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   Sint-Martinus organiseert 
 

Januari 2022 
 

Zondag 02 GEEN INSTUIF  

Woensdag 05 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 06 Tafeltennis  19.30 uur 

Zondag 09 Instuif (Wijngilde) 10.00 – 13.00 uur 

Woensdag 12 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 13 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 14 Kaart 9 20.00 uur 

Zaterdag 15 Tafeltennis jeugd 09.00 uur 

Zondag 16 Instuif (Kook) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 17 Foto (videochat) 14.00 uur 

Woensdag 19 
DB 

Tafeltennis 

10.00 uur 

18.00 uur 

Donderdag 20 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 22 Artikel Kontakt 12.00 uur 

Zondag 23 Instuif (TTK) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 24 Foto 14.00 uur 

Woensdag 26 Tafeltennis  18.00 uur 

Donderdag 27 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 28 Kaart 10 20.00 uur 

Zaterdag 29 
Tafeltennis jeugd 

Volley – nieuwjaar 

09.00 uur 

14.00 uur 

Zondag 30 Instuif (Kaart) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 31 Foto 14.00 uur 

 

 

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

 

Dag beste KWB-ers, 

 

Een jaar is voorbij. Een jaar waarvan we hoopten dat het veel beter zou 

worden dan het jaar voordien. 

Velen van ons hebben hiervoor – gelukkig maar zou ik zeggen – veel 

inspanningen gedaan. De maatregelen opgevolgd, voorzichtig en oplettend 

geweest, de nodige vaccins laten zetten, afstand houden, mondmaskers 

dragen… 

 

En ondanks dat alles zijn de problemen  nog lang niet uit de wereld. Steeds 

komen nieuwe varianten van het virus roet in het eten gooien.  

Wat zou het geweest zijn wanneer we niet met zo velen al zouden ingeënt 

zijn? Daar mogen we volgens mij niet aan denken.  

 

Het is niet gemakkelijk, het wordt zwaar om dragen, maar we moeten vol 

houden, we moeten blijven hopen en geloven, ooit komt het nieuwe 

normaal, ook al zal dat dan misschien niet meer zoals het oude normaal 

zijn. Maar dat het beter zal worden, daar moeten we blijven van uit gaan. 

 

Ook bij onze KWB verlangen we naar opnieuw een normale werking, met 

activiteiten, van KWB zelf en van onze onderafdelingen. Met vreugdevolle 

momenten, met hartelijke ontmoetingen. We hunkeren er naar. Niet alleen 

wij als bestuursleden, als organisatoren van de KWB-activiteiten, denk ik 

dan, maar ook vele leden verlangen naar activiteiten waar we kunnen 

samen komen, waar we kunnen genieten, waar we ten volle kunnen KWB 

maken… 

 

Gelukkig kunnen we elkaar nog ontmoeten tijdens de wekelijkse instuif op 

zondagmorgen in ons lokaal en dit tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Met dank 

aan de vele vrijwilligers van onze onderafdelingen die het nog steeds 

mogelijk maken om deze instuiven te organiseren, ondanks de moeilijke 

omstandigheden. Langs deze weg vraag ik dan nog maar eens aan alle 

aanwezigen van de instuif om ons strikt aan de regels te houden. CST tonen 

bij het binnenkomen, mondmasker dragen bij het binnenkomen en buiten 
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gaan en ook bij eventuele verplaatsingen in het lokaal en ook maximum 

met zes personen aan een tafel. Dus geen stoelen bij zetten maar gewoon 

aansluiten tot maximum zes per tafel. En aan de toog gaan zitten op een 

barkruk en niet blijven recht staan. Neen, dit zijn geen KWB-regels maar 

dit alles is wat ons opgelegd wordt door de overheid om het op die manier 

verder mogelijk te maken om de instuif te blijven organiseren (de horeca 

regels volgen met andere woorden). 

 

Verder rest mij nog jullie allen, ondanks het feit dat corona nog steeds niet 

is overwonnen, een gelukkig, vreugdevol en vooral gezond nieuw jaar toe 

te wensen. 

Verder in dit nummer heb ik mijn nieuwjaarsbrief voor jullie allen 

geschreven en daarin wens ik jullie veel licht toe, licht in de duisternis, 

licht dat ons vrolijk maakt, licht waarnaar we toch allen verlangen. 

 

Vrienden, ik hoop van harte dat we in dit nieuwe jaar spoedig terug 

activiteiten kunnen organiseren, er staat nog zo veel te gebeuren. Laat ons 

hopen dat er effectief snel licht in de duisternis komt. 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR – GOEDE GEZONDHEID IN 2022 !!! 

  

    

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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FAMILIAALTJES 
 

Het zijn donkere en grauwe dagen. 

Letterlijk en figuurlijk. 

Maar het wordt beter in de komende dagen, weken, maanden… 

Stilaan wordt het terug lichter, stilaan komt er weer meer zonneschijn. 

KWB wenst jullie het allerbeste toe voor wat komen gaat. 

Aan ieder van jullie, ook al gaat het met de gezondheid wat minder, ook al 

ben je niet in topvorm of haalt pijn wel eens de bovenhand, misschien ben 

je in rouw voor een geliefde of een gekende, blijf hopen, geloven en 

positief naar het leven kijken. 

Dat is waar KWB jullie met bemoedigende woorden helpen wil! 

Het aller, allerbeste. Welgemeend… 

 

 

 

Wensen voor 2022 

 
Vanop mijn ziekbed keek ik vol bewondering naar de ongelooflijke inzet 

van het zorgpersoneel, de onvoorstelbare inzet van tijd,  ruimte en 

materiaal om mensen te genezen, dag en nacht ! 

Heer ,waak over  allen in de zorgsector ! 

Heer  , wek de verantwoordelijkheidszin bij allen die de werkelijkheid 

ontkennen en geloven in hun eigen gelijk ; open hun ogen ! 

Heer, wees een licht voor allen die moeten beslissen over het leven van de 

medemens ! 

Dit vragen we U in naam van allen die in U geloven ! 

Zalig en vredevol 2022 

 

Flor. 
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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. Hopelijk 

ontmoeten we daar ook  alle aanwezige KWB-ers van de eucharistieviering 

om samen 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 

januari, nu reeds moeten annuleren: 

• NIEUWJAARSFEEST WIJNGILDE van ZATERDAG 08 

JANUARI 2022 

• FEESTBIJEENKOMST LEDENBEGELEIDERS, 

ONDERAFDELINGEN en DAGELIJKS BUREAU van 

MAANDAG 10 JANUARI 2022 

• KOOKAVOND MET DE DAMES van zaterdag 15 JANUARI 

2022 

 

Wil hiermee rekening houden a.u.b.! 
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Open vergadering 7 februari 2022:  

“VAN SLAPEN LIG JE TOCH NIET WAKKER?” 

Het belang van een gezonde nachtrust 

 
 

“Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven”, 

zei de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. 

Een goede nachtrust is van levensbelang voor een goede gezondheid. We 

vinden goed slapen belangrijk, maar in de praktijk is het niet zo goed 

gesteld met onze slaap. 

Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat zo’n 30 % van de 

bevolking slaapproblemen ervaart. Bovendien is België één van de 

koplopers in het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. We grijpen met 

z’n allen veel te snel naar medicatie, terwijl er andere alternatieven zijn om 

slaapproblemen te verhelpen. 

Daarnaast werkt ook ons drukke leven het ontstaan van slaapproblemen in 

de hand. Wie goed en voldoende slaapt wordt immers minder snel ziek, 

kan zich beter concentreren, maakt minder fouten en voelt zich beter in 

zijn vel. 

Een nachtje slecht slapen is geen ramp. De volgende dag voel je je 

misschien wat moe maar dat slaaptekort haal je vlug in. Nachten lang 

slecht slapen heeft echter een negatieve invloed op je functioneren. Laat 

het dus niet zover komen.  

Tijdens deze infosessie wordt ingegaan op slapen, zeer belangrijk  in het 

leven van een mens. Tijdens de slaap kan zowel het lichaam als de geest 

tot rust komen om de volgende dag terug fris de dagtaak aan te vatten. 

Toch is goed slapen niet voor iedereen een evidentie. 

Wil je er meer over weten, kom dan zeker op 7 februari 2022 om 20.00 

uur naar het KWB lokaal, Magdalenastraat 21, Kontich. Deze 

voorstelling is gratis.  

 

Het dagelijks bestuur.  
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Het 2de raar jaar is weeral afgelopen, veel van onze plannen hebben we 

moeten loslaten, in het belang van onze gezondheid. Gelukkig hebben we 

de eerste vier stormen goed doorstaan en is het nu nog een kwestie van 

volhouden. 

Daarom wensen we ieder een gezond jaar zowel voor u als je familie en 

vrienden 

Een nieuw jaar geeft ons ruimte voor nieuwe ideeën. 

Laten we er ondanks opgelegde maatregelen weer een schitterend jaar 

van maken. 

Onze traditionele Nieuwjaarsreceptie met appelbollen en worstenbrood 

wordt dit jaar verschoven tot onze eerste bijeenkomst in het lokaal. 

Jammer genoeg zal het deze keer niet in januari zijn. 

 

Maar wat gaan we dan wel doen deze maand: 

 

• 10 jan 14:00 Algemene ledenvergadering. 

   dit op ons wereldberoemd videokanaal. 

 

• 17 jan 14:00   Uitstap Zennegat  

 

• 24 jan 19:00   Avondfotografie in de stad Mechelen 

 

• 31 jan 14:00 Thema “ Natuurelementen” 

 

 

 

 

 

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

http://www.indelens.be/
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Foto’s van de maand  : Georges De Pauw en Marc Verpoten 
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Beste kookvrienden, 

 

Hopelijk is iedereen gezond en wel voorbij de feest(?)dagen gesukkeld, al 

of niet reeds geprikt door een derde, vierde of vijfde spuit. Een mens zou 

zijn tel kwijt spelen. Allemaal afwachten hoe het gaat verlopen in het 

nieuwe jaar. Hopelijk houden “ze” in Brussel hun verstand erbij en nemen 

ze juiste beslissingen zonder aan de verkiezingen te denken.  

2024 komt nu wel dichtbij en dat zit in die mannen hun achterhoofd.  

Maar .. stel je eens voor : de verkiezingen (Europees – federaal – parlement 

en gemeenteraad) van zondag 13 oktober 2024 vallen midden in de een of 

andere epidemie-lockdown. Er zullen niet veel stemmen geteld worden, 

Zouden de antivaxers dan ook gaan betogen ? 

Alle gekheid op een stokje, probeer maar eens een beslissing te nemen die 

voor iedereen goed of slecht is. Alleen spijtig dat er sommige groepen in 

onze samenleving zich momenteel meer kunnen permitteren dan andere. 

Kijk maar eens naar het zondagsjournaal en je weet genoeg.  

Maar ja, dat is mijn mening. Ondertussen liggen onze kookactiviteiten 

weer stil ten gevolge van ons bekend beestje. Hopelijk kunnen we onze 

eerste kookavond met de dames van 15 januari laten doorgaan. 

We volgen alles op de voet en via ons gekend kanaal “flash” zal u op de 

hoogte worden gehouden. Wist je dat er in 2020 meer flashberichten i.v.m. 

corona werden verzonden van dit werkjaar. 

 

Goed om te weten : 

- In januari 2022 is chef Ivo jarig, wij wensen hem van harte proficiat.  

Mits toelating van  het Covid19-beestje zijn volgende activiteiten geplant  

- Zaterdag 15 januari 2022 kook met de dames : AFGELAST ! 

- Zondag 16 januari 2022 Instuif (09.30 uur) :  

  Van de Putte B. - Verhelst L. - De Wachter F. - Aerts D. 

- Vrijdag 18 februari 2022 Kookavond 6 (18.00 uur) 

- Zondag 27 maart 2022 speciale instuif : pensen - appelmoes 
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De kookclub wenst jullie een gezond 2022 
                                                Pottenkijker MW 
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Inschrijvingsstrookje KAARTMARATHON 

 

Zaterdag 5 februari 2022 

 

 

14.00 uur 

 

 

 

Uiterlijk 30 januari 2022 
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KAARTMARATHON 5 FEBRUARI 2022 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  
 
 

Ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

schrijft in                 voor de  Kaartmarathon op  

zaterdag 5 februari 2022 

 om 14.00 u 

 

Met ……… KWB-leden       à  €  10.00       =       €    . . . . . . .   

 

Met ....…  niet KWB-leden à  € 12.00     =        €    . . . . . . .    

                          en betaalt in TOTAAL   =    €    . . . . . . .    

 

 

Handtekening, 

 
 

 

 

 

 

 

Een bekeuring is een boete voor iets dat je fout doet.  
 
Belasting is een boete voor wat je goed doet.  
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Sint-Martinus 

Kontich 

KAARTAFDELING 

Organiseert de 

 

24ste KAARTMARATHON 
 

op  Zaterdag 5 februari  2022 in het 

K.W.B.lokaal 
 

START OM 14.00 UUR 
 

€ 75,00 VOORUIT 

 

INSCHRIJVINGSGELD: 
 

- VOOR  KWB-LEDEN:         € 10,00 

- VOOR  NIET-KWB-LEDEN: €  12.00 
 

en omvat de inleg en een broodmaaltijd (rond 17 uur) 
 

Inschrijven tijdens een kaartavond of een 

INSTUIF (op zondagvoormiddag) bij één van de 

bestuursleden van de Kaartafdeling 

ENKEL MET EEN VOLLEDIG INGEVULD 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

UITERLIJK op ZONDAG 30 JANUARI 2022 
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Beste vrienden, 

 

Kerstmis met familie en kleinkinderen was dit jaar weer eens genieten. De 

lichtjes die de donkere dagen toch wat kleur gaven en de blije gezichten 

van onze bengels. Gezelligheid en warmte is toch iets waar we blij van 

worden. 

Waarom toch blijft dat duivels beestje onze feestvreugde temperen.  

De vaccinatie was de weg naar de vrijheid maar werd nougabolle. 

Vaccinatie en derde prik zou soelaas bieden maar ook dit is blijkbaar niet 

voldoende. Hoelang blijft deze nachtmerrie duren, wie zal het zeggen, wie 

zal de juiste oplossing bieden? 

 

Indien we dit positief willen benaderen kunnen wij zeggen dat uiteindelijk 

onze sport nog kan beoefend worden. Zij het natuurlijk met het volgen van 

die niet zo prettige regels. Het echte tafeltennisplezier is zo stilaan 

zoekgeraakt en hopelijk zal een volgend jaar de kentering brengen. 

 

We hopen inderdaad op een meer normaal jaar dan de voorbije twee jaar. 

Hoop doet leven is een spreekwoord en ook om te onthouden is dat niets 

blijft duren. Dus hopen we mee met de verschillende onderafdelingen die 

hun activiteiten uitgesteld zagen dat ook zij hun gewone activiteiten snel 

kunnen hervatten.  

 

Ook op woensdag 29 december hadden we nog onze Black-light avond. 

In een feeërieke sfeer eens tafeltennissen kan ook eens leuk zijn.  

 

Verder wens ik alle leden en hun familie een voorspoedig nieuwjaar toe 

vanwege mezelf en mijn echtgenote Chris. 

 

Tot een volgende 

Je voorzitter 

Frans 

  Deze foto van 

http://claudesegardsangatte.vefblog.net/37.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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BIER VAN DE MAAND JANUARI:  
TROUBADOUR MAGMA! 

 

TROUBADOUR MAGMA is een Belgisch tripel bier. Het bier werd 

oorspronkelijk in opdracht gebrouwen door Proefbrouwerij te Lochristi. 

Het bier werd voor het eerst gelanceerd in 2010 op het Zythos bierfestival. 

Vanaf 2019 werd Proefbrouwerij overgenomen door de Brouwerij The 

Musketeers en vanaf dat moment gebrouwen in hun eigen brouwerij in 

Sint-Gillis-Waas. 

TROUBADOUR MAGMA is een amberkleurig specialbier, heeft een 

kruidig én hop-bitter karakter van een Amerikaanse India Pale Ale. De 

smaak is kruidig, bitter en lichtzoet. Het alcoholpercentage is 9%. 

Brouwerij The Musketeers brouwen o.a. ook volgende bieren: 

- TROUBADOUR BLOND: een blond bier van hoge gisting. 

Alcoholpercentage: 6,5% 

- TROUBADOUR OBSCURA: een donker bier, “milde stout”. 

Alcoholpercentage: 8,2% 

- TROUBADOUR SPECIALE: een amberkleurig bier. 

Alcoholpercentage: 5,7% 

- TROUBADOUR IMPERIAL STOUT: een zwarte Imperial stout. 

Alcoholpercentage: 9% 

- TROUBADOUR WESTKUST: donkerbruine Black Ipa. 

Alcoholpercentage: 9,2% 

Weetje over de brouwerij The Musketeers:  

-de brouwerij werd opgericht door vier 

vrienden-brouweringenieurs, vandaar de 

4…! 

-bekend in binnen- en buitenland omwille 

van het brouwen van 

TROUBADOURBIER, BELGIAN 

LEGEND SERIES, BUCKLIST SERIES 

-meer weten over de brouwerij? 

www.themusketeers.be  

http://www.themusketeers.be/
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…..  
Beste gildevrienden, 

 

 

 Het jaar 2021 was niet datgene wat we er van verwacht hadden. En het 

nieuwe jaar 2022 begint niet zoals we allen gehoopt hadden..  Ons jaarlijks 

nieuwjaarsfeest wordt weer eens afgelast 

Helaas, we moeten onze veiligheid en gezondheid voorrang geven. Maar 

niet getreurd, voor 2022 zijn er vele plannen. 

Onze gilde viert zijn veertigste verjaardag 

en dat is een uitstekende reden om er een mooi 

feestje van te maken. En,….. 

dat gaan we zeker doen. Reken daar maar  op. 

Wij wensen U allen een Zalig en vredevol 

Kerstfeest 

 

En ook een gezond en voorspoedig Nieuwjaar 

. 

 

 

Moge de tijd snel komen 

dat we weer samen 

elkaar alle geluk en 

vrede kunnen 

toewensen. 
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Vrijdag 26 november 2021 
  

Onze zevende kaartavond was ook de laatste van dit jaar zoals je kon lezen 

in het vorige boekje. 10 december werd geannuleerd door  de dreigende 

…cijfers. Maar laat ons vooruitkijken naar 14 januari, onze eerste 

kaartavond van het nieuwe jaar, hopelijk één zonder onderbrekingen. 

Met 44 kaarters en ruiten als troef gingen we van start. Staf Van 

den Eynden beet met 70 slagen de spits af. Hij liet Georges De Bruyn met 

68 en Jan Torfs met 66 slagen achter zich. Georges hielt stand in de tweede 

reeks met 63 slagen. Hij was niet alleen dagwinnaar met 131 slagen maar 

nam ook de leiding over in het klassement van Eduard Van Herck.  

 

Rita Min was de sterkste in de tweede reeks met 66 slagen en Lieve 

Puttemans volgde met 63 slagen. Maar wat met Staf Van den Eynden ! 

Met slechts 35 halveerde hij zijn 70 uit de eerste reeks. Volgens hem was 

hij plat gereden onderweg !? 

 

Andere pechvogel was Jules Selderslaghs, hij haalde in één rondje 

maar 3 slagskes. Het beste rondje van 4 was voor Fons Dams die 26 slagen 

liet optekenen. Anita Moons haalde 11 slagen in één spelletje. 

Na deze kaartavond kunnen we dus al een voorlopig klassement van de 

beste 7 opmaken. Dit wil zeggen dat, diegene die reeds 7 keer gekaart 

hebben, nu hun slechtste avond kunnen verbeteren ( de groene kolom in 

lijst ). 
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Daguitslag: 

1. Georges De Bruyn 131, 2. Ronny Van den Bos 126, 3. Rita Min 123, 4. 

Maria Van Sweevelt 115, 5. Bart Peeters 114, 6. Chris Hellemans 113, 7. 

Annie Wynandt 112, 8. Anita Moons, Fons Dams en Carlo Geuens 111, 

11. Irene Beuckelaers 110, 12. Leo Van Linden en Maarten Spriet 109, 14. 

Lieve Puttemans en Jan Torfs 108,. 

 

Voorlopig klassement na 7 kaartavonden: 

1. Georges De Bruyn 789, 2. Eduard Van Herck 771, 3. Ronny Van den 

Bos 763, 4. Flor Meeus 758, 5. Jozef Vleminckx 755, 6. Marc Baekelmans 

747, 7. Maarten Spriet 744, 8. Liliane Peeters 742, 9. Jos Goossens 741, 

10. Henri Goethals 738. 

 

FS 

 

Belangrijke data ! 
 

Zondag 30 januari 2022 
Speciale instuif van de kaartafdeling ( Noors schoteltje ) 

( zie advertentie ) 

 

Zaterdag 5 februari 2022 
 

Kaartmarathon 

( zie advertentie ) 

 

Bovenstaande evenementen gaan enkel door in 

veilige omstandigheden met de eventuele 

maatregelen die dan van toepassing zijn. 
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KWB SINT-MARTINUS 

IEDER KIND ZIJN SINT – 28 NOVEMBER 2021 
 

Met spijt in het hart heeft het bestuur van KWB Sint-Martinus Kontich vzw het 

kinderfeest van zondag 28 november moeten afgelasten wegens de huidige covid-

19 omstandigheden. 

Maar gelukkig kwam de Sint, wellicht ’s nachts, wel de verrassingspakketten met 

speelgoed en snoepgoed bij onze KWB bezorgen, zodat de ingeschreven kinderen 

toch nog kregen waar ze recht op hadden. 

Maar de kinderen hadden ook speelgoed bij waar ze zelf niet meer mee speelden 

om eigenlijk aan de Sint af te geven voor de actie “Ieder kind zijn Sint”. 

Het bestuur heeft al dit speelgoed met dank aangenomen en in naam van de Sint 

bij de “sociale kruidenier” afgegeven, zodat de Sint ook bij de kansarmere 

gezinnen in onze parochie en gemeente kon langs gaan.  

Goed van de (klein)kinderen van onze KWB-leden. Het bestuur wil hen allemaal 

nogmaals hartelijk bedanken voor dit mooie gebaar. KWB op zijn best!!! 

En hopelijk kan volgend jaar de Sint opnieuw langs komen en kunnen we weer, 

samen met de kindjes, feest vieren zoals alle vorige jaren… 
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Hoeft het nog herhaald … zelfs op het einde van 2021 haalt André nog 

eens alles uit de kast en versiert het met …. 

 

Kerstrozen 
 

Corona-aanpak: ’n omi-krom beleid! 

Vlaamse regering heeft last van “omikron-kels “ 

Fraude in  callcenters: ’t waren misschien call-“girls” die werden 

aangeworven ! 

Waarom gebruiken virologen Grieks alfabet: er zijn maar 24 letters! 

Lijfspreuk Belgisch Voetbal: Union fait la “farce”! 

Antwerpse coalitie: geen Schiltz en vrienden meer ! 

Antwerpse politici met “postjes”natale depressies! 

Paars water in  hofgracht: men was er erg van  ver”Schoten”. 

Zulte Waregem:  schone liedjes Dury-en soms te lang ! 

Geen Zulte maar “Zilte” Waregem voor  Franky! 

Coronamaatregelen in onderwijs; is minister Weyts de ge”knip”te persoon  

Kerst-sportvrouw  van het jaar : “ Susa  Nina” Derwael. 

Voetbalwoord van ’t jaar: “knaldrang” of m.a.w. zorgen voor “vuurwerk” 

Wie beslist over kernuitstap: het “kern”kabinet ? 

Nieuw politiek begrip: het kernkaterkabinet ! 

Sportwoord van het jaar: “vogelprikken” ! 
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Beste vrienden, 

 

Het zijn moeilijke tijden 

Corona blijft ons afremmen 

Vele vrijwilligers besteden tijd om activiteiten voor te bereiden 

Vele activiteiten moeten toch nog helaas afgelast worden 

 

Ooit  Ooit  wordt het beter 

 

Hoop doet leven 

Niets blijft duren 

 

Dus beste vrienden zijn we blij dat we erin slagen om maandelijks onze 

Kontakt te kunnen brengen. 

 

Dit dankzij onze vrijwilligers die ondanks alles toch maar weer van zich 

laten horen en zo de onderafdelingen nog in het vizier houden. 

 

Dank je voor deze inzet en vanuit de redactie van deze Kontakt aan 

iedereen een gezond en vreugdevol 2022 

 

Wanneer een kat en een muis in vriendschap kunnen leven dan kunnen 

wij met zijn allen dit ook 

 

Beste wensen 

Groetjes 
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Februari 2022 
 

 

 

Woensdag 02 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 03 Wijngilde 19.00 uur 

Zaterdag 05 Kaartmarathon 18.00 uur 

Zondag 06 Instuif (Foto) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 07 
Foto  

Ledenavond - nieuwjaar 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 09 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 10 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 11 Kaart 11 20.00 uur 

Zaterdag 12 Tafeltennis jeugd 09.00 uur 

Zondag 13 Instuif Special (TTK) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 14 Foto 14.00 uur 

Woensdag 16 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 17 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 18 Kook 6 18.00 uur 

Zaterdag 19 Wijngilde² 13.00 uur 

Zondag 20 Instuif (Wijngilde) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 21 Foto 14.00 uur 

Woensdag 23 Tafeltennis  18.00 uur 

Donderdag 24 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 25 Kaart 12 20.00 uur 

Zaterdag 26 Artikel Kontakt 12.00 uur 

Zondag 27 Instuif (Kulo) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 28 Foto 14.00 uur 
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“Kontakt”: Februari 2022. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 27 januari 2022 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 22 januari 2022  12.00 uur! 
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