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   Sint-Martinus organiseert 
 

Oktober 2021 
 

Zondag 03 Instuif (Kulo) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 04 
Fotoclub 

Ledenavond 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 06 Tafeltennis 18.00 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 

Volley  

14.00 uur 

20.00 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 

 

 

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

Dag KWB vrienden en vriendinnen, 

 

Het is weer tijd voor een nieuwe Kontakt, ons maandelijks ledenblad. 

En het begin van het laatste kwartaal van 2021. 

Hoe snel is het weer gegaan en dat ondanks de vreemde tijden… 

 

Met onze KWB zijn we weer op weg. De instuif op zondag is nog niet wat 

we er van gehoopt hadden qua opkomst maar we geven het graag het 

voordeel van de twijfel. 

Beste KWBers, kom eens langs op zondagmorgen, drink een glaasje (of 

tasje), doe een praatje of trek een kaartje. Altijd welkom in ons lokaal op 

zondag tussen 10.00 en 13.00 uur! En vanaf nu kan en mag het zonder 

mondmasker! We verwachten jullie… 

 

Zondag 17 oktober is wel een bijzondere dag met onze LUNNER 

waarvoor wel moet ingeschreven worden. Die zondag is er dus GEEN 

“gewone” instuif! 

Maar schrijf in en vier met ons mee de nieuwe start die we als vereniging 

nemen na ruim anderhalf jaar van afgelastingen en non-activiteit! Een 

lekker etentje, sfeer muziek, tijd voor bij te praten en wie weet wat nog 

allemaal!  

 

En dan wil ik het ook al even hebben over de SOLIDARITETSINSTUIF 

van zondag 14 november. Ook hiermee kunnen we opnieuw van start gaan. 

Mosselen of waterzooi van kip voor het goede doel. Ook hier rekenen wij 

op jullie komst en deelname, zodat we het goede doel, CASA DI MAURO 

kunnen verblijden met een mooie som. En ook hier is inschrijven 

noodzakelijk. Dit kan ook al vanaf nu tijdens de wekelijkse instuif bij 

iemand van het bestuur van onze kook onderafdeling.   

 

En ook het kinderfeest op zondag 28 november zullen we kunnen 

organiseren. We zullen trachten er iets origineel van te maken met de 

nodige aandacht voor onze (klein)kinderen. Later zeker meer hierover. 
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Op zaterdag 18 december stond het Kerstfeest van de onderafdeling 

voetbal ingeschreven in ons jaarprogramma. Maar door het wegvallen van 

onze onderafdeling voetbal kwam deze feestavond in het gedrang. Maar 

het bestuur van onze werkgroep KULO is bereid gevonden de organisatie 

van het Kerstfeest over te nemen!!! Schitterend gewoon. Alvast dank aan 

de vrienden van Kulo. Ja, het zal met een andere inkleuring zijn, ja het zal 

niet meer helemaal  zoals vroeger zijn, maar verandering van spijs doet 

eten, dus we zijn nu al benieuwd wat en hoe het gaat worden. We kijken 

er echt naar uit!!! 

 

Vriendelijke KWB groeten,   

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 

 

FAMILIAALTJES 
 

Aan ieder van u die het moeilijk heeft, pijn, verdriet, tegenslag, wat dan 

ook, wensen wij alle moed, kracht en sterkte toe.  

Blijf hopen en geloven in betere tijden. Na regen komt zonneschijn. Het 

komt weer allemaal goed. Daar gaan we met z’n allen van uit. Daar blijven 

we voor gaan.  

KWB blijft jullie allen steunen, in welke situatie ook… 

Hou jullie goed en gezond en hopelijk tot gauw! 

 

 

KWB  WENST 

 Alle vormelingezn en commicantjes, van harte proficiat, voor 

hun moedige beslssing om deel te nemen aan de eucharistie en 

aan een heilig sacrament. 

Moge Gods zegen hen begeleiden op hun jeudig pad! 

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. Let wel dat deze bon 

slechts één maal kan gebruikt worden, dus voor één gezinslid. Deze betaalt 

dus 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 en op het 

inschrijvingsstrookje te vermelden of je vlees of vis wil.  

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, 

 

Dat de clubavonden en trainingen reeds een vaste plaats kregen dit 

werkjaar is onze leden niet ontgaan. Ook de competitie ging van start. Een 

weekje later dan andere jaren mochten we ons terug meten met andere 

ploegen. Hopelijk kunnen en mogen we dit een gans sportseizoen 

volhouden en onze werking nog eens volledig afwerken. 

Een eerste extra activiteit, ons dubbelkampioenschap is reeds verleden tijd. 

Vroeg op het seizoen was dit voor de meeste spelers een mooie 

gelegenheid om de conditie op peil te brengen en voor enkelingen het besef 

om nog eens een balletje te spelen. 

We kijken echter vooruit en zetten onze marsepeinslag en speculaas 

verkoop in de aanbieding. Deze activiteit zorgt ervoor dat onze 

jeugdwerking vlot kan verlopen. Niet alleen onze leden maar ook KWB 

leden kunnen onze jeugd steunen via het strookje onderaan. 

Verder hopen we met tafeltennis aanwezig te zijn met een degelijke 

afvaardiging op de KWB Lunner van 17 oktober. TTK leden kunnen 

hiervoor inschrijven via TTK bij Frans. 

Graag tot een volgende 

Frans 

Naam:   
Adres:                
bestelt aan TTK Martinus vzw 
_____ x 1 kilo marsepein aan 11.00 EURO per kilo =    €  
_____ x 1/2 kilo marsepein aan 6.50 EURO per ½ kilo=    €  
_____ x 250 g. marsepein aan 3.50 EURO per 250 gram =   €  
_____ x pakjes speculaas aan 2 EURO per pakje    =  €  
     TOTAAL          =          €    
LEVERING: de week van 11 november       
Bestelling graag ten laatste binnen bij Frans Helsen, 
Hoogbunderlaan 50 Kontich op 24 oktober 2021  
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Deze maand weeral een goed gevuld programma waar iedereen zich 

voor kan inzetten. 

We beginnen met een voorstelling van de foto’s door de leden 

genomen tijdens de Coronatijden. Dus foto’s in tijd binnen brengen. 

 
• 04 okt  14:00Voorstelling vrije foto’s van alle leden 

• 04 okt20:00 Ledenavond 

• 11 okt  14:00 Voorstelling “Pannen en Mini-Europa” 

• 13 okt20:00 KVAF 

• 18 okt14:00 High & Low-Key  

• 24 okt09:30 Instuif(Rik en Irene, Guy en Sonia, Marc , Luc) 

25 okt14:00 Thema “Haven 
Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be 

 

Foto van de maand  : Rik van Deuren 

 

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

 

Als jullie dit lezen is de algemene vergadering van de kookafdeling juist 

voorbij. Volgende maand meer hierover. Nu deze vergadering achter de 

rug is mogen we veronderstellen dat we terug in de running zijn met onze 

kookactiviteiten. Zaterdag 16 oktober gaan we onze dames eens laten zien 

dat we onze kookkunsten nog niet verleerd zijn door dat coronabeestje.  

‘k Zou zeggen : chefs laat jullie nog eens “goe” gaan ! 

 

Goed om te weten : 

 

- In oktober zijn volgende chefs  Flor(ent) en Danny jarig : proficiat  

  vanwege gans de kookploeg. 

- Zaterdag 16 oktober (13.30 u) kookavond met de dames (17.45 u), 

  Voorgerecht Beeckmans E. , hoofdgerecht Torfs L. , soep & voorgerecht  

  Verpoten M. . 

- Zaterdag 13 november voorbereiding Solidariteitsinstuif. 

- Zondag 14 november 27° Solidariteitsinstuif. 

- Zondag 05 december : speciale instuif georganiseerd door de kook : 

  Torfs L. , De Meyer I. , De Catelle G. , Van der Steen J. en bestuur. 

 

                                              Zondag 31 oktober 2021: einde van de 

                                                   zomertijd. Als het wintertijd wordt gaat 

                                                   de klok in de nacht van zaterdag 

                                                   (30 oktober) op zondag (31 oktober)  

                                                   van 3 uur ’s nachts naar 2 uur ’s nachts.  

                                                   Dus langer slapen !     

                                                                   

    “Wist je dat mosselen weekdieren waren ? 

                                                  Maar je mag ze ook in het weekend eten” 

                                                           
                                                                                                     

                                                                                      Pottenkijker MW    
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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 

1 x 20 euro (waardebon bijgevoegd) 

 

……x 25 euro= ………euro op rekening  BE09 9796 1894 2857 

(waardebon wordt separaat afgegeven). 
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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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HET BIER VAN MAAND 

OKTOBER  TRAPPIST ROCHEFORT 9,2% 

 

ROCHEFORT  is een trappistenbier dat in de Abdij 

Notre-Dame de Saint-Rémy te Rochefort in de 

provincie Namen wordt gebrouwen.  

ROCHEFORT 8, ons bier van de maand, is met meer 

dan 60% van de totale productie het meest verkochte 

bier van het ROCHEFORT- aanbod. 

De kleur van de kroonkurk is ook kenmerkend voor de 

verschillende types ROCHEFORT: ROCHEFORT 6 (7,5% 

alchoholpercentage) herken je aan zijn rode kroonkurk, ROCHEFORT 

TRIPLE EXTRA (8,1% alcoholpercentage) heeft een paarse kroonkurk 

en ROCHEFORT 8 (alcoholpercentage 9,2%) kreeg een groene 

kroonkurk toebedeeld. ROCHEFORT 10 (11,3% alcholpercentage) sluit 

de rij met een blauwe kroonkurk. 

De totale jaarlijkse bierproductie bedraagt zo’n 50 000 hl. (= maximum 

capaciteit en 10 wekelijkse brouwsels). Het bier wordt doorgaans 

geserveerd in een bijhorend, mooi kelkglas, alhoewel er in de nabijgelegen 

stad Rochefort ook keramieken bierpullen en –bokalen te koop zijn. Helaas 

voor KWB kan drankenhandel AsterX geen aangepaste bierglazen leveren 

voor het bier van de maand oktober.  

De officiële naam van de abdij waar het bier wordt gebrouwen is: “De 

Cisterciënzers van de Strikte Observatie”! Waar halen ze deze naam in 

hemelsnaam uit? De monniken staan bekend om hun afzondering. De 

kloostergebouwen en de meeste brouwerijen zijn verboden voor gasten.  

De gebruiken van de trappisten resulteren in een niet-economische 

verkoop. D.w.z. dat de monniken met het brouwen en verkopen van het 

trappistenbier geen winstoogmerk hebben. Ze produceren slechts wat zij 

nodig hebben voor hun dagelijks bestaan en om een deel aan een goed doel 

te schenken. De monniken maken geen reclame en doen niet mee aan 

moderne trends om hun bier te promoten. De verkoop aan de abdij vindt 

alleen in de weekends plaats. Op 29 december 2010 werd het oude gedeelte 

van de abdij door een brand verwoest. De bibliotheek, de kapel, de 

woonvertrekken van de monniken en de brouwerij waar het trappistenbier 

wordt gebrouwen, bleven gelukkig gespaard.  

 



16               Oktober 2021                                      KONTAKT 
 

 

 

 

 
 
.    
 
Beste gildevrienden, 

 

Ja, U kent hem !  

 

Eddy Van Dessel, een van 

onze  trouwste leden al vele 

jaren. Ondertussen is Eddy 

al 90 jaar geworden, en dat 

was juist voor de corona tijd. 

Maar wij zijn dat zeker niet 

vergeten en gaan deze ver-  

jaardag vieren op onze 

bijeenkomst  donderdag 7 

oktober in het KWB lokaal. 

Niet alleen onze leden maar volgende ook zijn vrienden zijn op deze 

bijeenkomst uitgenodigd. 

 

En er is nog meer !  Onze voorzitter Kamiel 

brengt een voordracht over “ droplikeur”. 

En zij die denken dat drop enkel een maar 

snoepje was, die hebben het verkeerd voor0 Het 

ziet er naar uit dat dit ook een likeurtje zou zijn. 

Wat het juist is, en hoe je het moet bereiden, wel 

ook dat kom je op de vergadering te weten. 

  

Donderdag 7 oktober om 20u              

Hou je intussen gezond….  en 

vergeet uw medicamentje niet ! 
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(Kristelijke Werknemers Beweging) 
 
Vrijdag 10 september 2021 
  

Eindelijk is het zover, onze eerste kaartavond sinds … 

En ik hoop de eerste van 16 kaartavonden zonder onderbrekingen. 

Wat de opkomst betreft mogen we zeker niet klagen, met 52 kaarters vol 

goesting gingen we van start. Enkelen zijn nog met verlof, anderen hadden 

nog wat schrik  denk ik van …? Spijtig genoeg zijn er ook een aantal (4) 

die ons voor altijd verlaten hebben. Het zijn Fred Moons, Nini Claessens, 

Jef Jespers en Louis Van den Eynde. We zullen hen missen. 

 

Voor Rita Martens ligt er een kaartje bij het inschrijven waar iedereen die 

het wou zijn naam kon opschrijven als steun voor veel beterschap. Rita ligt 

helaas in het ziekenhuis na een zware val thuis. We wensen Rita en Ivo dat 

het terug goedkomt. 

 

En dan begonnen we te kaarten. Chris Hellemans kreeg geen schop onder 

de broek, maar wel veel schoppen in de hand, want dat was de troef voor 

deze avond. Met 82 (!) slagen nam hij resoluut de leiding. Dirk Boeckx en 

Albert Daelemans volgde hem met 73 en 72 slagen, wat verderop Marc 

Baekelmans en François Stessens 68 en 66 slagen. 

 

In de tweede reeks nam Chris wat gas terug met 52 slagen, maar het bleek 

toch voldoende om de dagwinnaar te worden met 134. Deze reeks werd 

aangevoerd door Eduard Van Herck met 71 slagen en hij liet Jan Torfs en 

Flor Meeus achter zich met 66 en 65 slagen. 

Uitschieters van de dag, zowel positief als negatief, zijn er als volgt. 
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Twee spelers haalde 12 slagen in één spel, uiteraard Chis Hellemans en 

Flor Meeus. Chris schreef met 27 slagen ook het hoogste rondje van 4 

spelen op zijn naam. 

 

Pechvogel van dienst was Georges De Bruyn die in zo’n rondje amper 3 

slagskes haalde. 

Lea Dockx en Mariette Selleslaghs haalden beiden vandaag slechts 78 

slagen. 

 

Daguitslag: 

1. Chris Hellemans 134, 2. Albert Daelemans 133, 3. Eduard Van Herck 

132, 4. François Stessens 127, 5. Jan Torfs en Marc Baekelmans 123, 7. 

Dirk Boeckx 121, 8. Ronny Van Den Bos 120, 9. Liliane Peeters en Jos 

Goossens 118, 11. Julien Beuckelaers en Marie José Halans 115, 13. Ludo 

Jacobs 114, 14. Roger Dupont 112, 15. Tuur Geerts 110, 16. Flor Meeus 

109. 

 

 

 

Vrijdag 17 september 2021 
 

Onze tweede kaartavond, één week na de eerste, om het snel terug gewoon 

te worden. Zij het wel met 2 tafels minder, ja met 44 kaarters moeten we 

het stellen. Zij die afwezig zijn, zijn misschien nog moe van de vorige 

vrijdag, wie weet …! Ook kunnen we vanavond al een voorlopig 

klassement opstellen. 

 

En net als vorige kaartavond moeten de schoppen hunne weg zoeken naar 

die 44 kaarters. In de eerste reeks hebben ze die gevonden naar Lieve 

Puttemans, want zij haalt met 65 slagen deze reeks binnen. Jozef 

Vleminckx volgt haar met 64 op de hielen en Henri Goethals als derde met 

62 slagen. We kunnen hier spreken van een kalme reeks. 

 

Dat verandert in de tweede reeks, want 3 kaarters slagen erin de kaap van 

70 slagen te nemen. Georges De Bruyn neemt die met 75 slagen, gevolgd 

door Jozef Vleminckx die 72 slagen laat optekenen en op zijn beurt 
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gevolgd wordt door Rita Min die 71 slagen haalt. Verderop volgen 

Mariette Selleslaghs en Anita Moons met respektievelijk 69 en 66 slagen. 

 

Uiteindelijk is het Jozef Vleminckx die het afgetekend haalt met 136 

slagen en in het gezelschap van de kip huiswaarts keert. Afgetekend, jawel 

want Georges De Bruyn volgt op 10 slagen met 126, Rita Min en Julien 

Beuckelaers volgen met 122 en 121 nog net boven de 120 slagen. 

 

Zoals altijd zijn er gelukkigen en minder gelukkigen. Twee spelers halen 

11 slagen in één spel, Jozef Vleminckx en Simone Joly. Het trio Jozef 

Vleminckx , François Stessens en Georges De Bruyn schrijven met 23 

slagen ook het hoogste rondje van 4 spelen op hun naam. 

 

Pechvogels van dienst zijn Lieve Puttemans die in zo’n rondje amper 4 

slagskes haalt en haar echtgenoot Louis Van Deuren haalt slechts 33 slagen 

in één reeks. 

 

Daguitslag: 

1. Jozef Vleminckx 136, 2. Georges De Bruyn 126, 3. Rita Min 122, 4. 

Julien Beuckelaers 121, 5. Henri Goethals 119, 6. Tuur Geerts 117, 7. 

Anita Moons en Maarten Spriet 114, 9. Mariette Selleslaghs en Simone 

Joly 113, 11. Chris Hellemans en Ivo De Meyer 111, 13. Annie Wijnandt, 

Roger Van Loock en Roger Dupont 110. 

 

Voorlopig klassement na 2 kaartavonden: 

1. Chris Hellemans 245, 2. Julien Beuckelaers 236, 3. Jozef Vleminckx 

233, 4. Eduard Van Herck 232, 5. Tuur Geerts 227, 6. François Stessens 

en Ronny Van Den Bos 226, 8. Albert Daelemans 224, 9. Roger Dupont 

222, 10. Henri Goethals 219. 

 

FS 
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Terug naar school, doordenkertjes van André Cools! 
 

Te weinig leerkrachten…. of te veel studenten ? 

Naamswijziging:”TOM” Van Grieken wordt  “DOM” Van Grieken. 

Van Ranst: viroloog met “Engel”engeduld . 

Facebook maakt “slimme” bril, voor “domme” mensen ! 

Betoging tegen “skateverbod” op Scheldekaai”: ‘n “skate in een fles”! 

Verplichte vaccinatie in USA: Biden is een amb(etan)tenaar. 

Jean-Michel Saive nieuwe voorzitter BOIC: Mi”Rakels” bestaan niet ! 

Geen “Belbus” meer: dan maar via “Via”! 

Coalitiewijzigingen in Vlaanderen: op het “sjerp” van de snee ! 

De Verhulstjes:  ze zitten volgens mij in  saint “tromper” 

Busje komt zo: alleen reizigers blijven weg ! 

Opnieuw volle bussen toegelaten: de “Polen” zullen blij zijn. 

Negen  ministers voor “Volksgezondheid”: om “ziek” van te worden ! 

Nieuw Nederlands woord: Kaouakibbilen of discussiëren over subsidies! 

Wat vermeldt El Kaoukibbi’s ziekenbriefje : subsiediaritis”! 

Ziekte El Kaouakibbi: erg besmettelijk bij politici !  

“De vier “Musk”-etiers”: geen  Science Fiction meer ! 

Nazi-spel van Hollandse jongeren: een echte  (sch)Urk-enstreek. 

Gevolg corona: Pukkelpop wordt “Sukkelpop” 

Koks met of zonder mondmaskers: ‘n “proef”project! 

“H-aukus P-aukus Pats”:de nieuwe militaire alliantie is een frats ! 

Engelse maten en gewichten : met Europa in de  “(cl)inch ” ! 

Corona vaccinaties: Bruxel-“les” nog helemaal niet geleerd ! 

Sanitaire stop op W.K.:  ’t zal van “plas” komen! 

Parlementaire ziektebriefjes: ’n echte “pandemie” ! 

Koen Wauters: resultaat van een vader die nochtans op “non”actief was ! 
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Meedoen aan een historisch moment in Kontich. 

 

HET EERSTE GEMEENTELIJK 

KAARTKAMPIOENSCHAP VOOR SENIOREN 

 

Maandag 15 november 2021, 14u, Half Diep, aan de 

Sporthal 

Organisatie: seniorenraad en gemeentebestuur 

 
U hebt als seniorenvereniging of als groep van 

assistentiewoningen, een eigen kaartclub of fervente kaarters? U 

hebt als culturele vereniging een kaartclub waar heel wat senioren 

aan deelnemen? Plan dit evenement NU in uw kaartkalender in 

en neem eraan deel met uw kaarters (senioren). Het zal ook een 

unieke beleving zijn: samen met uw senioren-kaarters als groep 

‘De arena betreden’…. MAAK HET BEKEND!! 

 
• Voor alle senioren (55+) wonende in Kontich of als senior 

meedoen in het kaarten in uw vereniging 

• Kaarten: ieder speelt individueel voor zich om ter meeste slagen. 

Er wordt gespeeld in 3 reeksen van 12 giften. De troef wordt 

collectief getrokken. 

• Er zijn geen ‘verliezers die betalen aan de winnaars’ 

• Een zeer mooie prijzenpot: 

- Een royale prijzenpot zal door de gemeente ter beschikking 

gesteéld worden 



22               Oktober 2021                                      KONTAKT 
 

 

- 3 bekers die uitgereikt worden  

- En… iedere deelnemer krijgt een unieke kaartverrassing die 

maar eenmalig wordt aangemaakt voor dit 

kaartkampioenschap. En dat wordt, beloofd,  een waardevol 

uniek collectors’ item.. 

• Inschrijvingsprijs: 

- 4 euro per persoon vooraf te  betalen bij inschrijving 

- Maar ….bij aankomst in Half Diep krijgt u drankbonnen ter 

waarde van 4 euro (en dranken zijn aan zeer schappelijke 

prijs) waarmee u tussen de reeksen door kunt bijtanken 

• Deelnemen alleen geeft je reeds winst: je drank is betaald, je 

krijgt een waardevol collectors’ item, je haalt misschien een van 

de vele enveloppen uit de prijzenpot.. en vooral  je maakte een 

unieke première mee van een  gezellig eerste senioren  Kontich’s 

kaartkampioenschap, samen met je mede-kaarters.. 

Hoe inschrijven? 

• Iedereen kan individueel inschrijven op het vrijetijdsloket van de 

gemeente ofwel rechtstreeks ofwel via website (bekend vanaf 

20/25 oktober via de tweede editie van het seniorenmagazine) 

• MAAR voor de kaartgroepen / verenigingen of groepen van 

assistentiewoningen is een collectieve inschrijving mogelijk.  Een 

inschrijvingslijst wordt ter beschikking gesteld. De collectieve 

inschrijvingen gebeuren best voor 25.10.2021 

Tot op 15 november! 
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November 2021 
 

 

 

Woensdag 03 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 04 Wijngilde 19.00 uur 

Zaterdag 06 Tafeltennis jeugd beker 09.00 uur 

Zondag 07 Instuif (Kaart) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 08 
Foto 

Ledenavond 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 10 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 11 
Tafeltennis clubkamp 

Volley Trippeltornooi (sporthal) 

10.00 uur 

 

Vrijdag 12 Kaart 6 20.00 uur 

Zaterdag 13 
Tafeltennis jeugd 

Voorbereiding Solidariteit 

09.00 uur 

14.00 uur 

Zondag 14 Solidatiteitsinstuif 10.00 – 16.00 uur 

Maandag 15 Foto 14.00 uur 

Woensdag 17 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 18 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 21 Instuif (TTK) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 22 
Foto 

Dagelijks Bureau 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 24 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 25 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 26 Kaart 7 20.00 uur 

Zaterdag 27 
Tafeltennis jeugd 

Artikel Kontakt 

09.00 uur 

12.00 uur 

Zondag 28 
Instuif (Bestuur) 

Kinderfeest 

10.00 – 13.00 uur 

14.30 uur 

Maandag 29 Foto 14.00 uur 
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“Kontakt”: November 2021. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 28 oktober 2021. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 23 oktober 2021  12.00 uur! 

 

INHOUD 

Kalender 2 

Voorzitterswoordje 3 

Familiaaltjes 4 

K woordje 4 

KWB Lunner 5 

Kulo 6 

Tafeltennisnieuws 7 

Fotoclub 8 

Nieuws van het Kookfront 9 

Inschrijvingen 12 - 13 

Bier van de maand 15 

Wijngilde 16 

Kaarten 17 

Terug naar school 20 

Extern nieuws 21 

Kalender november 23 

Omtrent “Kontakt” 24 
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