lieve 

(zie foto). Bedankje aan Marie-Louiske, Ria, Erik, Swake, Fons en Paula 

voor de hulp ! 

Het kaartbestuur 

FS 
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Beste voetbalvrienden, 

 

 

Moesten jullie het nog niet eerder opgevangen 

hebben, zouden we jullie via deze weg nog op de 

hoogte willen brengen dat er jammer genoeg een 

einde is gekomen aan de voetbalafdeling van 

KWB Sint Martinus Kontich. 

 

De laatste jaren was het moeilijker en moeilijker om nieuwe spelers aan te 

trekken. Ook de ‘vaste kern’ wordt een dagje ouder en hangen om beurten 

de schoenen aan de haak. 

We hebben de afgelopen jaren inspanningen geleverd om via allerlei 

kanalen spelers aan te trekken, maar dit is toch een moeilijke opgave zo 

blijkt. 

 

We zijn hier ook niet over één nacht ijs gegaan, en hebben hierover 

meermaals samengezeten.  

We zijn toch tot de conclusie gekomen dat we voor komend seizoen niet 

over voldoende spelers beschikken om aan het seizoen te starten. 

We hebben dus de ‘pijnlijke’ beslissing moeten nemen dat onze 

voetbalclub ophoudt te bestaan. 

 

Voor onze jongere spelers, die hun voetbalcarrière nog verder willen 

uitbouwen, hebben we ondertussen een oplossing gevonden en zij zullen 

onder de vleugels van Rico-Hubertus (Sint-Rita) verder spelen, ook 

telkens op zondagmorgen. 

 

 

Jammer genoeg komt er dus een eind aan de voetbal-afdeling, en dit na 46 

jaar. 
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Zo komt er ook een eind aan verschillende activiteiten die door ‘de 

voetbal’ georganiseerd werden. Vroeger hadden we nog de kaart- en 

Bingo-avond, het mini-voetbaltornooi dat ook al enkele jaren gestopt is. 

Maar nu vallen ook de quiz, de rommelmarkt en ons alom bekend 

Kerstfeest weg.  

Het voetbalbestuur heeft dit telkens met veel overgave georganiseerd, 

maar jammer genoeg is ‘de rek’ op.  

Niet genoeg nieuwe spelers, ‘rare’ tijden, … zorgen jammer genoeg dat 

het voetbal-verhaal hier stopt. 

 

We hopen hierbij op jullie begrip, en we zien elkaar nog wel. 

 

Met vriendelijke groeten 

Het voltallige voetbalbestuur 
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Oktober 2021 
 

 

 

Zondag 03 Instuif (Kulo) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 04 
Fotoclub 

Ledenavond 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 07 Wijngilde 19.00 uur 

Vrijdag 08 Kaart 3 20.00 uur 

Zaterdag 09 Tafeltennis Jeugd 09.00 uur 

Zondag 10 Instuif (Ttk) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 11 Fotoclub 14.00 uur 

Woensdag 13  Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 14 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 16 Kook 2 13.00 uur 

Zondag 17 KWB Lunner 11.30 uur 

Maandag 18 
Fotoclub 

Dagelijks Bureau 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 20 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 21 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 22 Kaart 4 20.00 uur 

Zaterdag 23  
Kulo – busuitstap 

Artikel Kontakt 

07.30 uur 

12.00 uur 

Zondag 24 Instuif (Foto) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 25 Fotoclub 14.00 uur 

Woensdag 27 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 28 
Afwerken Kontakt 

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.30 uur 

Vrijdag 29 Kaart 5 20.00 uur 

Zondag 31 Instuif (Volley) 10.00 – 13.00 uur 
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“Kontakt”: Oktober 2021. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 30 september 2021. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 25 september 2021  12.00 uur! 
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