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   Sint-Martinus organiseert 
 

Februari 2022 
 

 

 

Woensdag 02 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 03 Wijngilde 19.00 uur 

Zondag 06 Instuif (Foto) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 07 
Foto  

Ledenavond – open vergadering 

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  (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 Wijngilde – Kaas en Wijnavond 18.00 uur 

Zondag 20 Instuif (Wijngilde) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 21 Foto 14.00 uur 

Woensdag 23 
DB 

Tafeltennis  

10.00 uur 

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 

 

 

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

Dag iedereen, 

 

De spits van het jaar 2022 is er af! De eerste maand is voorbij. De wensen 

voor een gelukkig en gezond jaar zijn uitgesproken. 

 

Klaar dan voor de kortste maand van het jaar. 

Hopelijk niet te grauw, niet te koud, niet te miezerig… 

 

En ook te hopen dat er betere tijden zich zullen aandienen. Dat er weer 

meer kan en mag. Ook voor verenigingen zoals onze KWB. 

 

In januari werd nog heel wat afgelast. Kaartavonden mochten nog niet, 

geen feestvergadering met de onderafdelingen en de ledenbegeleiders, 

geen nieuwjaarsfeesten of recepties bij onze verschillende 

onderafdelingen… 

Jammer, heel jammer, maar wel natuurlijk te begrijpen. 

Op zondag 16 januari hebben we in de Eucharistieviering van 11.00 uur in 

de Sint-Martinuskerk onze overleden leden van de laatste twee jaar 

herdacht en voor hen gebeden. 

Het deed me deugd te zien dat er zo een mooie opkomst was van vele 

KWB-vrienden. En ook nadien was het lokaal nog eens behoorlijk gevuld 

– vanzelfsprekend alles volgens de corona maatregelen – tijdens de instuif. 

 

Maar ook in februari is er nog een afgelasting, namelijk de kaartmarathon 

van 5 februari. 

Wat de kaartavonden van 11 en 25 februari betreft moet er nog even 

afgewacht worden. Maar we hopen natuurlijk dat deze opnieuw kunnen 

doorgaan, steeds met in achtneming van de op dat moment geldende 

regels… 

 

De open vergadering van maandag 7 februari om 20.00 uur met als thema 

“Van slapen lig je toch niet wakker” kan normaal gesproken wel doorgaan, 

ook met de nodige maatregelen, daar dit een vormingsactiviteit is en dit 

onder de positieve uitzonderingen valt. Dus hierbij nodig ik alle 
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geïnteresseerden voor deze avond uit in ons lokaal tegen 20.00 uur. 

Vergeet jullie CST niet! 

 

En op zaterdag 19 februari nodigt onze wijngilde ons allemaal uit op de 

kaas- en wijnavond. Ook hier zal er moeten rekening gehouden worden 

met een mogelijk maximum aantal aanwezigen en dit op basis van de 

corona barometer zoals het Overleg Comité het recent heeft afgesproken. 

Dus snel inschrijven zal de boodschap zijn. 

 

En al even verder kijken, zondag 6 maart, lente ontbijt, ook in ons KWB 

lokaal en dit om 10.00 uur. Verder in dit nummer vinden jullie hierover 

meer informatie, maar wees er snel bij om in te schrijven want wellicht zal 

ook hiervoor nog een maximum aantal deelnemers door de overheid 

worden opgelegd. 

 

Beste iedereen, ik wens jullie een aangename februari maand, hou jullie 

gezond en hopelijk komen we elkaar wel eens tegen. En voor nu, veel 

leesplezier.   

   

  

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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FAMILIAALTJES 
 

We vernamen het overlijden op 56 jarige leeftijd op 17 januari 2022 van 

Danny Thijs, jarenlang actief binnen onze onderafdeling volleybal 

KOMART. 

We bieden langs deze weg nogmaals onze oprechte gevoelens van 

medeleven aan, aan zijn echtgenote Nadine en zoon Dario en aan de ganse 

familie.  

 

Voor een aantal onder ons zal het nog steeds moeilijk zijn. 

Ziek of ziek geweest, al dan niet door corona, een familielid of goede 

vriend(in) moeten afgeven, al dan niet door corona, vereenzaamd, pijn, 

ontmoedigd… 

Hou aub moed, geloof met ons dat het einde van deze rare tijden in 

aantocht zijn en dat ook jullie alles van de afgelopen twee jaren, samen 

met zo velen, een plaats kunnen geven. 

Wij wensen het jullie van harte toe… 

 

Heilige akkers 

 
Recent reed ik naar het Oosten op familiebezoek, en langs de kleine wegen 

lagen de akkers, donker en nat , wachtend op het zaad en de zon. Ik reed 

langs HAKEDOVER , met zijn gewijde akkers en spontaan kwam bij mij 

een gebed op :  

“ Heer , zegen de akkers en de landbouwers, opdat we zorgeloos  

en zonder honger de komende maanden kunnen leven en al onze 

dierbaren kunnen voeden!” 

 

Flor  
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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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LENTEONTBIJT 6 maart 2022 
 
Op 6 maart 2022 om 10.00 uur worden onze leden vergast op een luxe 

ontbijt. Dan nemen we een nieuwe start met ons traditiegetrouw 

lenteontbijt. Traiteur Steven zal ons voorzien van volgende lekkernijen: 

krokante broodjes, boerenbrood, mini koffiekoeken en croissants met een 

grote waaier van beleg. Ook de warme hap (kriekjes met frikadellen en 

eitjes (met of zonder spek) en fruit mogen niet ontbreken. Wij zorgen 

bovendien ook voor een aperitiefje. 

Dit alles aan de luttele prijs van 18.00 eurootjes per persoon. 

Doe je mee? Vul dan snel het deelnameformulier in en bezorg het aan één 

van de leden van het dagelijks bestuur. Betaling kan cash aan diezelfde 

leden, of door overschrijving op rekening BE09 9796 1894 2857 van KWB 

Sint-Martinus Kontich, ten laatste op 27 februari 2022.  

 

Tot kijk. 

Het dagelijks bestuur. 

 

N.B.: Er is die dag uiteraard geen instuif. 
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Beste vrienden, 

 

De tweede maand van het jaar is begonnen en betekent voor de 

competitie dat de terugronde in een beslissende fase komt.  

Ook merkten we op dat we van versoepelingen kunnen genieten. 

Versoepelingen die voor onze KWB wel al enkele perspectieven biedt 

maar voor onze afdeling niet veel veranderingen met zich meebrengt.  

 

Onze clubavonden kennen een iets mindere opkomst. Waarschijnlijk zit 

daar corona wel voor iets tussen. We kunnen inderdaad onze sport 

beoefenen maar het echte plezier is toch nog een beetje zoek. Hopelijk 

kunnen we stilaan de normale spelvreugde vlug terug oppikken. 

 

Bij onze KWB is er op 6 maart terug het lenteontbijt gepland. Vooraf 

inschrijven is de boodschap. 

 

Op 13 februari is er dan de KWB instuif te verzorgen door onze B ploeg. 

Er was een speciale instuif voorzien met lekkere appelbeignets. De 

instuif zal doorgaan maar het extra lekkers gaan we een jaartje uitstellen. 

 

Verder hoopt de B ploeg dat hun kopman Bert er vlug terug bij kan zijn. 

We danken hierbij de invallers van dienst zodat het gewone programma 

in de competitie kan afgewerkt worden. 

 

We geven ook nog mee dat van 11 – 15 april omnisportkamp doorgaat. 

Hierbij krijgen de deelnemers in de voormiddag tafeltennis aangeboden 

door onze afdeling en in ons lokaal. De namiddag komen andere sporten 

aan bod gegeven door monitors van de gemeentelijke sportdienst en in de 

sporthal. Inschrijven via de gemeente Konrich. 

 

Tot een volgende 

Je voorzitter 

Frans 
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….. Beste gildevrienden, 
 

Wel, corona is nog niet helemaal voorbij, maar toch 

heeft onze wijngilde al een ledenvergadering gepland op donderdag 3 

februari , die geheel veilig zal verlopen. U weet, 

een van onze leden, Geert Vandendriessche, is 

vele jaren kapitein geweest op de “Antwerp 

Flyer”, niet zomaar een bootje, maar een schip 

dat deelnam aan de “Tall ship races”, en goede 

resultaten behaalde. Wel, Geert komt ons een en 

ander vertellen over  zeilen,  meer dan een sport  

 

Zorg dat je er bij zijt  

 

En er komt meer ! Op  zaterdag 19 februari komt onze jaarlijkse kaas en 

wijnavond er aan. Samen gezellig aan tafel, met een overvloedig  stukje 

lekkere kaas en een heerlijk glaasje gildewijn. 

Ook U kan er bij zijn, kennis maken met onze gilde en meegenieten van 

het gildeleven. Schrijf U vooraf in door storting van € 20 per persoon op 

rekening van onze gilde.  
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Beste kookvrienden, 

 

Het begint saai te worden met dat beestje, we zitten nu bijna twee jaar met 

hem (of is het haar, wie zal het zeggen) op ons kot. We spreken, lezen, 

schrijven, debatteren, lullen er over en dat ding wordt precies al 

aangenomen als een “huisvirus”.   Voor sommigen zijn de maatregelen 

zelfs niet meer nodig, afstand houden …, beperkt tafelen…,zonder 

mondmaskers. Maar jongens … dat is niet meer voor ons. Wij hebben al 

een derde “boosterprik” en we kunnen er tegen …(???).  

Wel mensen, met zulke ingesteldheid, moet je er toch niet van verschieten 

dat besmettingen nog steeds stijgen . En ja dat heeft dan invloed op onze 

dagelijkse/wekelijkse activiteiten.  

Onze kookbezigheden liggen stil en voorlopig weten we nog niet hoe dit 

zal evolueren. Bij een nieuwe start zal er serieus moeten nagedacht worden 

hoe we dat terug veilig gaan opstarten. Normaal gezien is de eerstvolgende 

kookavond op vrijdag 18 februari 2022 voorzien met dien verstande dat 

het beestje het toelaat. Hoe we dit zullen laten verlopen wordt via flash 

meegedeeld. Via deze weg wensen we een spoedig herstel aan onze zieke 

chefs en echtgenotes en hopen dat we iedereen veilig mogen begroeten op 

de komende kookactiviteiten. Indien je niet kan aanwezig zijn gelieve dit 

te melden aan onze secretaris zodanig dat er tijdig vervangingen kunnen 

gezocht worden. Dus hou die “katten” maar opgesloten, je moet ze niet 

sturen. 

 

Goed om te weten : 

- In februari 2022 is chef Gerard jarig, van harte proficiat.  

- Vrijdag 18 februari 2022 kookavond 6 (onder voorbehoud, 18.00 uur)  

- Zondag 27 maart 2022 speciale instuif : pensen – appelmoes 

  Torfs L. - Van Geet J. - Geerts T. - Verpoten M. + versterking 

                    
 

“Bij problemen drinken we samen oploskoffie” 
                                               
                                                                                          Pottenkijker MW 
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Inschrijvingsstrookje  

 

lenteontbijt van 6 maart 

 

10.00 uur 

 

 

 

Uiterlijk 27 februari 2022 
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Ondergetekende schrijft in voor het lenteontbijt van 6 maart 2022 met 

volgende personen:  

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

en betaalt………. x 18,00 euro = ………….. euro  

□    Cash 

□    Per overschrijving op rek BE09 9796 1894 2857. 
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BIER VAN DE MAAND FEBRUARI:  

 

LEFORT DONKER! 

 

Bij onze maandelijkse zoektocht naar het bier van de maand viel ons oog 

op een, voor mij totaal onbekend bier: LeFort donker. Het is een complex 

donkerbruin degustatiebier van hoge gisting met nagisting op de fles. 

LeFort, met een alcoholpercentage van 9% is gemaakt met geroosterde 

gerstemouten.  

LeFort werd eind 2013 op de markt gebracht als hommage aan Felix 

Verschuere. Hij was de oprichter van Brasserie LeFont, vooral bekend om 

het brouwen van hoofdzakelijk zware donkere bieren.  

De hoge kwaliteit van de bieren vertaalt zich ook in talrijke bekroningen. 

Zo behaalt LeFort een zilveren medaille in 2014 op de European Beer Star 

en een bronzen medaille in 2018  op de World Beer Awards. In 2019 won 

het zelfs goud op die laatste wedstrijd.   

Naast LeFort donker worden ook volgende bieren gebrouwen in Brouwerij 

Omer Vander Ghinste: Omer Traditioneel Blond en Brut Nature, 

Bellegems Witbier, Trippel LeFort, Rosé Max en Kriek Max.  

Weetjes over Brouwerij Omer Vander Ghinste, gelegen in Bellegem: 

-Gesticht in 1854 door Felix Verschuere 

en kreeg de naam Brasserie LeFort. 

-Kenmerkend zijn de vele bieren met een 

hoog alcoholpercentage. Vermits er toen 

nog geen merknamen waren, werden alle 

bieren naar de brouwerij genoemd. 

-Tussen 1976 en 2014 heette de 

brouwerij “Brouwerij Bockor”. 

-Na 2014 kreeg de brouwerij zijn 

huidige naam waar tot op heden vooral 

Bockor Pils en Omer worden 

gebrouwen. 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

 

 

Kalender februari. 

Er zijn 2 mogelijkheden opgenomen in dit programma,  

 huidige maatregelen waarbij het lokaal niet gebruikt wordt. 

 Als het lokaal weer kan gebruikt worden volgens het overleg-

comité  

Praktisch is het gelijk lopend met het verschil tussen samenkomst in het 

lokaal of via video chat. Dit wordt per Mail en WhatsApp tijdig 

meegedeeld 

 

• 06 feb 09:30  Instuif (fotoclub) 

• 07 feb 13:00  Sint Jacobskerk (begin rondleiding 14:00)   

             doodle zal opgemaakt worden. Wij vragen de 

             aanwezigen 3€ voor de Gids. 

• 07 feb 19:30  ledenvergadering KWB   

• 09 feb 20:00 KAVF       ONDER VOORBEHOUD 

• 14 feb 14:00 Bespreking foto’s “Gunfire”   

• 21 feb 14:00 Op stap naar het Fort IV te Mortsel 

• 28 feb 14:00 Detail als onderwerp   
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Zoals je kan zien blijven we niet treurig in een hoekje zitten en wachten 

totdat onze fototoestellen verroest zijn. 

Maar stiekem hopen we toch om dingen samen te doen in het lokaal met 

pot en pint om onze hobby te beoefenen. 

 

Het licht komt ooit in zicht en juist licht hebben we nodig om foto’s te 

maken. 

 

Nog even volhouden en we kunnen weer uitkijken naar de wekelijkse 

bijeenkomsten. En dit voor iedereen hopelijk in prima gezondheid. 

 

 

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

 

Foto van de maand  : Dominique DICKS 

 

 
 

 

  

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

 

 

Het nieuwjaarsconcert in Wenen ligt al enkele weken achter ons. 

Het nieuwe jaar is helaas met een valse noot gestart, althans voor onze 

kaart. Ik had jullie vorige maand een paar (belangrijke) data vermeld voor 

onze speciale instuif en onze kaartmarathon. 

Deze hebben we helaas moeten annuleren wegens de beslissingen van 

KWB nationaal (geen kaartavonden mogelijk). 

 

Ja, onze kaartmarathon op 5 februari blijft geannuleerd, gezien de  

huidige situatie lijkt het ons niet veilig genoeg om 7 uur in hetzelfde lokaal, 

al dan niet met ventilatie, te vertoeven. 

Maar niet getreurd, laat ons vooruit kijken, en als de “c….barometer” 

goed weer geeft kunnen we terug starten op vrijdag 11 februari. 

 

Voor wat de “verloren” kaartavonden betreft, heb ik geruchten/voorstellen 

opgevangen om deze in te halen op eventuele vrije zaterdagen. We houden 

jullie op de hoogte hoe en wanneer. 

 

Om te eindigen met een poeëtische inbreng ! 
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Als een trein dendert het jaar door 

het landschap van de tijd. 
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Boosterprikjes  

 

samengesteld door wie anders dan ANDRE COOLS! 

 

De Senaat: ’t Is een lege  D’ Hose zegt de voorzitster! 

 

Schandaal bij de marine: ’t was niet al mat-“rozen”-geur en maneschijn ! 

 

Naakte reus langs E 17: een ge”bal”de kerel ! 

 

Club Brugge: waar knelde het “gouden” schoentje ? 

 

Regering: ze leven momenteel onder “hoogspanning” ! 

 

Vlaamse regering zit met luxeprobleem: te veel geld voor te weinig sociale 

woningen! 

 

Verdediging  Boris Johnson: “feesten” is een “werk”woord ! 

 

Feestje Boris Johnson: ’ t was een koffietafel voor de begrafenis van Prins 

Philip ! 

 

Joods spreekwoord: ’t Is niet al goud dat blinkt  in Antwerpen! 

 

Verlaging energiefactuur: een “koud” kunstje! 

 

Voetbalschandaal: na “propere handen” nu nog “vuile voeten”. 

 

Jupiler Pro League wordt Jupiler Pro “Liegen”! 

 

16 januari is ” Nothing day”: voor velen is dit “all days”. 

 

Na de beerput in “the voice” Nederland  nu “de mestput” in het Belgisch 

voetbal.! 

 

Van Haezenbroeck en  Mogi Bayat: er is “stront”aan de knikker ! 
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Geachte mevrouw, 

Geachte heer,  

Beste vriend, 

 

Vorige jaren kon ‘Solidariteit Venezuela’ rekenen op uw sympathie en 

financiële steun. 

Uw bijdrage werd door Peter Gijs vooral ingezet als noodhulp voor 

voeding en medicatie in de armenwijk ‘La Concordia’.  In deze wijk lopen 

ook een aantal projecten: voedselbedeling, doktersconsultatie, 

naaicursussen, relatiebegeleiding voor gezinnen, taallessen voor jongeren 

met een drugsprobleem … 

 

Voor de werking van deze projecten is er nood aan een veilige en 

hygiënische omgeving.  Daarom werd er ook gestart met de bouw van een 

gemeenschapscentrum waarin naast de projecten ook een kleine ruimte 

voorzien is als woonst voor Peter Gijs.  Peter is vorig jaar 70 jaar geworden 

en kiest ervoor om niet langer in de kathedraal te werken, maar om tussen 

de mensen te wonen en te werken in ‘La Concordia’. 

 

Bij de realisatie van dit plan willen we hem graag steunen.  De focus ligt 

voor ons op de financiering van de sanitaire installatie.  Het kunnen 

beschikken over zuiver drinkwater is essentieel.  Het is bovendien een 

duurzaam project dat de ganse bevolking ten goede komt.  Via de provincie 

Antwerpen ontvingen we al € 1 000,00 subsidie en bij de gemeenten 

Kontich en Hove werden er subsidieaanvragen ingediend.  Als er subsidies 

gegeven worden moet er echter een groot deel  van het project met eigen 

middelen worden gefinancierd. 

 

Vorige jaren konden we via verkoopactiviteiten fondsen inzamelen.  Door 

Corona moeten we echter op zoek naar nieuwe wegen.  Inzetten op digitale 

fondsenwerving is één van de mogelijkheden. 

Dit is ons nieuwe plan voor ‘Solidariteit Venezuela’: 
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- We zoeken mensen die zich engageren om in 2022 maandelijks 

een bedrag te storten zodat er een vaste bron van inkomsten is 

waarop Peter kan rekenen.  

- U kan dit doen door een bestendige opdracht te geven aan uw 

bank – hebt u liever maandelijks een mailtje van ons ter 

herinnering dan laat u dit even weten 

- We laten u weten hoeveel mensen er dit plan ondersteunen en 

welk bedrag er maandelijks  gestort wordt (zonder namen of 

individuele bedragen te vermelden)  

-  Voor het totaal bedrag krijgt u op het einde van het jaar een 

fiscaal attest afgeleverd door Kontinenten VZW. 

- We houden u op de hoogte van de vorderingen van de 

werkzaamheden in Valle de la Pascua met foto’s en 

nieuwsberichten  

- Op het einde van 2022 willen we deze actie samen met u 

evalueren en kijken hoe we verder werken. 

 

U kan zich inschrijven in deze ‘Steungroep 2022’ door een eerste storting 

te doen via 

BE66 7380 3734 7143 – BIC KREDBEBB 

naam: Kontinenten vzw 

mededeling: ‘Solidariteit Venezuela’ + rijksregister- of 

ondernemingsnummer 

 

We hopen op veel positieve respons en een fijne samenwerking.  Hebt u 

nog vragen of bedenkingen dan mag u ons altijd contacteren. 

 

Raf en Herman Jacobs-Verbeeck 

GSM: 0485 50 90 53 

Solidariteit Venezuela (Feitelijke vereniging)  

Vredestraat 102 – 2550 Kontich  

 solidven@skynet.be   

mailto:solidven@skynet.be
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22               Februari 2022                                      KONTAKT 
 

 

 

Maart 2022 
 

 

 

Woensdag 02 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 03 Wijngilde 19.00 uur 

Zondag 06 Lentebrunch 10.00 uur 

Maandag 07 
Foto  

Ledenavond  

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 09 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 10 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 11 Kaart 13 20.00 uur 

Zaterdag 12 Tafeltennis jeugd 09.00 uur 

Zondag 13 Instuif Special  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 7 18.00 uur 

Zaterdag 19 Tafeltennis jeugd 09.00 uur 

Zondag 20 Instuif (Volley) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 21 Foto 14.00 uur 

Woensdag 23 
DB 

Tafeltennis  

10.00 uu 

18.00 uur 

Donderdag 24 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 25 Kaart 14 20.00 uur 

Zaterdag 26 
Tafeltennis Jeugd 

Artikel Kontakt 

09.00 uur 

12.00 uur 

Zondag 27 Instuif (Kook) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 28 Foto 14.00 uur 

Woensdag 30 Tafeltennis 18.00 uur 

Donderdag 31 
Afwerken Kontakt 

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.30 uur 
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“Kontakt”: Maart 2022. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 3 maart 2022 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 26 februari 2022  12.00 uur! 

 

INHOUD 

Kalender 2 

Voorzitterswoordje 3 

Familiaaltjes 5 

K woordje 5 

KWB Lenteontbijt 7 

Tafeltennisnieuws 8 

Wijngilde 9 

Nieuws van het Kookfront 10 

Inschrijvingen 12 

Bier van de maand 13 

Fotoclub 14 

Kaarten 16 

Boosterprikjes 18 

Solidariteit 19 

Beweging.net 21 

Kalender maart 22 

Omtrent “Kontakt” 23 
 

 

 

mailto:frans.helsen1@telenet.be

