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Sint-Martinus organiseert
December 2021
Woensdag 01 Tafeltennis
Afwerken Kontakt
Donderdag 02
Wijngilde
Zaterdag 04 Tafeltennis jeugd
Zondag 05 Instuif (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

19.30 uur
08.30 uur
19.00 uur
09.00 uur
10.00 – 13.00 uur
Geannuleerd
19.30 uur
19.30 uur
Geannuleerd
10.00 – 13.00 uur
Geannuleerd
19.30 uur
Geannuleerd
12.00 uur
Geannuleerd
10.00 – 13.00 uur
Geannuleerd
09.30 uur
18.00 uur
08.30 uur
19.30 uur

Geannuleerd
19.30 uur
19.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.
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VOORZITTERSWOORDJE
Dag iedereen,
De maand november is voorbij. En maar goed ook.
Ik had gehoopt hier een terugblik van geslaagde en vrolijke activiteiten te
kunnen geven.
Maar niets is minder waar. Het gaat nog steeds de slechte kant op met de
coronacijfers, het “regent” besmettingen, ziekenhuizen kunnen hun werk
niet naar behoren doen.
Nieuwe maatregelen drongen zich op.
En zo ook afgelastingen, jammer genoeg ook bij onze KWB!
De solidariteitsinstuif ten voordele van CASA DI MAURO van 14
november hebben we, nadat deze vorig jaar ook niet kon doorgaan, moeten
annuleren. Het was niet verantwoord, volgen ons ook onmogelijk, om deze
grootse en belangrijke activiteit van onze KWB veilig te organiseren. Het
was met pijn in het hart maar er was geen andere mogelijkheid. Trouwens,
het bestuur mocht hiervoor van verschillende leden op heel wat begrip en
bemoediging rekenen. Van jammer en spijtig maar begripvol, tot wijze
beslissing, getuigt van verantwoordelijkheidszin…
En ook de komst van de Sint op 28 november hebben we moeten
annuleren. Ook dit was heel jammer, alles was in gereedheid gebracht, het
bestuur was er helemaal klaar voor, maar ook hier, veilig en verantwoord
organiseren van een bijeenkomst met jongeren en ouderen door elkaar,
rekening houdende met de opgelegde maatregelen en aanbevelingen, het
zou niet gelukt zijn. Vanzelfsprekend heeft de Sint wel zijn geschenktassen
voor de ingeschreven kindjes gebracht, zodat we die toch hebben kunnen
overhandigen. En de kindjes op hun beurt hadden ook voor de actie “Ieder
kind zijn Sint” wat meegebracht, zodat we met de groeten van de Sint alles
aan de sociale kruidenier hebben kunnen bezorgen.
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Ook in december hebben we al een aantal activiteiten afgelast, de
kaartavond van vrijdag 10 december gaat niet door en ook het KULO
Kerstfeest van zaterdag 18 december hebben we geannuleerd.
Wat “Van Oud naar Nieuw” betreft werd er beslist nog even af te wachten
en te bekijken wat er uit de bus zal komen op het Overleg comité van 15
december.
Allemaal niet gemakkelijk, niet leuk, maar de gezondheid van ons allen
primeert voor ons als bestuur en we hopen hiervoor op jullie begrip te
kunnen rekenen.
Hopelijk wordt 2022 dan eindelijk wel een beter jaar, met opnieuw
mogelijkheden, met opnieuw activiteiten, met gezellige bijeenkomsten…
Ik wens jullie allen, ondanks alles, toch een fijne decembermaand. Geniet
van de momenten zo veel het kan, maar hou het veilig en gezond!!!
Veel leesgenot met deze Kontakt en hopelijk tot binnenkort.
Vriendelijke KWB groeten,

Jullie voorzitter
Johan De Hert
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FAMILIAALTJES
We vernamen het overlijden op 28 oktober 2021 in de leeftijd van 96 jaar
van mevrouw Adrienne Moorthamer, (schoon)moeder van ons bestuurslid
Robert en Erna Vergauwen – De Pauw.
Langs deze weg bieden wij de ganse familie nogmaals onze oprechte
gevoelens van medeleven aan.
Ondanks alles, hoe moeilijk het ook is, KWB is en blijft er voor jullie, voor
iedereen met pijn, verdriet, tegenslag, ziekte…
Wat wij jullie allen wensen is dat we moedig blijven, ook in de donkere
tijden die voor ons staan. Wees voorzichtig, hou afstand, draag een
mondmasker.
Als we er samen trachten voor te gaan, dan moet het weer allemaal goed
komen. Dat kan niet anders! Laat dat onze boodschap, ons uiteindelijk doel
zijn! Vrienden en vriendinnen, hou het gezond!!!

ADVENT …
zet de schijnwerpers op wat gezien en gezegd moet worden
om onrecht aan het licht te brengen.
Wie omziet naar een ander laat die niet in duisternis achter.
ADVENT …
zet de arme in het licht om met mededogen elkaar te zien.
Wie zich verbonden weet met zijn
medemens overbrugt afstand
en haalt de ander uit de eenzaamheid.
ADVENT …
is voor elkaar licht en warmte worden.
Kathleen Boedt
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KWB ST. MARTINUS GEDENKT HAAR LEDEN DIE
TIJDENS DE CORONAPERIODE OVERLEDEN ZIJN.
Onze vereniging verloor tijdens de coronaperiode verschillende van haar
leden waarbij niemand van onze KWB-familie bij de uitvaart kon
aanwezig zijn omwille van de op dat moment geldende maatregelen.
Om deze overleden vrienden en vriendinnen toch nog samen als KWB te
gedenken heeft het bestuur beslist voor hen een bijzondere intentie tijdens
een eucharistieviering te houden.
Het KWB-bestuur nodigt dan ook al haar leden uit op ZONDAG 16
JANUARI 2022 om 11.00 uur in de Sint-Martinuskerk waar tijdens de
eucharistieviering in het bijzonder voor onze KWB- overledenen zal
gebeden worden.
Aansluitend is er in het KWB-lokaal de wekelijkse instuif waarop alle
aanwezige KWB-ers van de eucharistieviering ook worden uitgenodigd
om samen iets te drinken en na te praten en herinneringen op te halen…
Wij hopen op een talrijke aanwezigheid van onze leden op zondag 16
januari 2022 in de eucharistieviering.

ANNULATIES VAN KWB ACTIVITEITEN
Met spijt in het hart heeft onze KWB volgende activiteiten, gepland in
december, nu reeds moeten annuleren:
• KAARTAVOND van VRIJDAG 10 DECEMBER 2021
• KERSTFEEST van KULO op ZATERDAG 18 DECEMBER
2021
Wil hiermee rekening houden aub
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KWB Kerstfeest 18 december 2021 – geannuleerd
Tot onze grote spijt moeten we ons Kerstfeest annuleren.
We keken er zo naar uit en alle voorbereidingen
waren getroffen om er een top-avond van te
maken. Maar het virus en de noodzakelijke
maatregelen verplichten ons ertoe om deze
festiviteit af te gelasten.
Wie al ingeschreven was, krijgt uiteraard zijn geld
terug.

We hopen dat met de verstrengde maatregelen voor de komende weken
onze Oudejaarsavond toch nog kan doorgaan. Wij doen alleszins alle
voorbereidingen hiervoor verder.
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 vrienden,
Nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat zowel onze KWB als enkele
onderafdelingen enkele geplande activiteiten weerom moeten annuleren.
Wij mogen en kunnen onze activiteiten nog verderzetten. Dit zal wel met
enkele strengere afspraken gebeuren. Dus beste vrienden hou je aan de
afspraken en hou het het zo gezond mogelijk.
Acher ons laten we een schitterend clubkampioenschap en een marsepein
en speculaasverkoop die de verwachtingen overtrof.
Dus tijd om aan een volgende extra activiteit te denken. Op woensdag 29
december om 19.30 uur is er onze Black-light avond.
Ook betekent december voor de competiespelers het slot van de heenronde
en de kans om de nevencompetities een boost te geven.
Door Corona is het even stil binnen onze KWB en laten we hopen dat dit
echt maar de vooropgestelde drie weken duurt.
Ik hou deze keer mijn bijdrage aan deze Kontakt kort. Laat ons hopen dat
we toch de feestdagen thuis met familie en vrienden mogen vieren.
Dus vanwege mezelf en echtgenote Chris wil ik iedereen prettige
kerstdagen en hoopvolle nieuwjaarswensen willen toewensen.

foto

van
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Beste kiekjesvrienden,

De nieuwe maatregelen laten ons niet toe om op een normale wijze onze
bijeenkomsten te organiseren, en dit tot later orde.
Normaal zijn de huidige maatregelen van toepassing tot 15 december
maar uit veiligheidsoverwegingen vanuit het kernteam hebben we beslist
om alle activiteiten voor deze maand af te lassen.
We zullen proberen om via Videochat nog iets te organiseren zodat we
toch op een veilige afstand samen kunnen zijn.

Dit zal per mail en via WhatsApp meegedeeld worden en aanpast worden
op onze website : www.indelens.be
Met spijt in ons hart hebben we ook beslist om de winter-BBQ dit jaar
weer niet te laten doorgaan door corona.
Zij die reeds ingeschreven en betaald hebben, zullen eerstdaags
teruggestort worden.
Hopelijk kunnen we volgend jaar een “lente-BBQ” houden in betere
omstandigheden, met mindere beperkingen, zodat we het toch maximaal
veilig kunnen houden. Gezondheid is nog altijd primair!

We wensen iedereen prettige kerstdagen, hopelijk in totaal andere
omstandigheden dan verleden jaar, zodat het terug in familiale kringen
kan doorgaan.

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be
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Foto’s van de maand : Raymond Coenen en Guy Gillis
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Beste kookvrienden,
Zoals jullie al wisten hebben wij onze Solidariteitsinstuif (14 november)
en speciale instuif (05 december) afgelast door het stijgende aantal
besmettingen. Wij vinden dit spijtig maar dit leek ons ook de enige
verstandige beslissing. Door ons zoveel mogelijk aan de opgelegde
maatregelen te houden, hopen we deze periode zo snel mogelijk achter ons
te laten. We weten dat dit geen aangename situatie is maar we moeten hier
met z’n allen doorheen. Hopelijk blijft iedereen gezond en wel. De zieke
chefs en hun familieleden wensen we hierbij veel beterschap en een
spoedig weerzien.
Bij eventuele nieuwe beslissingen in verband met onze planning zullen
jullie zo spoedig mogelijk via een flashbericht worden verwittigd.
Goed om te weten :
- In december zijn : chefs Eddy, Rudy en Luc (T) jarig : proficiat
vanwege gans de kookploeg.
- Zondag 05 december instuif : Torfs L. , De Meyer I., De Catelle G.,
Van der Steen J. .
Vrijdag 17 december 18.00 uur kookavond 4.== GAAT NIET DOOR
- Zaterdag 15 januari 2022 kook met de dames : voorgerecht Torfs,
soep & nagerecht Beeckmans, hoofdgerecht Verpoten.
- Zondag 27 maart 2022 speciale instuif : pensen - appelmoes

Pottenkijker MW
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Inschrijvingsstrookje KULO

Van OUD naar NIEUW
19.00 uur
31 december 2021

Uiterlijk 23 december 2021
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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
Belangrijk: zorg ervoor je Covid Safe Ticket en mondmasker steeds bij je
te hebben!

Deze foto van Onbekende
Deze foto van Onbekende auteur is
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Nog niet zo lang geleden

Maar nu terug naar af
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BIER VAN DE MAAND DECEMBER: WOLF 8!
Nu de WOLF toch bijna dagelijks het nieuws haalt,
dachten wij, waarom niet eens een biertje voorstellen
dat naar hem/haar genoemd is. Daarom kozen we
voor deze maand WOLF 8!
WOLF 8 is een donkerbruin, bordeaux-kleurig bier
met een aangenaam zoet aroma van peer en
geroosterde noten. Het wordt ook gekenmerkt als een
zwaar degustatiebier met een mooie, volle afdronk.
Het alcoholpercentage bedraagt 8,5% en de gisting is
bovengistend.
WOLF 8 wordt aanbevolen bij vette vis, gekruide
gerechten, vleesgerechten, pittige en belegen kazen en zoete desserts.
We vonden ook enkele tips om extra van WOLF 8 te genieten: bij het
haardvuur (?), in goed (KWB-)gezelschap, bij het eten en voor het
slapengaan.
WOLF 8 wordt gebrouwen in Brouwerij Wolf (Aarschot), enkele weetjes:
- eerste bieren werden voorgesteld in 2009 door Brouwerij Lupus.
- een eigen brouwinstallatie werd in 2010 in gebruik genomen in
Aarschot. Enkel Wolf 9 wordt daar gebrouwen.
- sinds 2010 samenwerking met stadsbrouwerij Het Anker
(Mechelen) waar o.a. Wolf 7 en 8 worden gebrouwen.
- maken op ambachtelijke, professionele wijze bieren van hoge
gisting.
- een zeer grote diversiteit in het aanbod met o.a.: Wolf Pils (5,6%),
Wolf Carte Blanche (blond bier met 5 hopsoorten d.m.v.
dryhopping techniek – 8,5%), Wolf 7 (blond bier – 7,4%), Wolf 8
(ons maandbier – 8,5%), Wolf 9 (amberkleurig bier – 9%), Wolf
Black (premium pils – 5,6%) en Wolf Christmas (donkerbruin
kerstbier – 8,5%)
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….. Beste gildevrienden,

Neen, sinterklaas komt ook dit jaar niet op
bezoek in onze gilde ! De oude man behoort
tot de risico patiënten en ook voor hem is
afstand houden de boodschap;
Donderdag 2 december is onze volgende
ledenbijeenkomst als corona het toelaat.. Aan
tafel blijven zitten en mond masker op als je
naar toilet loopt..
Maar we maken er weer een leuke avond van ! Voord deze avond hebben
we Marc Verpoten uitgenodigd (student geweest aan Piva ) om ons te
komen vertellen hoe sinterklaas zijn speculaasjes bakt.
En,… Marc kennende, zal er wel een proevertje bij zijn ook.
Dan is er ook nog het jaarlijks lidgeld: € 10 euro per gezin.
Mogen wij U verzoeken dit te willen storten op de rekening.
Plus, bij leven en welzijn, komt er ook nog een nieuwjaarsfeest en dat is
gepland op zaterdag 8 januari 2022 Inschrijven kan al de prijs bedraagt €
10 per persoon. Ook dit kan je storten op de rekening van onze gilde.
Ook onze maandelijkse werkvergadering blijft doorgaan elke
3° donderdag van de maand om 19u. in de Arend.. Als je bereid bent om
een handje te komen helpen…..steeds welkom
Vergeet uw medicamentje niet.

KONTAKT
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Vrijdag 22 oktober 2021
Kaartavond nummer 4 en 52 kaarters vinden de weg door het natte gure
weer naar ons lokaal. Onder hen mogen we Jef Peeters als nieuwkomer
verwelkomen. Welkom Jef ! Onze kopman in het klassement Chris
Hellemans liet verstek gaan waardoor Eduard Van Herck zijn plaats
inneemt.
Voor de zoetebekken onder ons, die kunnen bij Rita Min marsepein
bestellen ten voordele voor onze vrienden van de tafeltennis. Doen !!
Ondanks het slechte weer laten we het niet aan ons hart(en) komen, de
troef voor deze avond getrokken door Gerda. Maarten Spriet die met 70
slagen van start gaat in de eerste reeks, laat het trio Leo Rynders, Maria
Van Sweevelt en Jan Borgmans achter zich met respectievelijk 68, 67 en
66 slagen.
In de tweede reeks is ook 70 slagen het maximum, maar ditmaal voor Henri
Goethals die op zijn beurt Ronny Van den Bos met 67, Georges De Bruyn
met 66, Fons Dams met 65 en Wim Van Couwenberghe met 64 slagen
voorafgaat.
De dagwinst gaat vandaag naar Jan Borgmans die voor de eerste keer aan
de kaarttafel dit seizoen aanzit. Hij behaalt 128 slagen en mag met de KK
(Kouwe Kip) naar huis om deze later op te warmen. Proficiat !
Het beste rondje van 4 spelen gaat naar Hilde Bastiaens met 27 slagen. De
Jantjes Borgmans en Torfs halen in één spelletje 11 slagen. Eduard Van
Herck en Simone Joly (Hove) daarentegen halen slechts 4 slagen in één
rondje.
Lia Segers haalt met 31 slagen de laagste score in één reeks en Louis Van
Deuren sluit de avond af met 76 slagen. Ocharme !
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Daguitslag:
1. Jan Borgmans 128, 2. Maarten Spriet 126, 3. Maria Van Sweevelt 125,
4. Leo Rynders 122, 5. Henri Goethals 119, 6. Fons Dams en Jef Peeters
118, 8. Ronny Van den Bos 117, 9. Georges De Bruyn 116, 10. Wim Van
Couwenberghe 115, 11. Rita Min 114, 12. Gerda Opsomer, Jan Torfs en
Ronny Van Loock 113, 15. Flor Meeus 112, 16. Hilde Bastiaens en Marc
Pirson 110.
Voorlopig klassement na 4 kaartavonden:
1. Eduard Van Herck 463, 2. Ronny Van den Bos 453, 3. Maarten Spriet
en Maria Van Sweevelt 444, 5. François Stessens 442, 6. Albert
Daelemans 438, 7. Flor Meeus 432, 8. Leo Ielegems 431, 9. Henri Goethals
430, 10. Simone Joly 429.

Vrijdag 29 oktober 2021
We zijn één week later om onze vijfde kaartavond van het seizoen aan te
vangen met hetzelfde aantal spelers (52) als vorige week.
Dit lijkt ons nieuwe gemiddelde te worden per kaartavond.
Voor de volgende kaartavonden zou er volgens de laatste berichten,
iedereen een corona-pas moeten kunnen tonen bij het binnenkomen. Laten
we hopen dat het daarbij blijft. Wordt vervolgd !
Deze avond verliep nog op de normale manier met Ria aan de
micro, die aankondigde dat de “koekskens” troef zijn. Die vielen bij
Simone Joly (Hove) het meest in de smaak want zij at heel het bord leeg
met 75 slagen voor zichzelf. Liliane Peeters moest tevreden zijn met 67 en
Henri Goethals met 63 slagen.
In de tweede reeks haalden niet minder dan 14 spelers de kaap van
60 slagen. Jos Goossens, Louis Van Deuren en Leo Van Linden waren de
koptrekkers met 66 slagen. Maar bij die 14 zat ook de slokop van reeks
één met 60 slagen, en werd Simone afgetekend dagwinnaar met 135
slagen. Nen dikke proficiat !
Het beste rondje van 4 spelen gaat naar Leon Bleeckx met 27 slagen net
als Hilde Bastiaens vorige week. Spelletjes met 11 slagen waren voor Leon
Bleeckx en Rita Van Hoey. Een bord met wat kruimeltjes van de
KONTAKT
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koekskens waren er nog voor Nicole Stessens en Carlo Geuens met 3 in
één rondje.
Marie Josée Halans haalde de laagste score in één reeks met amper 34
slagen en nieuweling Colette Vranckx sloot met 2x40 = 80 de avond af !
Daguitslag:
1. Simone Joly (Hove) 135, 2. Henri Goethals 123, 3. Jos Goossens, Jan
Borgmans, Roger Dupont en Rita Min 121, 7. Leo Van Linden 119, 8.
Paula Engelen 118, 9. Louis Van Deuren en Liliane Peeters 117, 11. Lieve
Puttemans en Flor Meeus 115, 13. Anita Moons, Wim Van Couwenberghe
en Georges De Bruyn 113, 16. Eduard Van Herck, Guido Smeets en Ludo
Jacobs 112.
Voorlopig klassement na 5 kaartavonden:
1. Eduard Van Herck 575, 2. Henri Goethals 553, 3. Albert Daelemans
549, 4. Roger Dupont 548, 5. Flor Meeus en Ronny Van den Bos 547, 7.
Maarten Spriet 541, 8. Georges De Bruyn 539, 9. Maria Van Sweevelt 537,
10. Jos Goossens 536.

Vrijdag 12 november 2021
Aangezien de (corona)cijfers weer stijgen zien we onze cijfers lichtjes
dalen in het aantal kaarters naar 48. Dat weerspiegelt zich ook in de
prestaties voor de dagwinst. Rita Min heeft met 128 slagen genoeg om de
kip mee te nemen. Tot hiertoe de laagst winnende score, evenveel als Jan
Borgmans enkele weken geleden.
Met schoppen als troef neemt Suzy Vanherck nochtans een vliegende start
in reeks één met 70 slagen, genoeg om Staf Van den Eynden met 69 achter
zich te laten. Rita Van Hoey en Ria Van der Heyden volgen met 65 en 64
slagen.
In de tweede reeks vliegt Rita Min iets hoger dan Suzy met 72
slagen en met succes op dagwinst. Jef Peeters volgt met 68 slagen. Even
vermelden dat Jef een nieuwe kaartster meebrengt, Jeannine Maerten,
welkom en veel kaartplezier ! Volgen nog met 66 slagen slagen Marc
Baeckelmans en Jos Goossens.
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Positieve (geen corona) uitschieters zijn er ook vandaag zoals daar
zijn: Staf Van den Eynden, Rita Min en Hilde Bastiaens die het beste
rondje van 4 laten optekenen met 24 slagen. Deze laatste behaalt ook het
slechtste rondje met 3 slagen ! Het kan verkeren !
Nog een specialleke, Maarten Spriet haalt 5 ! spellekes achtereen 1 !
slagske. Ge moet het maar kunnen, hé !
Daguitslag:
1. Rita Min 128, 2. Leo Delbaen 125, 3. Jef Peeters 123, 4. Rita Van Hoey
122, 5. Carlo Geuens 120, 6. Marc Baeckelmans en Georges De Bruyn
119, 8. Ria Van der Heyden en Staf Van den Eynden 118, 10. Jos Goossens
en Jozef Vleminckx 117, 12. Dirk Crauwels en Suzy Vanherck 110, 14.
Liliane Peeters, Lieve Puttemans en Leo Rynders 109.
Voorlopig klassement na 6 kaartavonden:
1. Eduard Van Herck 675, 2. Georges De Bruyn 658, 3. Jos Goossens en
Flor Meeus 653, 5. Jozef Vleminckx 649, 6. Henri Goethals 643, 7. Marc
Baeckelmans 641, 8. Ronny Van den Bos 637, 9. Leo Rynders 636, 10.
Simone Joly (Hove) 635.
FS

ANNULATIE VAN KWB KAARTAVOND
van VRIJDAG 10 DECEMBER 2021
Het beestje blijft ons beroeren

Deze foto van Onbekende auteur is
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Ook voor Kontakt van december vond André Cools weer
heel wat inspiratie! Geniet.
Kerkhofblommen!
Seks op altaar in Bree: voorhuwelijkse betrekkingen ?
Veilige seks op altaar: met “Condomus Dei”?
Sekskoppel uit Bree: ze komen er waarschijnlijk van af met een “standje”,
welk ???
Klimaatplan voor kinderen: minder “BROCCOLI” telen !
Vlaams klimaatplan: “Glasgauw” in mekaar geflanst.
Zuhal Demir geeft gas… of juist niet?
Met huidig klimaatplan wordt St. Anneke onze toekomstige Belgische
kust.
Slimme camera’s gevraagd voor “domme” chauffeurs.
Parlementairen moeten zwaar inleveren: ze krijgen nog loon naar werken!
Prinses Amalia valt op Duitsers: “Scheisse “ zegt Gabriël !
Is heropgestarte Zweedse popgroep geslaagd ? ABBA-lange nog niet!
Na de Pfaff’s en de Verhulstjes binnenkort de “Coburgs” met “dancing
Delphine” en “Albert den Antiquair” in de hoofdrol !
Verplaatsing zwarte Pieten: verplicht met “roetfilters”.
Die Dunkelflaute: operadrama gecomponeerd door Zuhal Demir ?
Gunther Levi moet uit “Familie” verdwijnen: er zat een “haar in de
boter”.!
!

22

December 2021

KONTAKT

KULO UITSTAP 23 OKTOBER 2021
Geen driedaagse ditmaal maar een “daguitstap” naar het Waasland. Met
een beetje verbeelding kunnen we er gerust “reizen Waes”land van maken.
Inderdaad, door coronaperikelen werd het programma bewust ingekort en
herwerkt tot deze eendagsformule dicht bij huis. En of er in eigen streek
nog heel wat te zien en te ontdekken valt, hebben we aan den lijve mogen
ondervinden. ’t Werd een gevarieerde en geanimeerde tocht met tal van
verrassingen waarvan de meesten het bestaan nog niet kenden ook al lag
het vlak onder onze neus.
Om 7uur 30 stipt stond iedereen (zelfs Ludo Bertels) aan de sporthal klaar
voor de start naar onze eerste stop nl.”het Steen” in Antwerpen. Het Steen
is het oudste bewaarde gebouw in Antwerpen, opgericht als poortgebouw
van de Antwerpse burcht tussen 1200 en 1225. Karel V schonk het
gebouw aan de stad.
Ooit was het Steen een burcht, later een gevangenis en een museum, nu
een ontvangplek voor bezoekers, ook zij die per cruiseschip aankomen.
Het Steen is onlangs uitgebreid met een moderne aanbouw en daar kwam
heel veel kritiek op. “Over kleuren en smaken discuteert men niet” zei men
vroeger al en daarom laten we dat best over aan de Antwerpenaars en die
meningen zijn daar erg uiteenlopend.
Onder het goedkeurend oog van “De Lange Wapper” stappen we op de
“Waterbus”, voor mij en voor vele anderen waarschijnlijk de eerste keer
dat we dit vervoermiddel gebruiken. Het is een vorm van openbaar vervoer
te water op de Schelde. Ze vormt een verbinding tussen Hemiksem,
Kruibeke, Antwerpen en dan verder via Zwijndrecht naar Liefkenshoek tot
Lillo. Het traject wordt sinds 1 juli 2017 geëxploiteerd door het
havenbedrijf en is een volwaardig alternatief voor woon-werkverkeer.
Jos Demeer gidst ons naar ons eerste bezoekdoel: “Liefkenshoek”. We
krijgen de kans om enkele prachtige recente gebouwen te bewonderen op
de rechteroever nl. het Mas en het Havenhuis. Het Mas of “Museum aan
de stroom” telt 9 verdiepingen met tal van tentoonstellingen en het uitzicht
vanop het dak is zeker een bezoekje waard.
Even verder krijgen we zicht op een architecturale parel, nl. “het
Havenhuis”. Het gebouw oogt als de romp van een zeilschip met een
vooruitgestoken boegspriet met het oppervlak van de facetten van een
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diamant gericht naar het Kattendijkdok. Het verenigt hiermee Antwerpen
als wereldhaven en haar diamantnijverheid.
Naast al dat schone, zien we niet alleen, maar ruiken we ook de imposante
industriegebouwen van vooral petroleumraffinaderijen.
Op Linkeroever is het gezonder en groener met tal van fietsroutes en het
befaamde St Annastrand.
In de voormiddag meren we aan in
Liefkenshoek. We bezoeken het fort maar eerst genieten we van een
smakelijke koek met koffie in de cafetaria.
Het fort is vanaf 1580 gebouwd samen met het fort van Lillo. Deze forten
waren een belangrijke en vaak belegerde vesting voor de militaire controle
over de scheepsvaart. In 1980 werd het fort aangekocht door de gemeente
Beveren. Nu is het een bezoekcentrum dat vrij of begeleid kan bezocht
worden.
Twee gidsen overstelpen ons met oorlogsverhalen vol met kanonkogels,
bunkers en kazematten zodat we overblijven met het idee dat de
geschiedenis van deze streek niet zo “lief” tallig is als de benaming laat
uitschijnen.
Van al dat kanonnengebulder krijgen we honger, tijd dus voor een stevige
broodmaaltijd in het gerenommeerde restaurant “De Brokkeling” in het
bekende recreatiedomein “De Ster”. ’t Was copieus en ook lekker, genoeg
van alles om voldoende krachten op te doen voor het gevulde
namiddagprogramma.
We verplaatsen ons naar de grootste markt van België nl. het centrum van
Sint-Niklaas. We wandelen naar het stedelijk museum (Stem). Daar
bezoeken we twee van de zeven aparte tentoonstellingen met gidsen. We
beginnen met het brei-atelier. St. Niklaas was tot de jaren 1980 bekend om
zijn bloeiende textielnijverheid. In het brei-atelier vinden wij een unieke
collectie van nog werkende breimachines.
We ontdekken hoe
debardeurkes, handschoenen en sokken op grote schaal worden
geproduceerd.
Toen de gids voldoende gebreid had, verplaatsen we ons naar de collectie
“Santé et beauté” voor een boeiende reis doorheen de geschiedenis van de
lichaamsverzorging. Gezondheid en lichaamsverzorging nemen een
belangrijke plaats in ons leven in en bij het doorgeven van onze culturele
normen en waarden. Haarverzorging in het bijzonder. Het haar heeft altijd
een speciale waarde gehad. Het is altijd een aanduiding geweest van
iemands gezondheid, jeugdigheid en schoonheid en speelt in vele culturen
vaak een symbolische rol.
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Het museum ontleedt de haarverzorging doorheen de tijd. Het onderscheid
tussen man en vrouw, de technische evoluties en ook het beroep van
haarverzorger komen allemaal aan bod: van barbier-chirurgijn naar
haarstylist of van persoonlijke verzorging voorbehouden aan de
maatschappelijke elite naar massacultuur en-consumptie.
Ook wordt aandacht besteed aan de zieke en gezonde mens van voor de
snelle evolutie van de geneeskunde. Geneesheiligen, kwakzalvers,
apothekers, barbiers en dokters….ze passeren allemaal de revue. Ten slotte
eindigen we in de 20ste eeuw: nieuwe apparatuur in het kapsalon, alsmaar
meer producten op de markt en een overvloed aan reclamebeelden, trends
en rages.
Tot slot van dit kennis-verrijkend educatief programma bezoeken de meest
devoten van het gezelschap de Sint-Nicolaaskerk onder de deskundige
leiding van een koster/misdienaar op leeftijd. Met fierheid en groot
enthousiasme toonde hij de kerkschatten met tal van relikwieën. Nadat we
van hem vernamen dat de kwaliteit van de miswijn er sterk op achteruit
ging, besloot de groep unaniem een terrasje op de grote markt te gaan doen.
Daar werden de dorstigen gelaafd, tijd dus om ook de hongerigen te
spijzen. Hiervoor zakken we in de late namiddag af naar Chocolatier
“Balerdon”. Balerdon is afkomstig van de familienaam Bal gecombineerd
met een gedeelte van het woord cuberdon.
Dirk Bal heeft een patent genomen op de choc-neus, een praline in de vorm
van een neus. We kregen een uitvoerige smaak-verwekkende uitleg van
de bazin met bijpassende proeverijen. Er kon natuurlijk ook gekocht
worden wat velen dan ook deden omdat het zo lekker was. Het geheel werd
tenslotte afgesloten met een luxe Breugelmaaltijd bestaande uit een
assortiment van Oost-Vlaamse streekproducten. Met een lekker en goed
gevuld gevoel zakten we terug naar af, naar Kontich. Ook al was het
noodgedwongen maar één dag, ben ik ervan overtuigd dat het de moeite
waard is geweest. Proficiat dus aan allen die hebben meegewerkt aan het
welslagen van deze Kulo-dag, zowel organisators als deelnemers.
A.C.
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Januari 2022

Zondag 02
Woensdag 05
Donderdag 06
Zaterdag 08
Zondag 09
Maandag 10
Woensdag 12
Donderdag 13
Vrijdag 14
Zaterdag 15
Zondag 16
Maandag 17
Woensdag 19
Donderdag 20
Zaterdag 22
Zondag 23
Maandag 24
Woensdag 26
Donderdag 27
Vrijdag 28
Zaterdag 29
Zondag 30
Maandag 31
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GEEN INSTUIF
Tafeltennis
Tafeltennis
Wijngilde
Instuif (Wijngilde)
Foto
Ledenavond - nieuwjaar
Tafeltennis
Tafeltennis
Kaart 9
Tafeltennis jeugd
Kook 5
Instuif (Kook)
Foto
Tafeltennis
Tafeltennis
Tafeltennis jeugd
Artikel Kontakt
Instuif (TTK)
Foto
Tafeltennis
Tafeltennis
Kaart 10
Tafeltennis jeugd
Volley – nieuwjaar
Instuif (Kaart)
Foto

December 2021

18.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
18.00 uur
19.30 uur
09.00 uur
12.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
18.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
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“Kontakt”: Januari 2022.
De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 23 december 2021
Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,
• Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
uiterlijk zaterdag 18 december 2021 12.00 uur!
INHOUD
Kalender
Voorzitterswoordje
Familiaaltjes
K woordje
KWB Herdenking
KWB Kerstfeest
KWB Oud - Nieuw
Tafeltennisnieuws
Fotoclub
Nieuws van het Kookfront
Inschrijvingen
Bier van de maand
Wijngilde
Kaarten
Memorie
Kulo uitstap
Herfstbladeren
Kalender januari
Omtrent “Kontakt”
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14
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