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Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.
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VOORZITTERSWOORDJE
Dag beste KWB-ers,
Hier zijn we weer met een portie nieuws van uw KWB-familie.
De maand februari zit er op. Gelukkig maar zou ik zeggen.
Wat was dat met die stormen? Drie op een rij, drie op vier dagen. Voor
vele families in Vlaanderen drama, schade, alles behalve gezellig.
En ook de covid19 ellende bleef nog duren. Vele mensen die nog positief
testen, de meeste gelukkig niet al te ziek, maar anderen hebben er toch nog
serieus van afgezien.
En om februari helemaal dramatisch te maken viel Rusland ook nog
Oekraïne binnen en is een oorlog niet meer afwendbaar. Met sancties voor
Rusland vanuit de Verenigde Staten en Europa tot gevolg. Hoe gaat dat
eindigen? Gevaarlijk allemaal, hopelijk vindt men gauw diplomatieke
oplossingen en moeten er niet te veel slachtoffers vallen.
Intussen staat in ons land de coronabarometer, komende van rood nu wel
op “oranje”. Dat betekent dat er wel weer wat meer kan en mag, ook voor
onze KWB. Eindelijk zou ik zeggen. En hopelijk nu zonder nieuwe
hindernissen, zonder opnieuw strengere maatregelen.
En dus hebben we in februari toch al van ons kunnen laten horen, naast
onze wekelijkse instuiven natuurlijk, die al een tijdje langer konden
doorgaan.
Zo was er de open vergadering van maandag 7 februari om 20.00 uur met
als thema “Van slapen lig je toch niet wakker”. Kleine opkomst en ook
inhoudelijk hebben we al betere info-avonden gehad. Wellicht te wijten
aan het onderwerp op zich.
En op zaterdag 19 februari nodigde onze wijngilde alle geïnteresseerden
uit op de kaas- en wijnavond. Het werd een gezellige en smakelijke avond
met een vijftigtal aanwezigen, zo wist voorzitter Kamiel mij te vertellen.
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En dan naar de maand maart.
Op zondag 6 maart hebben we ons lente-ontbijt, ook in ons KWB-lokaal
en dit vanaf 10.00 uur. Op het moment dat ik dit hier neertik hebben we
toch al heel wat inschrijvingen, dus dat blijkt vlotjes te lopen. En als u dit
leest is de periode van inschrijven achter de rug. Geen gewone instuif dus
op zondag 6 maart, maar wel het lente-ontbijt…
En op zondag 27 maart vergast onze onderafdeling kook ons op een
speciale instuif in het KWB-lokaal tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Pensen
met appelmoes staan op het menu. Altijd lekker toch. Hiervoor moet niet
ingeschreven worden maar natuurlijk, op is op. Dus best niet te laat
komen…
Die zondag zal er in het lokaal ook een standje staan ten voordele van
“Solidariteit Venezuela”, waarbij we in het bijzonder terug kijken naar
Peter Ghys, ooit onderpastoor in onze parochie maar nu al heel vele jaren
actief in Venezuela.
Het is momenteel ook de week van de VRIJWILLIGER. Reden voor mij
om in dit voorwoordje even stil te staan bij het vele vrijwilligerswerk dat
bij onze KWB wordt geleverd. Binnen onze KWB zelf maar natuurlijk ook
bij onze onderafdelingen. Neem al die vrijwillige inzet weg en een
vereniging als de onze bestaat niet meer. Ik wil dan ook heel graag en
vooral heel oprecht zeggen, DANK JULLIE WEL voor alles wat er ooit al
gepresteerd is geweest en wat er hopelijk eindelijk terug kan gepresteerd
worden. Het is zo mooi, zo belangrijk, zo fantastisch. Bedankt jullie
allemaal om van onze KWB mee “een schot in de roos” te maken, want
geef nu toe, lid zijn van onze KWB, dat is toch echt EEN SCHOT IN DE
ROOS…
Beste iedereen, ik wens jullie een aangename maand maart, hopelijk met
niet te veel maartse buien en/of (vervroegde) aprilse grillen. Dat het
zonnetje ons meer en meer mag komen vergezellen. Ik heb het gevoel dat
vele mensen daarnaar verlangen. En uw dienaar zeker ook.
Hopelijk ontmoeten wij elkaar wel eens hier of daar en voor nu, veel
plezier met dit nummer van onze “Kontakt”.
Jullie voorzitter
4
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FAMILIAALTJES
In deze moeilijke en onzekere tijden wenst KWB ieder van jullie het aller,
allerbeste.
Gezondheid, moed, hoop.
En verloopt niet altijd alles zoals gewenst, om welke reden dan ook, tracht
positief te blijven, er de glimlach bij te houden, toch hoopvol naar de
toekomst uit te kijken.
We maken er samen het beste van!
Aan ieder van jullie, het ga jullie heel, heel goed…!

Nederige stille timmerman:
Zo begon een liedje ter ere van Sint-Jozef in mijn jeugd !
Ik herinner mij een pijnlijke situatie ,toen in nog, samen met mijn vriend
Marcel, verantwoordelijk was voor één van de gebedsvieringen in de
kapel op dinsdagavond. Het was toen 19 maart , feest van Sint Jozef , we
hadden alle mogelijke info opgespoord , tot zelfs in de bib van het
seminarie.
Tijdens de viering sprak ik volgende zin uit : “Als we met z’n allen eens
ons best zouden doen zoals de STILLE TIMMERMAN Sint-Jozef , zou
onze wereld er dan beter uit zien ?
“ Ik herinner mij nog tot op vandaag , de reactie van een moeder , die klaar
en duidelijk verwoordde : “Ik heb mijn hele leven als nederige stille
moeder mijn best gedaan voor heel mijn gezin , maar niets is verlopen
zoals ik had gehoopt”. Ze somde haar teleurstellingen op en hoe dikwijls
ik ook antwoordde : “ Sorry , mama , ik wilde u niet kwetsen en probeer
samen met de aanwezigen uw verdriet te begrijpen !”
Het hielp niet en bedroefd verliet ze de bijeenkomst, het was geen viering
meer ! Als ik zie ,hoe de dag van vandaag , andere vormen van gezin zich
vormen moet ik oprecht bekennen dat ook ik soms teleurgesteld ben.
Maria en Jozef zegen onze gezinnen !
Flor
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Beste vrienden,
Met de lente in zicht komen we stilaan in een periode waar een normaler
leven blijkbaar tot de mogelijkheden behoort. Nu corona stilaan de duimen
moet leggen komt er een totaal ander gevaar naar Oekraine. Hopelijk komt
hier vlug een einde aan want dit hadden we niet meer als mogelijk
beschouwd in onze moderne mereld.
Terug naar tafeltennis met de laatste maand competitie in het vooruitzicht.
Ja de beslissingen op een goed eindresultaat komen echt heel dichtbij. Niet
iedereen is in ademnood maar sommige ploegen zullen nog wel een stevige
sprint moeten plaatsen.
Intussen gaan de trainingen op woensdag en de clubavonden op donderdag
gewoon hun gang.
Op zondag 13 maart is onze afdeling van de partij voor de zondagse instuif
van onze KWB met de E ploeg die de dienst zal waarnemen.
Op zondag 27 maart is er een speciale instuif van onze kookafdeling. Zij
presenteren pensen met appelmoes en spekjes.
Wij zelf kijken uit naar het sportkamp dat we organiseren van 11 tot 15
april in samenwerking met de Kontichse sportdienst.
Volgende maand april is natuurlijk het begin om een volgend werkjaar
terug voor te bereiden. Het betekent dat we een 41e werkjaar zullen
afsluiten en zo een 42e keer een start willen organiseren om tafeltennis
binnen onze KWB levendig te houden. Hopelijk kunnen we dit nog eens
doen onder meer ideale omstandigheden.
Tot een volgende
Je voorzitter
Frans
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Beste gildevrienden,

Wel, het was druk in onze wijnkelder.
Zaterdag 12 februari hadden we onze buren
KWB – Hove op bezoek. Na een
namiddagje stappen eindigde hun activiteit
in “De Arend” en of het daar gezellig was !
Ook de KWB – leden uit Hove lieten het hun
smaken.
Jos Huysmans verwelkomde hen en stelde onze gilde aan hen voor.
Bij een (of meer) lekkere wijntjes, een stukje brood en kaas was het een
gezellig samenzijn waar iedereen ten volle kon van genieten.
Intussen is ook onze kaas en wijnavond voorbij. Een
goed gevulde zaal, heerlijke wijnen en de beste kazen.
Wat moet een mens meer om
gelukkig te zijn ?
Onze
volgende ledenbijeenkomst
is donderdag 3 maart om 20u in het KWB lokaal.
Wegens ziekte van Geert is de voordracht over “
zeilen “ verplaatst. Zeilen : veel meer dan alleen
maar een hobby.
Iedereen welkom !
Inkom : € 2.50
Intussen : hou je gezond en wel,
en vergeet uw medicamentje niet !

…..
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Beste kookvrienden,
Onze eerste kookactiviteit op vrijdag 18 februari 2022 is stormachtig
verlopen. ’t Is te zeggen kroketten bakken onder het afdak bij 9 beaufort is
ook eens een belevenis. Om aanwezig te kunnen zijn hadden alle 12
aanwezigen de storm Eunice getrotseerd . Hierbij werd zelfs chef Julien
onderweg gekwetst en diende zich naar de spoed te begeven ipv zijn
voetjes onder de tafel te zetten.
Chef Marc stond stevig aan het roer en gaf eerst een overzicht van de
ingrediënten en de nodige aanwijzingen ter voorbereiding van ons
avondmaal. Als voorgerecht zou er zelfgemaakte lasagne geconsumeerd
worden. Laagje per laagje werd deze opgemaakt tot hij in de oven kon. Als
hoofdgerecht stond er konijn op mediterrane wijze op het programma.
Voorzien van nodige kruiden, tomaten, olijven, look, wortelen, een scheut
Pastis, witte wijn en omwikkeld met gerookte ham werden de konijnenbouten klaargemaakt om samen met kroketjes gepresenteerd te worden. Of
er nu minder katten rondlopen in omgeving van de Duffelshoek is niet
geweten. Voor dessert werd voor poffertjes met chocoladesaus en vanilleijs gekozen. Daarmee zat onze eerste kookavond van 2022 erop. Hopelijk
kunnen we in de toekomst onze komende activiteiten laten doorgaan
zonder beperkingen. Na de laatste restaurantdag van 2019 gaan we op
zondag 16 april 2022 nog eens ons best doen om de aanwezigen te
verwennen. Kom eens langs op zondag 27 maart 2022 tijdens de instuif
voor onze pensen met appelmoes, (zomeruur !!! 02.00 u  03.00 u !!!).
Goed om te weten :
- In maart 2022 is chef Tuur jarig (89 jaar !), van harte proficiat.
- Vrijdag 18 maart 2022 try-out restaurantdag 18.00 uur.
- Zondag 27 maart 2022 speciale instuif : pensen – appelmoes.
Torfs L. - Van Geet J. - Geerts T. - Verpoten M. + versterking
- Zondag 16 april 2022 restaurantdag, chefs bij deelname : inschrijven !

“Een verhaal heeft altijd twee kanten, voor de wijn en na de wijn.”
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Restaurantdag 16 april 2022
Inschrijfstrook verder in deze “K “
Wat mag u voor 39 € verwachten op onze restaurantdag :
- aperitiefhapje,
- slaatje met gerookte eendenborst of gelijkaardig naargelang verkrijgbaarheid,
- maredsoussoep,
- keuze uit :
- eendenborst met boschampignons, groene asperges,
portosaus,
- kabeljauwhaasje met prei en spekvinaigrette, purée,
- varkenswangetjes,
- dessert : dame blanche
- koffie & thee (inbegrepen)
Laatste inschrijving instuif zondag 10 april 2022
Max deelnemers : 40

Pottenkijker MW
KONTAKT

Maart 2022

9

INSTUIFSPECIAL
ZONDAG 27 maart 2022
Kookclub

PENSEN
DAMSCHIJFJES
met
APPELMOES & SPEKJES

6,00 €
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
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Inschrijvingsstrookje

Restaurantdag zaterdag 16 april 2022

Uiterlijk 10 april 2022

KONTAKT
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zondag 20 maart 2022
- * ONTBIJT-ACTIE *
Van 07.30 u. tot 10.30 uur.
Een ontbijtmand als geschenk voor Vaderdag, was het idee waar we
22 jaar geleden mee van start gingen. Het was al van in het begin een
leuke en succesvolle activiteit, waar iedereen vol lof over was. Dit jaar
schenken we de opbrengst van deze actie aan CASA DI MAURO, de
leefboerderij voor buitengewone mensen in Kontich. Door de
aankoop van onze gekende en goed gevulde ontbijtmanden en dit
tegen een zeer democratische prijs hebt u niet alleen uw ontbijt
maar steunt u ook de vzw Casa di Mauro
Is het niet leuk om je ontbijt aan huis te krijgen en niet naar de winkel
hoeven te gaan om in een lange rij te staan aanschuiven
Wat mag je zoal in je mand verwachten:
2 pistolets, 1 koffiekoek, kaas, hesp, boter, confituur, choco, yoghurt,
gekookt eitje, fruitsap, koffie, thee, speculaas en eventueel een fles
cava, dit alles mooi ingepakt zodat je het zelfs aan iemand als cadeau
kunt schenken.
Er zijn manden voor 1 of 2 personen en dit met of zonder cava.
Uiteraard is er geen beperking van het aantal manden.
Voor de kinderen hebben we een speciaal pakket met +/- 10 artikelen
waaronder een sandwich, een donuts, een drankje een appel en nog
andere ontbijtartikelen. Dit kan enkel bij een ontbijt van minimum 1
persoon.
We leveren aan huis maar je kan ze ook komen afhalen tussen 07.30u
en 10.30u, in de lokalen onder de St Ritakerk, Pierstraat 5
Bestellen kan tot zondag 13 maart via: www.sintritakontich.be 
klik op ontbijtmanden of via het inschrijvingsformulier bij een
bestuurslid of per mail: kwb.st.rita@telenet.be
Betalen bij bestelling of overschrijven via de bank op het nummer: BE
29 7895 4829 7164 van KWB St-Rita
Vermeld duidelijk het type mand (A/B/C/D) + het aantal /adres /
telefoonnr. en +/- gewenst uur van levering of afhaling
KWB-leden dienen ook het lidnummer te vermelden.
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Inschrijving “Ontbijt-actie “K.W.B. St-Rita Kontich 20/03/2022
Naam: ………………………………………………………….
Adres……………………………………………………….
KWB-lid nr. ………………… Geen lid (omcirkel)
Aantal invullen a.u.b.
KWB LIDGEEN KWB LID
Mand A = 1 pers. zonder bubbels 11 €…... X. |
Mand B = 1 pers. met bubbels 14 €…. . X. |

13 € ..........X

16 € ……. X.

Mand C = 2 pers. zonder cava

20 €…. . X. |

24 € ........ .X

Mand D = 2 pers. met cava

25 €….. X. |

29 € ……. X.

7 € …...X. |

8 €……. X

Kinderpakket
Totaalbedrag: ………euro.

Uur van afgifte. +/-................... Uur

Wij komen de bestelling zelf ophalen in de parochiezaal rond …….u
Inschrijven via website: www.sintritakontich.be  ontbijtmanden
of bij:
✓ Secr.L. Hellemans- De Bock Pierstraat 268 tel. 03/457 51 61
0475/32 36 51 of e-mail: kwb.st.rita@telenet.be
✓ Jos Van Bulck Keizershoek 140 tel. 03/457 25 11
✓ Eddy Serrien Pierstraat 202 tel. 03/457 73 60
WIJ STEUNEN
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BIER VAN DE MAAND MAART:
WATOU TRIPEL!
WATOU TRIPEL is een heerlijk Belgisch
Tripelbier van de brouwerij Sint Bernardus en
heeft een alcoholpercentage van7,5%.
WATOU TRIPEL is een blondamberkleurig
biertje met een volle schuimkraag. Er is
gebruik gemaakt van hergisting op de fles.
Het bier heeft een fruitige geur van banaan en
esters (dit is een verbinding tussen alcohol en
carbonzuur).
Kenmerkend zijn ook de lichtzoete en lichtbittere smaak. Je proeft
overduidelijk vers fruit en mout. De afdronk van WATOU TRIPEL is
droog en bitter.
Brouwerij Sint Bernardus is een Belgische brouwerij, gelegen in het WestVlaamse Watou. Enkele weetjes:
- De brouwerij werd opgericht in 1946 door Evarist Deconinck.
- Nadat hij een contract had afgesloten met de paters Trappisten
van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren, werd vanaf dan in de
nieuwe brouwerij Sint-Sixtus gebrouwen.
- In 1962 werd de licentie voor het brouwen van trappistenbieren
voor 30 jaar verlengd.
- Deze overeenkomst werd in 1992 stopgezet omdat de
Trappistenbrouwerijen beslist hadden dat ENKEL BIEREN,
GEBROUWEN BINNEN DE MUREN VAN DE ABDIJ het
Authentic Trappist Product label verkregen.
- Volgens de originele recepten werden de bieren verder
gebrouwen onder de naam Sint Bernardus. De drie bestaande
bieren (pater 6, prior 8 en abt 12) werden uitgebreid met Sint
Bernardus Tripel.
- Tot slot werden nieuwe bieren toegevoegd: WATOU TRIPEL
(1998), Sint Bernardus witbier en Grottenbier (2001).
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Beste kiekjesvrienden,
Nu we terug ons lokaal kunnen gebruiken zonder beperkingen, gaan we
ons terug verdiepen in Low en High-key waar we voor corona mee
begonnen waren.
We gaan ook eens experimenteren met het fotograferen van rook en
druppels. Dus alle reden om er bij te zijn.

Kalender maart.
•
•
•
•
•
•

07 maa14:00 High en Low-Key
07 maa19:30 ledenvergadering KWB.
09 woe.20:00 KAVF
14 maa14:00 Druppel fotograferen
21 maa14:00 Rook fotograferenkernteam
28 maa14:00 Bespreking foto’s Hi en Low

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be
Foto van de maand : Linda Vanhoebeeck
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Vrijdag 11 februari 2022
Na een gedwongen rustpauze van twee maanden mogen we de kaarten
terug ter hand nemen. Ook geen annulaties te melden dit keer. Integendeel,
maar dat lees verder in dit verslag.
Eerst naar onze kaartavond van deze vrijdag. 48 kaarters komen
opdagen wat een mooi aantal is, misschien naar de lage kant, maar ons
lokaal is toch mooi gevuld. Klaveren is de troef voor vanavond en dat is
voor onze leider in het klassement mooi meegenomen. Georges De Bruyn
vermeerderd zijn puntenaantal met 39 slagen aub ! Hij loopt zo 22 slagen
uit op zijn eerste achtervolgster Rita Min.
De eerste reeks komt op naam van Fons Dams die 74 slagen haalt,
eentje meer dan Henri Goethals. Verderop volgen Maria Vansweevelt met
67 slagen en het trio Liliane Peeters, Eduard Van Herck en Leo Van Linden
met 66 slagen. Erik Huyssen sluit deze reeks af met amper 32 slagen.
Maarten Spriet neemt de tweede reeks voor zijn rekening met een
matige 68 slagen. Het duo Lea Dockx en Georges De Bruyn halen beiden
66 slagen. Fons Dams houdt in deze reeks stand met 58 slagen en haalt met
132 slagen de dagwinst binnen samen met zijn tweede kip in evenveel
weken. Proficiat !
Speciale vermeldingen zijn er voor Henri Goethals die het hoogste rondje
van 4 spelen laat optekenen met 27 slagen en Swake De Boeck het laagste
met maar 3 slagen !
Daguitslag:
1. Fons Dams 132, 2. Maarten Spriet en Roger Dupont 125, 4. Chris
Hellemans 122, 5. Georges De Bruyn en Liliane Peeters 118, 7. Joly
Simone, Roger Van Loock, Paula Engelen en Henri Goethals 117, 11. Lea
Dockx 115, 12. Jules Selderslaghs 112, 13. Eduard Van Herck 111, 14.
Leo Van Linden en Maria Vansweevelt 110,.

KONTAKT

Maart 2022

17

Voorlopig klassement na 8 kaartavonden:
1. Georges De Bruyn 828, 2. Rita Min 806, 3. Chris Hellemans 793, 4.
Eduard Van Herck 786, 5. Maarten Spriet 784, 6. Jozef Vleminckx en
Roger Dupont 777, 8. Liliane Peeters 769, 9. Henri Goethals 765, 10.
Ronny Van den Bos 763.

Om terug te komen op het begin van mijn verslag.
Onze voorzitster Gerda Opsomer heeft belangrijk nieuws te melden.
Om onze “3 verloren kaartavonden” toch goed te maken, heeft het
kaartbestuur beslist om deze in te halen met 3 dubbele kaartavonden. We
spelen dus 2 normale sessies achter elkaar. Volgende vrijdagen zijn
vastgelegd :
VRIJDAG 11 MAART 2022
VRIJDAG 25 MAART 2022
VRIJDAG 15 APRIL 2022 (GOEDE VRIJDAG)
LETOP !!
We beginnen uitzonderlijk te kaarten één uur vroeger om
19. 00 u stipt !!
Dus NIET om 20.00 u.
FS

Vrijdag 25 februari 2022
Kaartavond 9 van het seizoen is voor een stuk een kopie van de vorige
kaartavond. Met 48 kaarters en klaveren als troef, hetzelfde als kaart 8.
Maar ook onze leider in het klassement Georges De Bruyn vermeerdert
zijn puntenaantal met 25 !! slagen naar 853.
Op weg naar de titel of komt er nog een verrassingsaanval van achteraan ?
Wie weet !
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Rita Min houdt stand op de tweede plaats, maar moet toch 1 puntje
prijsgeven in haar acherstand op Georges. Zij volgt nu op 23 slagen.
Het is al Georges wat de klok slaat, want de eerste reeks laat hij op
zijn naam zetten met 68 slagen. Ronny Van den Bos volgt met 65 slagen
en Rita Min met 64.
In de tweede reeks haalt Ronny 66 slagen en dat is genoeg om met
131 slagen de dagwinst met kip naar zich te trekken, 1 puntje meer dan …
jawel Georges De Bruyn. Het hoogste aantal slagen in deze reeks gaat naar
Jeannine Maerten die 73 slagen behaalt gevolgd door Tuur Geerts met 70
slagen.
Uitschieters van vanavond zijn er voor Georges De Bruyn ( daar
is ie weer ) die 29 slagen in één rondje haalt, wat een voorlopig rekord is
dit seizoen. Voor Bart Peeters met 3 slaggeskes in één rondje was de pret
er snel uit.
Hilde Bastiaens haalt in één spelletje 11 slagen binnen, maar Ronny
Van den Bos kan dat beter met 12 slagen.

Daguitslag:
1. Ronny Van den Bos 131, 2. Georges De Bruyn 130, 3. Jeannine Maerten
128, 4. François Stessens 127, 5. Raph Versteylen 126, 6. Rita Min 116, 7.
Tuur Geerts 115, 8. Suzy Vanherck en Simone Joly (Hove) 114, 10. Jef
Peeters 113, 11. Julien Beuckelaers 112, 12. Flor Meeus 111, 13. Dirk
Boeckx en Wim Van Couwenberghe 110, 15. Leo Rynders 109.
Voorlopig klassement na 9 kaartavonden:
1. Georges De Bruyn 853, 2. Rita Min 830, 3. Ronny Van den Bos 804, 4.
Chris Hellemans 801, 5. Maarten Spriet 792, 6. Jozef Vleminckx 787, 7.
Eduard Van Herck 786, 8.Roger Dupont 777, 9. Fons Dams 774, 10. Marc
Baeckelmans 771.
FS
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Omikronkels
Boris Johnson vindt “fast food” ongezond, hij schakelde over op “feest
food” !
Met “zeven” verantwoordelijk voor de volksgezondheid en toch nog niet
in “zevende” hemel!
Vaticaan geeft toe: paus is niet “onfeilbaar” !
Belgisch koningshuis: trekt Delphine het “Laken” naar haar kant ?
Energiemaatregelen: om er “koude rillingen” van te krijgen !
Veldrijden: België is “landje van Beloften”.
Zonnepanelenbeleid Zuhal Demir: ont-Huts-end!
Hoe bedreef Marc Overmars zijn grensoverschrijdend gedrag: met een
Booster-pik !
Klacht aanbesteding Casino Middelkerke geseponeerd : Jean-Marie De
Decker heeft “gegokt” en verloren !
Bevolkingsaangroei overal in België behalve in Limburg: sperma met
“traaaage zwemmers “?
Gesprekken tussen Johnson en Russen: er zat meer dan één haar in de boter
!
Olympische spelen: al lang “code oranje” !
Parking “C” wordt parking “Corona”!
Contradictorisch: opkomen voor vrijheid door iedereen “vast” te zetten !
Promotiestunt verkoop dure garageboxen in Knokke: gratis “frigobox”!
250.000 euro voor ondergrondse luxueuze garagebox in Knokke:
voorzeker met zicht op zee (bij overstroming)!
WOOOOW: Proximus voorzitter verdient 220.000 Euro per jaar !
WOOOOW: bestuurszitjes bij Proximus zijn ongeveer 100.000 euro
waard.
WOOOOW: het rekenhof heeft nog meer interessante weetjes over
publieke mandatarissen gepubliceerd ! te lezen in het Belgisch Staatsblad.
Congobezoek wordt opgeluisterd door Reggie: “Waar zijn die handjes”!!
Kernuitstap Groen: ja hopelijk ook uit het “kern”kabinet !!!
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April 2022
Zondag 03 Instuif (Wijngilde)
Foto
Maandag 04
Ledenavond
Woensdag 06 Tafeltennis
Donderdag 07 Wijngilde
Zondag 10 Instuif Special (Foto)
Maandag 11 Tafeltennis - sportkamp
Dinsdag 12 Tafeltennis - sportkamp
Woensdag 13 Tafeltennis - sportkamp
Donderdag 14 Tafeltennis
Tafeltennis - sportkamp
Vrijdag 15
Kaarten 14 + 15
Zaterdag 16 Kook - restaurantdag
Zondag 17 Pasen – GEEN INSTUIF
DB
Woensdag 20
Volley - ledenvergadering
Donderdag 21 Tafeltennis
Vrijdag 22 Kaart 16
Artikel Kontakt
Zaterdag 23
Volley
Zondag 24 Instuif (Foto)
Maandag 25 Foto
Dinsdag 26 Tafeltennis
Afwerken Kontakt
Donderdag 28
Tafeltennis
Zaterdag 30 Kaartkampioenschap

10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
10.00 – 13.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
19.30 uur
09.00 – 12.00 uur
19.00 uur
13.00 uur
10.00 uu
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
12.00 uur
18.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
08.30 uur
19.30 uur
18.00 uur

Te onthouden Data
Maandag 2 mei 19.30 uur Algemene Ledenvergadering
Maandag 2 mei 19.30 uur Planningsvergadering DB + onderafdelingen
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“Kontakt”: April 2022.
De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 31 maart 2022
Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,
• Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
uiterlijk zaterdag 26 maart 2022 12.00 uur!
INHOUD
Kalender
Voorzitterswoordje
Familiaaltjes
K woordje
Tafeltennisnieuws
Wijngilde
Nieuws van het Kookfront
Inschrijvingen
Sint Rita
Bier van de maand
Fotoclub
Kaarten
Omikronkels
Beweging.net
Kalender april
Omtrent “Kontakt”
KWB Rommelmarkt
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5
5
6
7
8
11 - 12
13 - 14
15
16
17
20
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