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Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.
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VOORZITTERSWOORDJE
Dag KWB-vrienden en -vriendinnen,
De maand maart zit er ook weeral op. Met z’n mooie en minder mooie
dagen, maar over het algemeen was het weer wel behoorlijk goed. Veel
zonneschijn, nog wel een koude wind nu en dan, maar al bij al mochten
we zeker niet klagen.
Anders is het betreffende de oorlog in Oekraïne. Het gaat van kwaad naar
erger, een gruwelijke en onzinnige oorlog waarbij vele onschuldige
mensen om het leven komen. Niet eerlijk, niet te verrechtvaardigen,
schandelijk gewoon.
Hopen dat er spoedig verandering komt, dat onderhandelingen tussen
beide partijen iets zullen opleveren, dat er gauw weer vrede komt, dat het
gezond verstand overwint…
Bidden, hopen, geloven, dat is wat wij kunnen doen.
En dan de coronacijfers. Die stijgen weer. Is er weer te veel in één keer
losgelaten? Het wereld gezondheidsfonds vindt alvast van wel. Ook hier
kunnen we maar hopen dat we niet terug zullen vervallen in
belemmeringen en regeltjes om ons leven weer aan banden te leggen.
Want stilaan worden weer allerlei zaken geprogrammeerd. Willen we weer
samen komen, activiteiten plannen, kortom KWB zijn!!!
Op zondag 6 maart was het al zo. Het KWB-lente ontbijt met 71
ingeschrevenen. Een succes, een schot in de roos. Verder in deze Kontakt
een uitgebreid verslag over deze activiteit die ons opnieuw zo’n deugd
gedaan heeft. Hopelijk dus een echte nieuwe start van onze werking.
En op zondag 27 maart is er een speciale instuif met pensen en appelmoes,
verzorgd door de onderafdeling kook. Als ik dit hier neertik moet deze
activiteit nog plaats vinden, maar ik geloof rotsvast in andermaal een
succes!
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Wat april betreft is er vooreerst op zondag 10 april een speciale instuif van
onze fotoclub “In de Lens” met ajuinsoep met toast en kaas en waarbij de
opbrengst integraal gaat naar de actie “OEKRAINE 1212”. Het Dagelijks
Bureau zal tijdens die instuif ook paaseitjes verkopen, “Paaseitjes voor de
vrede” en ook deze opbrengst gaat natuurlijk naar vermelde actie. Kom
zeker langs en steun via jouw KWB-familie deze actie ten voordele van de
vele vluchtelingen uit Oekraïne en van de ganse actie 1212.
Ook de restaurantdag van onze kookvrienden staat op het programma en
dit op zaterdag 16 april. Inschrijven is de boodschap, de plaatsen zijn
beperkt.
En zaterdag 30 april is er dan weer de viering van de kaartkampioen. Ook
hiervoor moet worden ingeschreven. En of we benieuwd zijn wie zich
uiteindelijk kampioen zal mogen noemen. We duimen mee dat de beste
moge winnen…
Beste allen, we hopen op een mooie maand april. De lente is intussen
begonnen, de klok staat weer op zomeruur dus dat belooft. Ik wens jullie
allen dan ook een fijne maand april, een ZALIGE, VREDEVOLLE
PASEN (let op, zondag 17 april is er GEEN instuif!), en ik mag hopen dat
wij elkaar andermaal ergens zullen tegenkomen. Het ga jullie allen heel
goed!!!
Voor nu natuurlijk veel leesplezier en tot…

Jullie voorzitter
Johan De Hert
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FAMILIAALTJES
We vernemen het overlijden van ons lid Gaston Van Boxem in de leeftijd
van 95 jaar. Hij was het oudste lid in leeftijd en was ook vele jaren lid van
onze KWB maar hij was wel nooit erg actief. Velen van ons zullen hem
nog wel herinneren als “meester Van Boxem” van de Gemeentelijke
Jongensschool, nu de A-HA school. Wij bieden langs deze weg de familie
nogmaals onze oprechte gevoelens van medeleven aan.
Aan ieder van jullie wensen we het allerbeste. Ook al gaat het soms wat
minder goed, is het lang niet allemaal zoals we het zouden wensen,
verdriet, eenzaamheid, minder goede gezondheid…
Sterkte, moed, geloof. Laat ons daarmee beginnen. En blijven hopen dat
er spoedig opnieuw vrede in de wereld komt.

De Heer is waarlijk opgestaan !
Tijdens de afscheidsviering van een vriend klonk tijdens de offergang het
beroemde lied van Vera Lynn: “ We’ll meet again.” De overledene , had
deze melodie zelf gekozen. Dit getuigde van een oprechte liefde voor zijn
eerder overleden vrouw, maar ook van een geloof van Leven na de dood.
Collega’s van een cursus noemen dat naïef, volksverlakkerij, misleidend
enz. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik me goed voel bij de naïve
gedachte: “ We zullen elkaar weerzien!” Daarom zal ik ook tijdens de
paasviering uit volle overtuiging meezingen: “ De Heer is waarlijk
opgestaan”. Zalig Pasen voor allen die geloven.

Flor
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KULO daguitstap 20 mei 2022
en genietersweekend 14 t/m 16 oktober 2022
Beste vrienden,
Met veel plezier kunnen we onze volgende KULO-activiteiten
aankondigen!
Na het succes van onze vorige daguitstap, organiseren we op vrijdag 20
mei een uitstap met de bus richting Lier en Mechelen. In de voormiddag
bezoeken we de Brabanderhoeve, een paardenmelkerij en manege. In de
namiddag zakken we af naar Mechelen waar we o.a. de brouwerij het
Anker zullen bezoeken. Naar goede gewoonte zorgen we voor een lekkere
broodmaaltijd ’s middags en een diner ’s avonds.
Hopelijk blijven we verder gespaard van nieuwe coronamaatregelen en
kunnen we genieten van een ontspannende dag. Je kan vanaf nu inschrijven
om aan deze daguitstap deel te nemen aan 90 euro per persoon.
In de Kontakt van mei komt nog meer detail van het dagverloop.
Na 2 jaar onderbreking plannen we opnieuw een KULO-genietersweekend
van 14 t/m 16 oktober 2022. Onze bestemming is Valkenburg. De
voorbereiding van deze 3-daagse is nog volop bezig. Maar hou alvast dit
weekend vrij!
Het wordt weer een gevarieerd programma, waar zowel de wandelaars, als
de niet-wandelaars aan hun trekken komen. We bieden 3 dagen vol pension
aan, met de nodige bezoeken en gidsen. Het budget voor deze 3 dagen
bedraagt 290 euro.
Voor dit weekend kan je vanaf nu ook al inschrijven en een voorschot van
50 euro per persoon betalen op BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO.
We hopen jullie talrijk op de daguitstap en het genietersweekend te mogen
verwelkomen! Vanaf nu kan je inschrijven met het strookje dat je in deze
Kontakt vindt.
Namens het Kulo-team
Louisa en Leo
Harry
Marina en Jos
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Beste vrienden,
April betekent dat de competitie erop zit. De kaarten zijn geschud en na 2
jaar van slechts enkele wedstrijden per seizoen toch nog eens alle
wedstrijden kunnen spelen. Het was niet altijd plezierig door de
verschillende corona maatregelen maar het seizoen nog eens rond maken
is hopelijk een begin naar een meer normalere manier om een volgend
werkjaar voor te bereiden.
Voor april zien we ook dat de gemeente het tafeltennissportkamp heeft
geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Jammer maar helaas.
Ook in april is er de start van de lentecompetitie. Op dinsdagavond is er
gedurende de maanden april, mei en begin juni nog wat extra activiteit. We
wensen ook hier onze deelnemers alle succes en plezier toe.
Onze clubavonden zijn dan weer voorzien op: woensdag 6 april,
donderdagen 14, 21 en 28 april telkens vanaf 19.30 uur.
Hopelijk krijgen we onze jongeren op donderdag ook op de clubavonden
te zien nu de trainingen voor hen op woensdag afgelopen zijn.
Laten we ons dan nu concentreren om dit werkjaar mooi af te sluiten.
Jeugddag, bestuursuitstap en slotfeest zijn toch nog enkele activiteiten die
belangrijk zijn in onze werking. Ons slotfeest werd van 7 mei verplaatst
naar 14 mei. Toch is er opnieuw een probleem komen kijken waar we op
onze vergadering van 3 april een oplossing voor moeten vinden.
Verder zijn de voorbereidingen begonnen voor een nieuw werkjaar.
Tot een volgende
Je voorzitter
Frans
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Beste kiekjesvrienden,
Deze maand kunnen we de verloren kilo’s terug ophalen met onze
speciale instuif met ajuinsoep ten voordele 12-12 en eindelijk nog eens
een BBQ die door de hele corona-ellende al vele malen uitgesteld is
geweest.

Kalender April.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04 apr14:00Beschouwing Zenne gat 22**Z.xxx.jpg
04 apr19:30ledenvergadering KWB
10 apr10:00Speciale Instuif Ajuinsoep met toost
11 apr14:00Meise (deel lente)
13 apr20:00KAVF
18 aprPAASMAANDAGGeen vergadering
24 apr14:00Instuif
25 apr14:00Thema “Voor en Na” 22**C_xxx.jpg
25 apr18:00Lente BBQ

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be
Foto van de maand : Willly Meyers
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BIER VAN DE MAAND APRIL:
DE VERBODEN VRUCHT!

Het etiket op de fles spreekt voor sommigen tot de verbeelding: twee bijna
naakte personen (man en
vrouw) die samen genieten
van
een
heerlijke
VERBODEN VRUCHT!
De
VERBODEN
VRUCHT van brouwerij De
Kluis is een bier van hoge
gisting met hergisting op de
fles. Het fruitige bier met een
roodbruine kleur heeft een
alcoholgehalte van 8,5%.
Het bier bevat mout, hop,
water
en
toegevoegde
suikers wat het bier een zoete
smaak geeft.
Brouwerij De Kluis is een
Belgische
brouwerij
gevestigd in de Vlaamse
gemeente Hoegaarden. De
brouwerij werd gesticht in 1966 door Pierre Celis, enkele jaren nadat de
laatste ambachtelijke brouwer van Hoegaarden, Tomsin, de productie had
gestaakt.
In de jaren tachtig werd de brouwerij overgenomen door Interbrew, het
huidige InBev, nadat de vestiging door brand werd verwoest.
Naast DE VERBODEN VRUCHT brouwt De Kluis ook het Hoegaardse
witbier, Grand Cru, Julius en Das. In de winter komt daar nog Hoegaarden
Spéciale bij. Al deze bieren zijn ongefilterde witbieren. En tijdens de jaren
zeventig brouwde men ook nog Bénédict, een bruin abdijbier.
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Beste gildevrienden,

Opstaan met een lekker zonnetje, het kan deugd doen !
Wel, de lente is terug. Een jaarlijks weerkerend seizoen
met daarbij ook de eerste voorjaarsbloemen. En er zijn wel bloemen die
eetbaar zijn en / of die geschikt zijn om best een drinkbare wijn te maken.

De taraxacum, de paardenbloem of in ons
dialect “ de pissebloem” is een van deze
veelzijdige planten.
Op dit ogenblik kleurt deze bloem onze
weilanden geel. Je kan er een lekker
( en gezond) wijntje van maken, en dat hebben
we vroeger al gepromoot, maar je kan er nog
veel meer mee en dat vertellen we U op onze
volgende bijeenkomst op donderdag 7 april
om 20u.
Iedereen welkom.
Onze gilde bestaat 40 jaar en dat gaan we vieren. Wij voorzien voor
iedereen een “ open deur dag ” op zondag 17 juli in onze wijnkelder “
De Arend” aan de Magdalenastraat . Noteer alvast deze datum, het is
beslist de moeite om eens te komen kijken en te proeven.
Hou je gezond, en : vergeet uw medicamentje niet .
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Beste kookvrienden,
Onze tweede kookavond is achter de rug en ditmaal in betere weersomstandigheden dan de vorige. Deze avond gingen we de vismenu voor de restaurantdag uittesten. De soep “crème Andalouse”, had
een Spaans smaakje. Deze viel zeker in de smaak van onze chefs, gezien
er geen overschot was. Chef Flor gaf een deskundige uitleg over de
bereiding van de kabeljauw met prei en spekvinaigrette. De aardappelen
werden deskundig omgetoverd tot een lekkere aardappelpuree. De verse
prei, verdeeld in stronkjes, werd gestoofd met boter en witte wijn. Terwijl
de sjalot, look, tijm, laurier en xeresazijn (ook sherryazijn genoemd, het
Spaanse antwoord op balsamicoazijn) op “hun gemak” verder sudderden.
De kabeljauw werd deskundig in boter gebakken vooraleer hij op de
borden werd gepresenteerd samen met twee stronkjes prei afgewerkt met
spekvinaigrette, gesnipperde bieslook en puree. Het dessert, tiramisu met
abrikozen, vulde de laatste gaatjes.
Terwijl iedereen voldaan aan ’t tafel zat, bespraken wij de kookkunsten en
verbeteringen die zullen uitgevoerd worden zodanig dat we op 16 april
enkel maar tevreden klanten hebben.
Mogen we de chefs vragen hun keuze en inschrijving voor deze
restaurantdag zo spoedig mogelijk uit te voeren.
Goed om te weten :
- In april is chef Frans jarig, van harte gefeliciteerd.
- Zondag 16 april 2022 restaurantdag chefs aanwezig 13.30 uur ,
- Zaterdag 21 mei 2022 13.30 uur kook met dames (17.45 u)
voorgerecht : Verpoten, hoofdgerecht : Beeckmans,
soep & dessert : Torfs,
- Zondag 22 mei 2022 instuif (09.30 uur) : Van de Putte B.,
Aerts D., Puttenaers F. .

“Er is nog nooit een kok gevonden die kan koken naar alle monden.”
Pottenkijker MW
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Inschrijvingsstrookje

Restaurantdag zaterdag 16 april 2022

Uiterlijk 10 april 2022

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
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EEN SCHOT IN DE ROOS ……
… dat was het alleszins op 6 maart jongstleden in ons KWB-lokaal ter
gelegenheid van het al lang verwachte “lente-ontbijt”. ’n Mooie en
smakelijke traditie waar velen naar uitkijken na de donkere wintermaanden
. Die traditie werd al meer dan twee jaar door Maggie afge-Blockt onder
het motto “blijf in uw kot”. ’t Waren de “Chinezen” die ons een pad of
“virus” in de korf hadden gezet met een ongeziene “corona-pandemie” tot
gevolg. Met alle chinezen maar niet met de dezen dachten vele KWB-leden
en na bijna twee jaar van gedisciplineerde opofferingen en inspanningen
werd op 6 maart opnieuw aangeknoopt met “code oranje” wat voorzichtige
vrijheid van handelen betekent.
Opgelucht maar toch nog voorzichtig was ook de boodschap die onze
voorzitter bij zijn inleiding bracht. Hij was er terecht nog niet ge”rus”t in
want ook al is het chinees gevaar bijna bezworen dan dreigt nu het
Russisch- Oekraïens conflict waarvan niemand weet hoe dit gaat eindigen.
Hopend op een betere tijd en wereld gaf Johan ons een overzicht van de
belangrijkste activiteiten in de nabije toekomst zoals de solidariteitsactie
“Venezuela” ten voordele van Peter Ghijs, ooit onderpastoor in onze
parochie, en tijdens dezelfde instuif op 27 maart vergast onze
onderafdeling “kook” de aanwezigen op een portie “pensen met
appelmoes”.
16
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Omdat het ook de “week van de vrijwilliger” is bleef de voorzitter nog
even stilstaan bij het vele werk dat door onze vrijwilligers wordt geleverd.
Het is dank zij hen dat KWB zeker “een schot in de roos” is en blijft.
Die “roos” bleef de rode draad doorheen heel het ontbijt gebeuren. Elke
tafel werd aangeduid met de foto van een artiest die met een of andere act
over de roos succes heeft gekend. Deze artiesten zorgden ervoor dat de
intussen zeer hongerige magen op een ordentelijke wijze mochten
aanschuiven .
Will Tura’s “Winterroosje” werd -toevallig of niet- als eerste aangeduid
om aan te schuiven aan het ontbijtbuffet. Dit buffet werd verzorgd door
“traiteur Steven” en had naast het geurig ruikende “spek met eieren” nog
een uitgebreid assortiment van lekkernijen in petto. Genoeg om minstens
twee maal aan te schuiven.
Om ons verteringsproces ter wille te zijn werd een pauze ingelast. Hiervan
werd gebruik gemaakt om een quiz te organiseren. ’t Zag er erg
“omslag”tig uit met een grote “omslag” op ieders tafel waarbij ,
waarschijnlijk de slimste van elke tafel, de kans kreeg om de finale te
spelen aan de hand van vragen die uit zijn of haar ”omslag” kwamen. Met
de flair van een volmaakte quizmaster leidde Johan alles in goede banen
waarbij hij tegelijkertijd aantoonde dat zijn zangkunst nog verder reikt van
het repertoire van Will Tura.
Proficiat tenslotte aan Paul De Hert die met het maximum van de punten
iedereen het nakijken gaf en die zich al minstens één jaar “de slimste mens
van KWB St. Martinus” mag noemen.
De tweede ontbijtshift was even smakelijk als de eerste maar de nadruk lag
nu vooral op “kriekskes met bouletten” . Het werd de inleiding naar een
frisse pint en een aangename babbel met tal van plannen voor een
“roos”kleurige toekomst. Ook al hadden we er lang op moeten wachten
toch werd het weeral een “Schot in de Roos” ! A.C.
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VIERING KAARTKAMPIOEN 30 APRIL 2022
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . schrijft in
voor de viering van de kaartkampioen op
zaterdag 30 april 2022 om 18.00 u.
met ………… KWB-leden

à € 30.00

met ....……. niet KWB-leden

à € 33.00

en betaalt in TOTAAL

=

€

.......

=

€ .. . . . . . .

=

€

.......

Handtekening,

……………………………………………………………………….

Inschrijvingsstrookje daguitstap KULO 20 mei 2022
Ondergetekende
naam:
……………………………………………………………………………
telefoon:
……………………………………………………………………………
Schrijft in met ……. personen voor de daguitstap met KULO op 20 mei
2022
en betaalt ………. x 90,00 €/persoon = ……………€
op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO
Uiterste inschrijvingsdatum: 12/5/2022
Handtekening:

KONTAKT
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

VIERING KAARTKAMPIOEN
zaterdag 30 april 2022 om 18.00 u.
UITERLIJK op ZONDAG 24 APRIL 2022 !!

……………………………………………………………………….

Inschrijvingsstrookje

daguitstap KULO 20 mei 2022

Uiterlijk 12 mei 2022
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Vrijdag 11 maart 2022 – kaart 10
Zoals aangekondigd is in het Kontaktje spelen we
vanavond de eerste dubbele kaartavond van drie met aanvang om 19.00 u.
Iedereen is mooi op tijd en met 56 deelnemers kunnen we dus kaart 10
beginnen.
Gerda maakt de harten als troef, en je mag raden voor wie dat
meevalt. Ja ! voor manlief. Met 134 slagen haal ik de eerste prijs en mag
ik met vrouw en kip naar huis.
In de eerste reeks wordt er flink gescoord, niet minder dan 15 kaarters
halen meer dan 60 slagen waaronder 4 zelfs boven de 70 uitkomen.
Koploper is Ronny Van den Bos met 78. Hij wordt gevolgd door Chris
Hellemans en François Stessens, beiden met 76. Eduard Van Herck haalt
74 slagen.
In de volgende reeks gaat het er wat rustiger aan toe, Roger Van
Loock haalt als enige de kaap van 70 met 71 slagen. Hij wordt op de voet
gevolgd door het trio Roger Dupont, Jef Peeters en Swake De Boeck die
69 slagen halen. Maar François Stessens hield stand met 58 slagen en
voldoende voor winst.
Het beste rondje van 4 spelen gaat naar Ronny Van den Bos met 27
slagen. Zijn tegenpool is Leo Rynders die slechts 4 slagen haalt in één
rondje.
Dirk Boeckx en Ronny Van den Bos haalden 11 slagen in één spel,
maar Jozef Vleminckx doet beter met 12 slagen in één spel.
Daguitslag – kaart 10:
1. François Stessens 134, 2. Chris Hellemans 130, 3. Ronny Van den Bos
128, 4. Rita Van Hoey 122, 5. Irene en Julien Beuckelaers 121, 7. Jozef
Vleminckx 120, 8. Carlo Geuens 119, 9. Roger Dupont en Eduard Van
Herck 118, 11. Louis Van Deuren 117, 12. Jef Peeters 116, 13. Bart Peeters
115, 14. Swake De Boeck en Marc Pirson 114, 16. Dirk Boeckx 113, 17.
Rita Min 112.
KONTAKT
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Vrijdag 11 maart 2022 – kaart 11
De tweede sessie van deze kaartavond kunnen we beginnen met hetzelfde
aantal als de eerste, dus met 56. Alleen Ria Van der Heyden staat haar
plaats af aan Simone Joly die later is aangekomen. De troef voor deze
sessie wordt gespeeld in dezelfde kleur, maar dan met ruitjes.
Fons Dams is in zijn nopjes met deze keuze want in de eerste reeks
vliegt hij erin met 72 slagen, de enige boven de kaap van 70. Volgen dan
mooi op een rijtje Swake De Boeck, Leo Van Linden en Jan Borgmans
met repektievelijk 69, 68 en 67 slagen.
Staf Van den Eynden is dan weer de st®afste in de tweede reeks
met 70 slagen. Hij verslaat Jan Borgmans die 68 slagen en Henri Goethals
die 66 slagen heeft. Maar Jan die in beide reeksen nagenoeg dezelfde hoge
scores haalt 67 en 68 mag zich tot kipwinnaar uitroepen met 135 slagen.
Henri Goethals schrijft het hoogste rondje van 4 spelen op zijn
naam met 25 slagen. Enkele voorlopige rekords zijn er gebroken door Staf
Van den Eynden, die slechts 2 slagen haalt in één rondje van 4 en Ronny
Van den Bos heeft de laagste reeks met 30 ! slagen achter zijn naam. Gene
stoef hé !
Swake De Boeck haaldt 11 slagen in één spel en geeft de rode
lantaarn in het klassement door aan iemand anders.
Daguitslag – kaart 11:
1. Jan Borgmans 135, 2. Fons Dams 129, 3. Simone Joly 127, 4. Staf Van
den Eynden 123, 5. Nicole en François Stessens 120, 7. Lieve Puttemans
119, 8. Jules Selderslaghs 118, 9. Peter Marquetecken, Raph Versteylen
en Leo Van Linden 117, 12. Swake De Boeck 116, 13. Ludo Jacobs en
Dirk Boeckx 115, 15. Irene Beuckelaers en Leon Bleeckx 112, 17. Henri
Goethals 111.
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Voorlopig klassement na 11 kaartavonden:
1. Georges De Bruyn 853, 2. Ronny Van den Bos 838, 3. Chris Hellemans
837, 4. Rita Min 836, 5. François Stessens 823, 6. Fons Dams 805, 7.
Eduard Van Herck 804, 8. Jozef Vleminckx 803, 9. Roger Dupont 801, 10.
Henri Goethals 800.
FS

Vrijdag 25 maart 2022 – kaart 12
Wat gaat het snel bij onze kaart, zeker als we met dubbele
kaartavonden spelen. De eerste sessie van deze kaartavond kunnen we
beginnen met hetzelfde aantal kaarters als de vorige dus met 56.
Om bij de eersten te zijn moet ge wel naar de klaveren grijpen, want dat
zijn de troeven die Marie-Louiske getrokken heeft.
Met 69 slagen in de eerste reeks heeft Lilliane Peeters geen klagen en
neemt de leiding voor Nicole Stessens, die volgt met 66 slagen. Lieve
Puttemans en Raph Versteylen halen 65 slagen.
Een kopie van reeks één is de tweede reeks, zij het met andere namen. Nu
is het Rita Min die 69 slagen haalt en gevolgd wordt door Jan Torfs met
66 slagen. Het duo Gerda Opsomer en Annie Wijnandt halen beiden 64
slagen.
Voor Annie is dit voldoende om met de 63 uit de eerste reeks, de dagwinst
van deze sessie op haar naam te schrijven met 127 slagen. Kleine anekdote,
echtgenote Marc had voor een extra prijs gezorgd door eieren mee te
brengen en vrouwtje Annie mocht de kip meenemen. Bedankt !
Raph Versteylen schrijft het hoogste rondje van 4 spelen op zijn naam met
26 slagen. Jules Selderslaghs en Simone Joly (Hove) hebben wat pech
gehad want zij halen beiden slechts 3 slagen in één rondje !
11 slagen in één spel, dat valt Bart Peeters en Jan Borgmans te
beurt.
Daguitslag – kaart 12:
1, Annie Wijnandt 127, 2. Staf Van den Eynden en Liliane Peeters 124, 4.
Louis Van Deuren 121, 5. Ria Van der Heyden, Marc Baeckelmans en
Nicole Stessens 119, 8. Jozef Vleminckx 118, 9. Rita Min, Mariette
Selleslaghs en Jules Selderslaghs 117, 12. François Stessens en Chris
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Hellemans 115, 14. Jan Torfs en Marie José Halans 112, 16. Jos Goossens
en Raph Versteylen 111.
FS

Vrijdag 25 maart 2022 – kaart 13
Onze tweede sessie van vanavond (kaart 13) werken we af met
hetzelfde aantal als de vorige. Wel moeten we beroep doen op hulp van
achter de toog om tafels van 5 te vermijden. Bedankt Ria en Gerda ! Frans
Dupont, die even binnenspringt, krijgt de eer om de troef te trekken en
houdt het bij schoppen.
Marc Pirson neemt een vliegende start met 76 slagen in deze reeks,
hij gaat Georges De Bruyn vooraf die 66 slagen haalt en maarten Spriet
volgd met 64.
In de tweede reeks zijn het Jos Goossens en Maarten Spriet die de
leiding delen met 67 slagen. Met 65 slagen volgen Fons Dams en Georges
De Bruyn. Het is Georges die een goede zaak doet in het klassement. Met
zijn 131 slagen loopt hij terug verder uit op zijn tweede belager Chris
Hellemans die op 26 slagen volgt. Is dat voldoende of volgt er nog een
verrassing. Wie weet !!
Maarten die ook 131 slagen heeft is de dagwinnaar wegens een
betere tweede reeks.
Maarten Spriet haalt het hoogste rondje van 4 spelen met 26 slagen.
Simone Joly is met 3 slagen de pechvogel van dienst !
11 slagen in één spel behalen lijkt geen utopie te zijn, niet minder
dan 3 spelers kunnen dat klaarspelen, Peter Marquetecken, Raph
Versteylen en Staf Van den Eynden.
Daguitslag – kaart 13:
1. Maarten Spriet en Georges De Bruyn 131, 3. Jos Goossens 120, 4. Ludo
Jacobs 117, 5. Jan Torfs, Leo Van Linden en Marc Pirson 115, 8. Jeannine
Maerten 114, 9. Flor Meeus, Annie Wijnandt, Ria Van der Heyden en Staf
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Van den Eynden 113, 13. Tuur Geerts 111, 14. Willy De Voecht 110, 15.
Louis Van Deuren, Bart Peeters, Lea Dockx en Gerda Opsomer 109.
Voorlopig klassement na 13 kaartavonden:
1. Georges De Bruyn 871, 2. Chris Hellemans 845, 3. Rita Min 841, 4.
François Stessens 839, 5. Ronny Van den Bos 838, 6. Maarten Spriet 830,
7. Jozef Vleminckx 815, 8. Fons Dams 809, 9. Eduard Van Herck 807, 10.
Roger Dupont 806.
FS

BELANRIJK !
Beste vrienden, verder in dit boekje vind je ook de advertentie voor onze
kampioenviering
van
zaterdag
30
april
met
bijhorend
inschrijvingsformulier. Voor hen die via overschrijving wensen in te
schrijven, gelieve te vermelden uw naam en het aantal personen. NIET
VERGETEN hé !
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10de editie van Kubb-up tegen kanker in Kontich !
Na twee jaar corona-oponthoud zal op zaterdag 16 april vanaf 13u30 de
10de editie van Kubb-up tegen kanker doorgaan op het voetbalterrein
van Sint-Rita (Sint-Ritacollege, Rompelei in Kontich).
Dit is een gezellig kubb-tornooi voor ploegjes van min. 3 en max. 6 spelers
per ploeg, een ganse namiddag werpplezier verzekerd. Inschrijvingsgeld
is 25€ per ploeg.
Voor de liefhebbers kan er worden afgerond met een lekkere spaghetti +
dessert tussen 18u en 22u.
Dit alles voor het goede doel van Kom op tegen kanker.
Even een stukje geschiedenis.
Van zeer nabij geconfronteerd met de ziekte kanker, besloten in 2009 een
zestal vriendinnen uit Kontich-Kazerne om mee actief te strijden tegen
kanker. Ze besloten om in te schrijven voor de 1000 km tegen kanker, een
4-daagse fietstocht in het weekend van Allerheiligen. Er moest niet enkel
flink getraind worden om die fietstocht tot een goed einde te brengen, de
nodige fondsen moesten ook verzameld worden (5500 €) om te kunnen
deelnemen. Ze besloten om in de sportieve sfeer te blijven en
organiseerden hun eerste Kubb-up tegen kanker op het pleintje naast de
kerk in Kontich-Kazerne.
Het bleek al vlug een succes en groeide elk jaar zodat qua locatie werd
uitgeweken naar de sportterreinen van het Sint-Ritacollege, nu dus reeds
voor de 10de editie.
Komart was vanaf het begin en elk jaar vertegenwoordigd met meerdere
ploegjes en zal dan ook op deze jubileumeditie niet ontbreken. Enkele van
de organiserende dames spelen bij onze Falos C-ploeg en genieten dan ook
vast en zeker onze sympathie en steun.
De inschrijvingsperiode is gestart, de inschrijvingen sluiten bij 56
deelnemende teams, vorig jaar was het tornooi vlug volzet.
Inschrijven kan via https://forms.gle/v2iL79Yt66MjsvwL9
of mailen naar kubbuptegenkanker@gmail.com
Bedrag (25 € per ploeg) over te schrijven op rekeningnummer BE98 7310
4205 1693.
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Hoe ziet zaterdag 16 april 2022 eruit ?
Aanmelden vanaf 13u
13u45 start kubb-tornooi
vanaf
18
uur:
Spaghetti-avond
13
euro
voor
spaghetti
en
dessert
8 euro voor kinderspaghetti en dessert (< 12 jaar)
Voor de spaghettisaus kan je kiezen tussen bolognaise en veggie, ook
glutenvrije spaghetti is mogelijk.
Komen meespelen, kijken, supporteren, iets drinken of alleen inschrijven
voor het eten kan natuurlijk ook.
Nog meer info op de facebookpagina : Kubb (Up) Tegen Kanker 2022
Nu al een welgemeend dankjewel van Elien, Lies, Liesbeth, Noelly, Lotte,
Kathleen en hun organisatieteam.

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA
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Maartse buien 2022, gezien door de bril van André Cools!
Internationale “vrouwen”-dag: hopelijk kunnen ze hun “man”netje staat!
Poetin: al lang ’n KRIM-ineel!
Energievoorstellen van de “groenen”: vooral veel wind!
Russisch woord van het jaar: “langetafelgesprekken”!
Onderhandelingen Rusland – Oekraïne. Over “vrede” of “wreedheid” !!!
Geestelijke leiders in Rusland en Oekraïne: “orthodox” of “on”-orthodox
?
Vredesgesprekken: kun je van “Put-in” “ in-put verwachten ?
Overmars naar Antwerp: een “grensoverschrijdende” transfer.
Overmars belooft: ik zal mijn “broekje” niet te buiten gaan.
Overmars bij Antwerse voetbalstaff: een “Priske-ante keuze.
Overmars is overtuigd: alles kits achter mijn rits !
Overmars verdient 1 miljoen euro per maand (?): daar zakt je broek van af
!
Rijke kinderen krijgen voorrang op attracties: in FLOP-saland zeker ?
De “Dikke Van Dale: hij lijdt aan “Obesitas”!
De Dikke Van Dale: (m/v/x) !!!

ACTIE 1212 - OEKRAINE
ZONDAG 10 APRIL 2022 – KWB-LOKAAL
VAN 10.00 TOT 13.00 UUR
SPECIALE INSTUIF
AJUINSOEP MET TOAST EN KAAS
VERKOOP PAASEITJES
Met de medewerking van fotoclub “IN DE LENS”
onderafdeling van KWB Sint-Martinus
IEDEREEN HARTELIJK WELKOM!
KONTAKT
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Mei 2022
Zondag 01 GEEN INSTUIF
Foto
Maandag 02
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 04 Tafeltennis
Donderdag 05 Wijngilde
Zondag 08 Instuif (Volley)
Foto
Maandag 09
Volley
Donderdag 12 Tafeltennis
Zaterdag 14 TTK slotfeest
Zondag 15 Instuif (Wijngilde)
Maandag 16 Foto
Donderdag 19 Tafeltennis
Vrijdag 20 Kulo - daguitstap
Zaterdag 21 Kook 9
Zondag 22 Instuif (Kook)
Foto
Maandag 23
Planningsvergadering DB + OA
Woensdag 25 Tafeltennis
Donderdag 26 O.H.Hemelvaart
Zaterdag 28 Artikel Kontakt
Zondag 29 Instuif Special (Kaart)
Maandag 30 Foto
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14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
13.30 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
12.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
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“Kontakt”: Mei 2022.
De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 28 april 2022
Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,
• Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
uiterlijk zaterdag 23 april 2022 12.00 uur!
INHOUD
Kalender
Voorzitterswoordje
Familiaaltjes
K woordje
Kulo
Tafeltennisnieuws
Fotoclub
Bier van de maand
Wijngilde
Nieuws van het Kookfront
Inschrijvingen
Lente ontbijt EXTRA
Kaarten
Kub up tegen kanker
Maartse buien
Kalender mei
Omtrent “Kontakt”
KWB Rommelmarkt
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2
3
5
5
6
7
8
10
11
12
14 + 19
15 - 18
21
27
29
30
31
32

31
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