sint-martinus kontich
50 ste jaargang
2021-2022
November 2021
P004938
Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1

Maandblad - verschijnt niet in augustus
V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich
www.kwb-martinus-kontich.be

Sint-Martinus organiseert
November 2021
Woensdag 03
Donderdag 04
Zaterdag 06
Zondag 07
Maandag 08
Woensdag 10
Donderdag 11
Vrijdag 12
Zaterdag 13
Zondag 14
Maandag 15
Woensdag 17
Donderdag 18
Zondag 21
Maandag 22
Woensdag 24
Donderdag 25
Vrijdag 26
Zaterdag 27
Zondag 28
Maandag 29

Tafeltennis
Wijngilde
Tafeltennis jeugd beker
Instuif (Kaart)
Foto
Ledenavond
Tafeltennis
Tafeltennis clubkamp
Volley Trippeltornooi (sporthal)
Kaart 6
Tafeltennis jeugd
Voorbereiding Solidariteit
Solidatiteitsinstuif
Foto
Tafeltennis
Tafeltennis
Instuif (TTK)
Foto
Dagelijks Bureau
Tafeltennis
Tafeltennis
Kaart 7
Tafeltennis jeugd
Artikel Kontakt
Instuif (Bestuur)
Kinderfeest
Foto

19.30 uur
19.00 uur
09.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.00 uur
10.00 – 16.00 uur
14.00 uur
18.00 uur
19.30 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
09.30 uur
18.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.30 uur
14.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.
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VOORZITTERSWOORDJE
Dag beste KWB-leden,
De maand november, alweer de voorlaatste van dit jaar. Wat ging het weer
vlug en dit ondanks de rare tijden die we hebben gekend.
Hopelijk komen die tijden niet gauw meer terug, terwijl we wel moeten
horen en lezen dat een vierde golf niet te vermijden zal zijn en dat
besmettingen en ziekenhuisopnames blijven stijgen.
Dus toch nog steeds waakzaam zijn…
Ons KWB-werkjaar is op 17 oktober officieel van start gegaan met de
LUNNER. Het werd een gezellige namiddag met lekker eten, gezellig
babbelen en muzikale tussendoortjes…
Elders in deze Kontakt leest u er meer over, maar ik wil toch even kwijt
dat ik zeer gelukkig was met deze nieuwe start. Ik zag blije gezichten, ik
hoorde goede commentaren, kortom ik had het gevoel dat we met z’n allen
tevreden waren dat we eindelijk weer eens samen mochten komen…
En traditiegetrouw brengt de novembermaand ons ook de nodige KWBmomenten.
Ja hoor, dit jaar opnieuw de SOLIDARITEITSINSTUIF!!!
Iedereen van jullie is meer dan welkom op zondag 14 november in de grote
zaal van het parochiaal centrum en in ons KWB-lokaal. Inschrijven is wel
noodzakelijk en kan elke zondagvoormiddag tussen 10.00 en 13.00 uur in
het KWB-lokaal tijdens de instuif! Lees verder in deze Kontakt alle nodige
info.
Zondag 28 november is er dan weer het kinderfeest en dit jaar met als
thema “IEDER KIND ZIJN SINT”. Ook hierover kan je verder in dit
maandblad de nodige informatie vinden. Ik hoop echt dat er dit jaar best
wat leden hun (klein-) kinderen zullen inschrijven en er bij zullen zijn.
Want het wordt toch echt iets speciaal.
En ik ga ook al even naar december, want op zondag 5 december is er een
speciale instuif, verzorgd door onze onderafdeling kook.
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Die dag zal er ook een solidariteitsstandje staan ten voordele van onze oud
onderpastoor Peter Gijs, reeds vele jaren actief als priester in Venezuela.
En op zaterdag 18 december is er dan gelukkig toch nog het KWBkerstfeest, georganiseerd door KULO. Hierover zal je ook al het nodige
kunnen lezen verder in dit nummer.
November is ook de maand waar we onze overleden familieleden en
vrienden gedenken.
Het is goed dat we dat jaarlijks toch even doen en dat diegenen die ons zijn
voor gegaan toch in onze herinneringen blijven verder leven.
Als KWB willen we ook denken aan diegenen die tijdens de coronaperiode
zijn overleden maar waar we gelet op de toen geldende maatregelen geen
echt afscheid hebben kunnen van nemen. In onze Kontakt van december
zullen we er meer kunnen over zeggen, maar we zullen jullie allen op een
zondagvoormiddag in januari uitnodigen in de Sint-Martinuskerk voor een
viering waarin we voornoemde overledenen zullen gedenken.
Aan allen een fijne novembermaand en ik mag hopen dat ik jullie zeker
hier of daar mag ontmoeten deze maand.
Veel leesgenot met deze Kontakt en doe mee met onze activiteiten nu het
weer mag en kan.
Vriendelijke KWB-groeten,
Jullie voorzitter
Johan De Hert

FAMILIAALTJES
November, voor heel wat mensen toch steeds een moeilijke periode…
Blijf positief, moedig, krachtig.
We zijn er voor elkaar als steun, met aandacht voor iedereen.
We wensen dan ook allen die het moeilijk hebben, om welke reden dan
ook, het allerbeste toe.
KWB is en blijft er voor ieder van jullie, steeds weer opnieuw…
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ALLERZIELEN/
Onlangs werden we uitgenodigd op een uitvaart in een mega-groot
crematorium in de buurt van Leuven. Een vader van vijf kinderen, eind in
de vijftig had de eenvoudige medische ingreep overleefd, maar toen er
problemen optraden met het hart, was de nodige hulp niet aanwezig.
Een sobere dienst die toch aangreep Na de koffietafel werden de familie
en vrienden uitgenodigd voor een aangrijpend ritueel: de
ceremoniemeester had op de eco-urn de tekeningen van de kinderen
gekleefd en zij mochten, onder zijn leiding ,de urn aan de voet van een
jonge berk in de vochtige aarde plaatsen. “Gedenk ,o mens ,dat je van
stof bent en tot stof zal wederkeren” Een citaat uit het ritueel van
Aswoensdag !
Rust in vrede , vriend !

Flor
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KWB-KINDERFEEST - ZONDAG 28/11/2021
14.30 uur – KWB-lokaal

IEDER KIND ZIJN SINT
KWB nodigt alle (klein)kinderen van haar leden uit op het kinderfeest op
zondag 28 november vanaf 14.30 uur in het KWB-lokaal. Inschrijven is
NOODZAKELIJK en dit uiterlijk tot zondag 21 november!!!
Er wordt een doe-animatie voorzien, er is een verrassingsact en natuurlijk
verwachten we ook bezoek van SINTERKLAAS en ZWARTE PIET!!!
Het kinderfeest staat dit jaar in het teken van het thema “Ieder kind zijn
Sint”.
Om dit mogelijk te maken vragen we dat elk ingeschreven (klein)kind een
speelgoedje meebrengt waar jullie (klein)kind niet meer mee speelt, maar
dat nog wel in goede staat is, niet kapot of niet vuil…
Als de kindjes bij de Sint mogen komen, kunnen ze dit speelgoed aan de
Sint afgeven. In ruil krijgen ze van de Sint een zak vol verrassingen en
lekkers…
Aan het eind van deze kindernamiddag zal de Sint de afgegeven
speelgoedjes bezorgen aan de vertegenwoordigers van SCHAKEL
(Parochiale vereniging voor de noden van de gezinnen in onze parochie),
die dan op een later tijdstip, in samenspraak met Sinterklaas, deze
speelgoedjes een nieuwe en welgekomen bestemming zullen geven…
Beste KWB-leden, schrijf in, kom met je (klein)kindjes naar dit
kinderfeest, waar de kinderen centraal zullen staan en waar ze een goede
daad kunnen doen maar er dan natuurlijk ook iets opnieuw voor in de
plaats krijgen!!! Gewoon DOEN…
Jullie KWB-bestuur
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KWB Kerstfeest 18 december 2021 – 19.00 uur
Jawel u leest het goed, het Kerstfeest gaat wel degelijk door, ook na het
stoppen van onze onderafdeling Voetbal. Het is steeds een van de
hoogtepunten in ons KWB-jaar geweest en we willen dit in de toekomst
absoluut voortzetten.
De basisidee van het feest blijft onveranderd: voetjes onder tafel, lekker
eten, beentjes op de dansvloer en sfeer, sfeer, sfeer!
Traiteur Lauwers die de zaken van Vogelzang heeft overgenomen, zal de
gerechten aan tafel opdienen.
Het menu bestaat uit :
- Soep
- Zalm met peterseliesaus of Kalkoengebraad
- Desserten assortiment
Na het eten is er alleen nog ambiance! De avond
wordt opgeluisterd door DJ Renzo Cortez uit
Denderleeuw. De traditionele verrassingsact zal
ook dit jaar niet ontbreken, de tombola valt
echter weg.
Dit ongetwijfeld onvergetelijke feest wordt u aangeboden aan een
forfaitaire prijs van 45,00 €/persoon. De dranken tijdens de maaltijd zijn
te verkrijgen aan de u welgekende democratische prijzen.
Wij kijken ernaar uit jullie vanaf 19 uur te mogen verwelkomen. Wil je
zeker zijn van je plaats, wacht dan niet met inschrijven. Je kan het
inschrijvingsstrookje bezorgen aan de leden van het KULO-team. De
uiterste datum van inschrijving is 12/12/2021. De betaling dient te
gebeuren op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO.
Feestelijke groeten van het KULO-team,
Louisa en Leo, Harry, Marina en Jos
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Met KULO van Oud naar Nieuw
Na een jaar onderbreking, kunnen we opnieuw ons eindejaarsfeest
organiseren in ons KWB-lokaal. We kijken er naar uit om 2021 feestelijk
uit te wuiven met vele KWB-vrienden en sympathisanten!
We zorgen voor een feestelijk versierd lokaal. DJ KrisKras zorgt voor het
muzikale entertainment en onze traiteur zorgt voor een rijkelijk gevuld
buffet. Jullie KULO-team zorgt voor de bediening. Zo willen we weer
garant staan voor een spetterend eindejaarsfeest op 31 december vanaf
19u00 in ons KWB-lokaal.
We kunnen u dit feest aanbieden aan een forfaitaire prijs van 45,00
€/persoon voor KWB-leden en 55,00 €/persoon voor niet-KWB-leden. De
dranken tijdens de maaltijd zijn hier niet inbegrepen en zijn te verkrijgen
aan democratische prijzen.
Wat is er allemaal in de prijs inbegrepen?
- Een lekker aperitief
- Een uitgebreid koud en warm buffet
- Een dessertenkeuze
- Een heildronk om middernacht
- Een heerlijke kaastafel
- Koffie of thee met een versnapering
- Muziek voor oud en jong
Wil je zeker zijn van je plaats, wacht dan niet met inschrijven. Je kan het
inschrijvingsstrookje bezorgen aan de leden van het KULO-team. De
uiterste datum van inschrijving is 23/12/2021. De betaling dient te
gebeuren op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO.
We hopen naast de trouwe deelnemers ook nieuwe gezichten en jongeren
te mogen begroeten. De ambiance is alvast verzekerd!
Feestelijke groeten van het KULO-team,
Louisa en Leo, Harry, Marina en Jos
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Beste kookvrienden,
De “kop is er af”, onze eerste kookavond met de dames is achter de rug.
Omstreeks 14.00 uur gingen de voorbereidingen van start, de menu werd
voorgesteld en besproken, iedereen werd ingezet, potten, pannen, borden,
glazen kwamen uit de kasten tevoorschijn. De tafels werden versierd,
kroketten voorgebakken en rond 17.00 uur mochten we besluiten dat de
slag geleverd en gewonnen was. Alles was klaar om onze dames te
ontvangen. Omstreeks 17.30 uur kwamen de eerste “eega’s” aan.
Het deed deugd om elkaar nog eens te ontmoeten na de strenge coronamaatregelen het afgelopen jaar. Dit was duidelijk te horen aan het
“gekwetter” (sorry dames) tijdens de aperitivo.
Eenmaal aan tafel werd de tomatensoep met garnalen opgediend.
De soep was gemaakt op basis van een garnalenbouillon, Rodenbach, witte
wijn, reepjes abdijkaas, smeerkaas en groenten. Of Marc de garnalen zelf
was gaan vangen weten we niet.
Daarna volgde een herfstgroenten korfje met makreel. Onze chefs hadden
het korfje ter plaatse gemaakt met filodeeg en mooi gebakken in de oven.
Het voorgerecht was mooi gedresseerd met groene asperges,
champignons, boontjes, een groentemix en knolseldercrème, stukjes
makreel en voorzien van een mosterdsausje. Een lekker voorgerecht waar
veel tijd aan besteed werd om het te bereiden.
Dan was het tijd voor de klassieke “voorzittersspeech”. Er werden enkele
geplogenheden opnieuw herinnerd. Onze nieuwe chefs Paul en Ronny
werden van harte verwelkomd. De voorzitter bleef even stilstaan bij het
feit dat we geen afscheid hebben kunnen nemen, ten gevolge corona, van
chef Fred en Mia, echtgenote van Tuur. Hij wenste zieken onder ons een
spoedig herstel toe. Na al die mooie woorden werd de sorbet opgediend
aangevuld met appel- of citroenjenever (cactus).
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Als hoofdgerecht had chef Luc gezorgd voor een “Pastoorshaasje”.
Een lekker stuk varkenshaasje gemarineerd in rode wijn, jeneverbessen,
rozemarijn, knoflook, kruidnagels Dat alles had al overnacht in dit
mengsel. Het vlees, omwikkeld met een plakje spek, was vergezeld van
een peer (die eveneens zwemles had gekregen in rode wijn), spruitjes en
kroketten. Vergeten we hierbij niet de lekkere wijn Chateau de Chambeau
(Saint-Emilion) of de Cassilero den Diabolo (Chili).
Mochten er nog zijn die plaats over hadden in hun maag ….. daar was de
rijstpap, wel zonder gouden lepeltjes maar veel lekkerder dan in de hemel,
(hoe weet hij het ?). De glazen waren gevuld met fijn gesneden fruit
(gemarineerd in sinaasappellikeur) rijstpap en een flinke toef opgeklopte
room, (onze docteur zal weeral content zijn).
Om dit alles mooi af te sluiten was er nog koffie met koekjes om hier en
daar nog een gaatje op te vullen. De koffie was wel zonder sigaar gezien
de kas leeg was ten gevolge de coronacrisis.
Tussen al het gekwetter, drinken, eten en speechen werd er natuurlijk
regelmatig afgewassen. Na een geslaagde avond doofden we de lichten
omstreeks 23.50 uur en kon iedereen voldaan huiswaarts keren.
Goed om te weten :
- In november zijn volgende chefs Jan (70 !) en Paul jarig : proficiat
vanwege gans de kookploeg.
- Zaterdag 13 november 14.00 uur voorbereiding Solidariteitsinstuif.
- Zondag 14 november 27° 10.30 uur Solidariteitsinstuif.

Chefs vergeet jullie niet in te schrijven !
- Zondag 05 december : speciale instuif georganiseerd door de kook :
Torfs L. , De Meyer I., De Catelle G., Van der Steen J. en bestuur.
- Vrijdag 17 december 18.00 uur kookavond.
- Zaterdag 15 januari 2022 kook met de dames : voorgerecht Torfs,
soep & nagerecht Beeckmans, hoofdgerecht Verpoten.
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Zondag 05 dec 2021
Instuif kook
pensen - appelmoes

“Een verhaal heeft steeds twee kanten,
voor de wijn en na de wijn”

Pottenkijker MW
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Inschrijvingsstrookje KULO Kerstfeest
18 december 2021

Uiterlijk 12 december 2021

Inschrijvingsstrookje KWB Kinderfeest
28 november 2021
Uiterlijk 21 november
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Inschrijvingsstrookje KERSTFEEST 18/12/2021
Ondergetekende
naam: ……………………………………………………………………
telefoon: …………………………………………………………………
Schrijft in met ……. personen voor het Kerstfeest op 18/12/2021 vanaf
19u00
en wenst samen te zitten met:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…… personen kiezen voor vlees/ …… personen kiezen voor vis
Betaling van ………. x 45,00 €/persoon KWB-leden
op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO

= ……………€

Uiterste inschrijvingsdatum: 12/12/2021

Naam van het KWB-lid: ……………………
aanwezig met ……. volwassenen
Gegevens van de (klein)kindjes: (noteer ook wat info over de kindjes voor
de Sint!):
Familienaam + Voornaam ………………………………..
Geslacht: MEISJE - JONGEN (schrappen wat niet past)
Leeftijd ………………………………
Familienaam + Voornaam ………………………………..
Geslacht: MEISJE - JONGEN (schrappen wat niet past)
Leeftijd ………………………………
Familienaam + Voornaam ………………………………..
Geslacht: MEISJE - JONGEN (schrappen wat niet past)
Leeftijd ………………………………
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Inschrijvingsstrookje VAN OUD NAAR NIEUW 2021-2022
Ondergetekende
naam:
……………………………………………………………………………
telefoon:
……………………………………………………………………………
Schrijft in met ……. personen voor de viering van Oud naar Nieuw op
31/12/2021 vanaf 19u00
en wenst samen te zitten met:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
en betaalt ………. x 45,00 €/persoon KWB-leden
en

= ……………€

……….. x 55,00 €/persoon niet-KWB-leden = ……………€

totaalbedrag
= ……………€
op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO
Uiterste inschrijvingsdatum: 23/12/2021
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Inschrijvingsstrookje KULO

Van OUD naar NIEUW

31 december 2021

Uiterlijk 23 december 2021
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HET BIER VAN MAAND NOVEMBER
ENAME BLOND!

Ename Blond is een evenwichtig, blond abdijbier van hoge gisting met
nagisting op de fles. Dit “Erkend Belgisch Abdijbier” met een
alcoholpercentage van 6,5% wordt gebrouwen sinds 1997.
Ename Blond heeft een verleidelijke smaak met zowel mout, fruit,
mineralen en een bittere toets. De afdronk is lang en droog. Ename Blond
situeert zich tussen doordrinker en degustatiebier.
Ename Blond is een heerlijk biertje bij volgende gerechten: ossobuco,
varkensgebraad en vis.
Ename Blond wordt gebrouwen in Brouwerij Roman uit Oudenaarde. Met
14 generaties is Brouwerij Roman de oudste familiebrouwerij van België.
De eerste brouwersactiviteiten vonden al plaats in 1545!
Volgende bieren worden eveneens in Brouwerij Roman gebrouwen:
Sloeber, Adriaen Brouwer Oaked en Adriaen Tripel, Ename Dubbel,
Ename Pater en Ename Tripel.
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Beste vrienden,
Weeral een maand verder en we noteren dus november. Hoewel het voor
onze schoolgaande jongeren een korte maand is noteren we toch twee
belangrijke activiteiten die we hopelijk toch tot een goed einde mogen
brengen. Er verspreiden zich hoe langer hoe meer onheilspellende
berichten betreft corona.
De KWB lunner is wel onder normale omstandigheden kunnen doorgaan.
Enkele leden van tafeltennis konden dit mee maken en vonden dit terug
een beetje als normaal. Goede organisatie met toch wel enkele
opmerkingen naar traiteur en animatie toe.
Onze competities lopen, de trainingen van onze jongeren kennen een goed
verloop en de clubavonden zijn nogal wisselvallig van opkomst. Dit heeft
natuurlijk te maken met de competitieploegen die al eens op donderdag
een wedstijd opverplaatsing hebben.
Onze marsepein en speculaas verkoop loopt opzijn einde bij het schrijven
van dit artikel maar we krijgen er toch een goed gevoel bij.
De inschrijvingen van ons Clubkampioenschap lopen nog en we hopen dat
zoals vroeger de laatste dagen er nog enkele leden zullen inschrijven. De
zaal ligt vast, de traiteur besteld, het technische voorbereid en de leden
bepalen nu de bezetting. Dus inschrijven is de boodschap.
Op 14 november is er de solidariteitsinstuif van onze KWB. Wie zin heeft
in lekkere mosselen of het alternatief, gentse waterzooi, kan zich nog
inschrijven via het strookje in deze Kontakt bij onze kookafdeling.
Verder merken we dat de afspraken voor de nevencompetities op gang
komen. Ook hier wensen we de deelnemers veel succes.
Tot een volgende
Frans
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Beste kiekjesvrienden,
Met zijn allen weer present voor het maken van foto’s waar we jaren erna
nog blij zullen zijn dat we erbij waren om ze te kunnen nemen.
•

08 nov14:00Domein Roosendael Walem

•

08 nov20:00Ledenavond

•

10 nov20:00 KAVF

•

14 novSolidariteitsinstuif

•

15 nov14:00Belichtingsdriehoek

•

22 nov14:00Studio

•

29 nov14:00High & Low-Key

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be
Foto van de maand : Philippe Hendrick
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Beste gildevrienden,
Ja, na corona is er ook nog leven en dat komt nu weer
stilaan op gang. Na reeds 2 zeer goed geslaagde ledenbijeenkomsten
komen we weer samen op
donderdag 4 november..20 u
Neen, een rasechte heks krijgen we
niet op bezoek ! Net zoals onze wijnen
maken we ook onze soep (deze keer
pompoensoep) zelf. En hiervoor heeft onze
Marleen zelfs geen kookboek nodig.
Ook over wijn gaan we iets vertellen. en op .deze
Halloween vergadering zal ook dat wel iets
speciaals zijn. namelijk “ Lijsterbessenwijn” al van
gehoord ? of al geproefd ? Is deze vrucht dan niet
giftig ? Wel inderdaad met deze plant ga je
voorzichtig om. De wijn zelf heeft wel een sterkere
tannine smaak en doet U aan een bittere hopsoort
denken die voor biersoorten wordt gebruikt. Maar
met Halloween moet je zoiets toch wel proeven zeker. En hoe werd deze
drank gemaakt? Wij vertellen het U.
Fruitwijn maken : veel meer dan een hobby
Neem deel aan de cursus die opnieuw start op maandag 8
november.
Inlichtingen : Bij onze voorzitter of op het secretariaat.
Intussen:
hou je gezond en vergeet uw medicamentje niet…..
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Vrijdag 8 oktober 2021
Voor onze derde kaartavond mogen we 56 kaarters verwelkomen, wat een
aangroei van 3 tafels betekend tegenover de vorige keer.
Het kaarten blijkt voor de meesten onder ons toch nog een aangenaam
tijdverdrijf te zijn.
Marc Baekelmans had voor een paar extra prijzen gezorgd waaronder 12
kippen, wel in ei-vorm natuurlijk. Bedankt Marc !
Maar voor die prijs of een andere in de wacht te slepen moest ge op zoek
naar (veel) klaveren, de troef voor deze avond.
Nicole Stessens en Tuur Geerts nemen met 71 slagen in de eerste reeks een
optie richting kip of eieren. Margriet Madou volgt nipt met 70 slagen en
wat verder Ria Van der Heyden en Eduard Van Herck met 66 en 65 slagen.
In de tweede reeks neemt Leo Ielegems het heft in handen met 71 slagen.
En dankzij zijn 61 uit de eerste reeks behaalt hij met 132 slagen de eerste
plaats en mag hij met de volwassen kip naar huis. Eduard Van Herck heeft
met 66 slagen net niet genoeg en wordt tweede met 131 slagen. Maria Van
Sweevelt en Chris Hellemans halen beiden 64 slagen in deze reeks.
In het klassement behoudt Chris zijn leidersplaats met 365 slagen op de
voet gevolgd door Eduard Van Herck met 363.
Het beste rondje van 4 spelen gaat vandaag naar Nicole Stessens en Eduard
Van Herck met 26 slagen. Dirk Crauwels daarentegen haalt slechts 3
slagen in één rondje.
Irene Beuckelaers haalt met 34 slagen de laagste score in één reeks.
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Daguitslag:
1. Leo Ielegems 132, 2. Eduard Van Herck 131, 3. Chris Hellemans en
Nicole Stessens 120, 5. Marc Baekelmans, Maarten spriet en Margriet
Madou 119, 8. Peter Marquetecken 117, 9. Tuur Geerts 115, 10. Simone
Joly 114, 11. José Van Kets en Hilde Bastiaens 112, 13. Roger Dupont
111, 14. Ronny Van den bos en Albert Daelemans 110, 16. Jules
Selderslaghs en Leo Van Linden 109.
Voorlopig klassement na 3 kaartavonden:
1. Chris Hellemans 365, 2. Eduard Van Herck 363, 3. Tuur Geerts 342, 4.
Jozef Vleminckx 341, 5. Ronny Van den Bos 336, 6. Albert Daelemans
334, 7. Roger Dupont en François Stessens 333, 9. Julien Beuckelaers 330,
10. Leo Ielegems en Simone Joly 326.
FS
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HERFSTLUNNER 17 OKTOBER 2021
Oef , Eindelijk ! Je zag opluchting aan de gezichten van 71 aanwezige
KWB-ers tijdens de herfstlunner van zondagmorgen 17 oktober. Iedereen,
minstens 2 maal geprikt en klaar om tal van activiteiten , zonder
vervelende coronamaatregelen, te hervatten. We werden feestelijk
verwelkomd niet alleen met een aperitiefdrankje, aangeboden door het
bestuur, maar tevens in een lokaal, speciaal versierd als hulde aan het
heropstarten van het “oude normaal”. Opvallend
waren de
“welkomvlaggetjes” maar ook en vooral de drank-kaartjes bedrukt met
een persoonlijke boodschap voor iedereen.
Een boodschap van hoop en plezier in het blije weerzien van vele vrienden
die we zo lang moesten missen. Dat was ook de inhoud van een
glunderende voorzitter Johan in zijn inleidende speech. Je zag duidelijk
dat hij in zijn nopjes was toen hij de “micro” weer eens in zijn handen had.
Je ziet dat hij daar een “micro”be voor heeft en dat hij het speechen niet
verleerd heeft bewees hij meteen. In een mum van tijd overliep hij het
komende programma waarbij hij speciaal aandacht vroeg voor de
interessante daguitstap in het Waasland met Kulo op 23 oktober e.k.
Onze smaakpapillen werden ondertussen gestimuleerd door de geur van
het klaargestoomde eten: een uitgebreide maaltijd met als voorgerecht
kipvidé en als hoofdschotel een keuze tussen
vispannetje of
varkensgebraad. Dit alles werd afgesloten met een lekker dessertenbordje.
Traiteur Steven stond zoals gebruikelijk in voor dit culinaire gedeelte.
Om het geheel smaakvol en licht verteerbaar te maken werd dit alles
afgewisseld met enkele live-optredens. Zanger Mike Steve, een krasse
knar van 75 jaar en Pascale De Coensel,een academische geschoolde
zangeres waren het ideale muzikale duo om voor de nodige ambiance te
zorgen. Ze brachten een uitgebreid repertorium aan liedjes in diverse talen
maar Will Tura’s “Hemelsblauw” en Willy Sommers “Laat de zon in je
hart” zijn ons voorzeker het meest bijgebleven.
Ook hun “Happy Birthday” ode aan Florreke Puttenaers omwille van zijn
83ste verjaardag zullen wij en hij zeker niet vergeten.
Johan zou Johan niet zijn moest ook hij voor geen verrassing zorgen. Die
kwam er van onder de bierkaartjes bedrukt met allerlei boodschappen: een
ervan was “feestvarken”. Anita, echtgenote van Carlo Geuens was
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hiervan de gelukkige eigenaar. Ze was dan wel niet het feestvarken van de
dag, maar werd door Johan gebombardeerd tot “vrijwilliger van de dag”.
Ze kreeg hierdoor de opdracht om samen met Johan, Frans Helsen, wel
het feestvarken van de dag en echtgenote Chris in de bloemen te zetten
voor hun al 30 jaar lange inzet als vrijwilliger binnen het Dagelijks Bureau
ten dienste van KWB. Geen vrijwilliger van de dag maar eentje van vele
jaren waarvoor wij hem en zijn vrouw heel veel dank verschuldigd zijn.
Anita kreeg een pakje “Merci” mee als dank voor haar medewerking en
36 andere aanwezigen mochten een bloemetje mee naar huis nemen
dankzij de spreukjes aan de andere kant van het bierkaartje.
Nog nagenietend met een drankje een babbel mogen wij van een eerste
succesvolle na-corona activiteit gewagen en hopelijk het begin van het
nieuwe KWB-normaal.
A.C.
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Herfstbladeren … bijeengesprokkeld door André Cools.
Verkiezingen Duitsland: een op-“merkel”ijke uitslag.
Beerschot fans : ze zitten in de “Rat”s !
Kinderbijslagen: voor de kleintjes geen “groei”pakket.
Crèches in moeilijkheden: ’t worden “crashes”!
“Voet”ballen : liefst met propere “handen”!
Hoe betaalt spijtoptant Veljkovic zijn advocaat: op een s-luycks-e manier
zeker ?
Energieprijzen: “g-as”tromische stijgingen.
Stalkers: zeg niet te gauw ’t was weer De Pauw !
De Pauw: hij zette de puntjes wel, maar niet op de i … ! !
Remake Koeken Troef productie: “Schalkse ruiters “ wordt “Stalkse
ruiters”
Productiehuis “Koeken Troef” met veel mooie “Koeke Tienen”.
Vivaldi-begroting: er zit muziek in maar met veel valse noten !
Spijbelen nefast voor ons onderwijs: klimaatbetogers tellen 60.000
aanwezigen de politie 25.000!
Paul Lembrechts vraagt 1800 euro per dag: ‘n grensoverschrijdend gedrag
en bedrag !
Weyts krijgt geen “tien om te zien” op zijn puntenplan.
Lembrechts krijgt zijn loonsverhoging niet: hij keek er nochtans
“rijk”halzend naar uit.
Klimaatactivisten: ze vliegen ook, maar dan uit school !
Wijziging vakbondsstrategie bij vaccinaties: geen “prik”acties meer !
Gewelddadige voetbalfans: ze gaan een “Brug”ge te ver!
Na wedstrijd: Brugge fans kregen er “vijf” maar sommigen hebben ze niet
alle vijf meer!
!
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37ste VOLKSSPORTENAVOND

WIE WORDT KAMPIOEN
??? 2021???
Mooie prijzen voor elke deelnemer
3 Reeksen: Heren - Dames - Jeugd
INKOM VRIJ
SJOELBAK - STANGENBILJART - TONSPEL
MANNEKESSPEL - ROLBILJART

Zaterdag 4 december 2021
Parochiezaal St.-Rita Kontich vanaf 19.00 u.
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December 2021

Woensdag 01 Tafeltennis
Afwerken Kontakt
Donderdag 02
Wijngilde
Zaterdag 04 Tafeltennis jeugd
Zondag 05 Instuif SPECIAL (Kook)
Foto
Maandag 06
Ledenavond
Donderdag 09 Tafeltennis
Vrijdag 10 Kaart 8
Zondag 12 Instuif (Foto)
Maandag 13 Foto + Winter barbeque
Donderdag 16 Tafeltennis
Vrijdag 17 Kook 4
Artikel Kontakt
Zaterdag 18
KWB Kerstfeest
Zondag 19 Instuif (Volley)
Maandag 20 Foto
Dagelijks Bureau
Woensdag 22
Tafeltennis
Afwerken Kontakt
Donderdag 23
Tafeltennis
Zaterdag 25 KERSTMIS
Zondag 26 GEEN Instuif
Maandag 27 Foto
Woensdag 29 Tafeltennis Black-Light
Vrijdag 31 Kulo van oud naar nieuw
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19.30 uur
08.30 uur
19.00 uur
09.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
12.00 uur
18.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
09.30 uur
18.00 uur
08.30 uur
19.30 uur

14.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
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“Kontakt”: December 2021.
De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 2 december 2021.
Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,
• Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
uiterlijk zaterdag 27 november 2021 12.00 uur!
INHOUD
Kalender
Voorzitterswoordje
Familiaaltjes
K woordje
KWB Kinderfeest
KWB Kerstfeest
KWB Oud - Nieuw
Nieuws van het Kookfront
Inschrijvingen
Bier van de maand
Tafeltennisnieuws
Fotoclub
Wijngilde
Kaarten
KWB Lunner
Herfstbladeren
Extern nieuws
Kalender december
Omtrent “Kontakt”
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2
3
4
5
6
7
8
9
12 - 16
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
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