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Mei 2022
Zondag 01 GEEN INSTUIF
Foto
Maandag 02
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 04 Tafeltennis
Donderdag 05 Wijngilde
Zaterdag 07 TTK slotfeest
Zondag 08 Instuif (Volley)
Foto
Maandag 09
Volley
Dinsdag 10 Ttk Lentecompetitie
Woensdag 11 Ttk Lentecompetitie
Donderdag 12 Tafeltennis
Zondag 15 Instuif (Wijngilde)
Maandag 16 Foto
Dinsdag 17 Ttk Lentecompetitie
Dagelijks Bureau
Woensdag 18
Ttk Lentecompetitie
Donderdag 19 Tafeltennis
Vrijdag 20 Kulo - daguitstap
Zaterdag 21 Kook 9
Zondag 22 Instuif (Kook)
Foto
Maandag 23
Planningsvergadering DB + OA
Dinsdag 24 Ttk Lentecompetitie
Woensdag 25 Tafeltennis
Donderdag 26 O.H.Hemelvaart
Zaterdag 28 Artikel Kontakt
Zondag 29 Instuif Special (Kaart)
Maandag 30 Foto

14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
18.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
13.30 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
12.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.
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VOORZITTERSWOORDJE
Dag beste KWB-ers,
Alweer een maand voorbij. Wat vliegt de tijd toch snel.
En wat bracht ons de maand april, de maand van de paasvakantie? Eerst
nogal somber en nat, maar nadien prachtig weer met veel zonneschijn.
Velen hebben kunnen genieten van deze mooie zomerse dagen, thuis of
aan zee, in de Ardennen of waar dan ook…
Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn.
Vooreerst de pandemie die nog steeds niet voorbij is. Spijtig genoeg.
Akkoord, minder regels, minder verplichtingen, er mag al weer veel meer.
Maar toch moeten we waakzaam blijven want er blijven vele besmettingen
en we kunnen alleen maar hopen dat er toch gauw een kentering in komt
en dat we niet opnieuw moeten terugkeren naar wat er achter ons ligt.
En dan die zinloze, wrede oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Waarom?
Hoe moet dat eindigen? Wanneer stopt dat moorden? Waarom vallen die
vele overbodige slachtoffers?
Wat kan de wereld hieraan doen? We kunnen alleen maar blijven hopen
en geloven en wat mij betreft ook blijven bidden voor vrede en dit over de
ganse wereld.
De maand april en onze KWB dan. Op maandag 4 april kwamen we samen
met de ledenavond. Er werden weer verschillende items besproken en
afgesproken.
Zondag 10 april de speciale instuif van onze fotoclub “In de Lens” en dit
ten voordele van de actie 1212 Oekraïne. Succesvol, verder in dit nummer
lees je er meer over.
En op zaterdag 30 april wordt de kaartkampioen gevierd. Terwijl ik dit hier
neertik weten we nog niet wie het zal worden. Dat de beste moge winnen
en dat het een leuke viering mag worden!!!
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Hop naar de maand mei dan.
Vooreerst is er op zondag 1 mei (= feestdag) geen instuif…!
Op maandag 2 mei om 19.30 uur is er de algemene ledenvergadering van
KWB Sint-Martinus waarop alle leden zijn uitgenodigd.
Zaterdag 7 mei is er het slotfeest van onze TTK. Ook hier zijn alle KWBers welkom, mits inschrijving vooraf natuurlijk.
KULO nodigt iedereen uit voor een daguitstap op vrijdag 20 mei. Verder
in deze Kontakt meer details. Natuurlijk warm aanbevolen.
Maandag 23 mei houden we de planningsvergadering voor het komende
werkjaar. Alle bestuursleden van onze onderafdelingen, alsook alle
ledenbegeleiders zijn hier van harte welkom. Hopelijk slagen we er weer
in een mooi en afwisselend programma in elkaar te boksen. We doen alvast
ons best!
En ook al even melden dat tijdens het pinksterweekend van 4 en 5 juni
opnieuw het volleybal wijkentornooi zal doorgaan. We kijken er naar uit…
Tot zover mijn woordje voor deze maand. Geniet van ons maandblad en
graag tot hier of daar…
Jullie voorzitter

Johan De Hert

Koningin van de vrede :
Toen in 1502 onze kerk werd gebouwd, werd ze vanaf het begin toegewijd
aan ONZE-LIEVE-VROUW. In de rechter beuk zijn er nog duidelijke
sporen, afbeeldingen uit de litanie : Deur van de Hemel , Koningin van de
apostelen, Ark van het Verbond enz. Jammer genoeg ontbreekt de eretitel
Koningin van de Vrede , nooit was er in de recente geschiedenis zoveel
nood aan vrede ! Onze Lieve Vrouw, bid en zorg voor allen die het
slachtoffer zijn van zinloos geweld en oorlog! Flor
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FAMILIAALTJES
Moeilijke tijden. Rare tijden ook. De voorbije twee jaar waren niet
gemakkelijk en nu daar stilaan een beetje beterschap in lijkt te komen is er
de oorlog in Oekraïne. Ook dat baart ons zorgen. Laat ons blijven hopen
dat het allemaal spoedig goed komt!
Zo ook met diegenen onder ons die pijn en verdriet moeten dragen, die
problemen hebben met de gezondheid, die het allemaal eventjes niet goed
meer zien zitten.
We wensen jullie allen veel goede moed, veel kracht en veel beterschap.
SPECIALE INSTUIF OP ZONDAG 10 APRIL 2022
TEN VOORDELE VAN DE ACTIE 1212 OEKRAINE
Onze fotoclub “In de Lens” had het een hele tijd geleden aangekondigd,
op zondag 10 april een speciale instuif met AJUINSOEP MET TOAST
EN KAAS.
Op vraag van KWB Nationaal wilde het Dagelijks Bureau van onze KWB
een activiteit organiseren ten voordele van de actie “1212 Oekraïne”.
Dus sloegen we de handen in elkaar en werd de speciale instuif van de
fotoclub meteen ook de activiteit ten voordele van voornoemde actie.
Het Dagelijks Bureau voegde er nog een verkoop aan toe van
“PAASEITJES VOOR DE VREDE”.
Het werd een gezellige, aangename en lekkere instuif met tevreden
gezichten, hier en daar wel eens een bedenking, dat moet kunnen, maar
vooral veel inzet en veel positieve reacties.
Dankzij de gulheid van de aanwezigen, maar vooral ook dankzij de
medewerking van fotoclub IN DE LENS, onderafdeling van KWB SintMartinus, kon het Dagelijks Bureau het mooie bedrag van 500 euro
overschrijven voor het goede doel en daar mogen we fier op zijn.
En nu maar hopen dat vooral de oorlog spoedig gedaan is en er opnieuw
vrede zal heersen.
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KULO daguitstap 20 mei 2022
Beste vrienden,
Na het succes van onze vorige daguitstap op 23 oktober kunnen we met
veel enthousiasme opnieuw een daguitstap voorstellen! Op vrijdag 20 mei
bieden we een gevarieerd dagprogramma aan met de nodige aandacht voor
de innerlijke mens.
We vertrekken aan sporthal de Nachtegaal aan de Duffelsesteenweg om
8u30. De bus voert ons richting Lier, waar we verwacht worden op het
Brabanderhof met koffie/thee en gebak. We krijgen een rondleiding in de
paardenmelkerij en manege en een voorstelling van hun producten.
Rond de middag genieten we van een uitgebreide broodmaaltijd in de
Polder in Duffel.
Vandaar vertrekken we naar Mechelen. Met de boot varen we op de Dijle
door de stad. Hierna kan je een uurtje vrije tijd spenderen in de binnenstad
en facultatief de Sint Romboutstoren bezoeken. We wandelen daarna in
groep langs de Stille tuin en het Begijnhof naar de brouwerij het Anker.
Daar krijgen we een rondleiding met uiteraard een proeverij.
’s Avonds rijden we naar de Grote Markt in Lier om in het Moment aan te
schuiven voor een 3 gangen diner. Voor het hoofdgerecht heb je keuze
tussen een boeket van zalm en kabeljauw in witte wijnsaus met julienne
van groentjes en hertoginnenaardappeltjes of geroosterde steak in
pepersaus met gemengde sla en frieten. Er is 1 drank inbegrepen (pils of
wijn of frisdrank) en een koffie of thee.
Na deze goed gevulde dag (en maag) zakken we omstreeks 20u30 af naar
Kontich.
Deze daguitstap met de bus kunnen we aanbieden aan 90 €/pp. Inbegrepen
in de prijs: de verplaatsing met de bus, het drinkgeld aan de chauffeur, de
boottocht, de gidsen en entreegelden tijdens het bezoek, de koffie met
gebak ’s morgens, de broodmaaltijd ’s middags, de degustatie en het 3
gangen diner in het Moment.
KONTAKT
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We hopen jullie talrijk op deze daguitstap te mogen verwelkomen! Je kan
inschrijven met het strookje dat je in deze Kontakt vindt.
Belangrijk: iedereen dient een mondmasker beschikbaar te hebben voor de
plaatsen waar eventueel nog vereist!
Namens het Kulo-team
Louisa en Leo, Harry, Marina en Jos
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KULO-weekend 15-16-17 oktober 2022
Eindelijk kunnen we weer een genietersweekend van KULO aanbieden!
Na 2 jaar is het enthousiasme er meer dan ooit om er opnieuw een geslaagd
weekend van te maken. Onze bestemming is Valkenburg.
Dit jaar vertrekken we op zaterdagmorgen en komen we maandag terug
thuis. We hebben gekozen voor hotel Schaepkens, gelegen aan de rand van
het centrum van Valkenburg aan de Geul, omringd door prachtige tuinen
en terrassen, waar we verblijven in comfortkamers.
Zaterdag en zondagavond genieten we er van een onbeperkt dinerbuffet.
Op zondag en maandagochtend worden we verwend met een uitgebreid
ontbijtbuffet. Zondagmiddag krijgen we een broodlunchbuffet met
huisgemaakte soep. Maandagmiddag sluiten we er af met een warm
lunchbuffet.
Het hotel beschikt tevens over een verwarmd binnenzwembad en sauna.
Zoals steeds voorzien we culturele bezoeken en voor de liefhebbers 2
wandelingen. Het 3 landenpunt is een mooie uitvalbasis hiervoor. We beperken
de afstanden tot een haalbare 5 km. De details hiervan werken we nog verder uit
en zodra we kunnen, vertellen we jullie hier meer over.
De deelnameprijs is bepaald op 290 euro per persoon in een 2 persoonskamer.
Voor een 1 persoonskamer rekent het hotel een supplement aan van 30 euro.

Wij herinneren eraan dat er geen globale annulatieverzekering wordt
afgesloten. Iedereen is vrij om individueel een dergelijke verzekering aan
te gaan.
Bij interesse graag zo snel mogelijk het deelnemingsstrookje dat je in deze
Kontakt vindt aan één van de bestuursleden van KULO bezorgen. Gelieve
vόόr 1 juli 2022 het voorschot van 50 euro per persoon op
rekeningnummer BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO te storten of
cash te betalen.
Het
Louisa, Leo, Harry, Marina en Jos

KONTAKT

KULO-team,

Mei 2022

9

Beste vrienden,
April bracht ondanks het paasverlof de nodige activiteit in onze afdeling.
De reguliere competitie afgesloten, de jeugddag achter de rug en de start
van de lentecompetitie zorgde voor de nodige activiteit terwijl de
voorbereiding voor ons slotfeest en de voorbereiding van een volgend
werkjaar de nodige aandacht vergde.
Verschillende spelers kregen een verhoging van hun klassement en een
proficiat is hier dan ook op zijn plaats.
Vooreerst gaat onze aandacht naar het slotfeest van 7 mei. We starten om
18.00 uur met een lekkere maaltijd en houden dan de sfeer erin met een
bingoavond. Ook zal hier ons volgend werkjaar aan de orde komen met
een vooruitblik en de voorstelling van de ploegen voor het volgende
werkjaar.
Verder in de maand mei moeten we onze administratie voor een volgend
werkjaar in orde brengen bij de federatie. Hiervoor rekenen we op onze
leden om hun inschrijving tijdig aan ons te bezorgen.
We wensen onze deelnemers aan de lentecompetitie veel succes en hopen
dat de clubavonden na de coronaperikelen terug de gezellige ontmoetingen
kunnen zijn zoals we reeds jaren kennen.
Het is verder blijven sporten met tussen
door de verlofperiodes van onze leden om
zo ons 41e werkjaar op een mooie manier
af te sluiten en met frisse moed een 42e
werkjaar te starten.
Tot een volgende
Je voorzitter
Frans
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Beste kiekjesvrienden,
Nu iedereen aan het bekomen is van onze geslaagde speciale instuif
met ajuinsoep, nog bezig is met het verteren van de BBQ, gaan we
deze maand proberen er terug wat kilootjes af te pitsen.
Hoe kan je dat beter doen dan de natuur in te gaan om daar al
wandelend je ogen open te houden en daar prachtige foto’s van
maken?
Daarom staan er deze maand heel wat buiten activiteiten op ons
programma.

Kalender Mei.
•
•
•
•
•
•
•

02 mei14:00Fort IV
19:30ledenvergadering KWB
09 mei14:00Beschouwing Rook 22**U_xxx.jpg
11 mei20:00KAVF
16 mei14:00Bijen fotograferen met de wijngilde
21 mei09:001ste Communie
23 mei14:00Plantentuin Meise (lente)
30 mei14:00Beschouwing Druppels 22**V_xxx.jpg

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be
Foto van de maand: Desi DE BORGER
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Beste kookvrienden,
Na de twee teleurstellingen , onze speciale instuif (pensen) en restaurantdag, starten we op zaterdag 21 mei met een kookavond met onze dames.
Het mag gezegd worden, we hadden op onze speciale instuif (met pensen)
meer volk verwacht van de onderafdelingen.
De restaurantdag werd gecanceld wegens te weinig inschrijvingen en te
weinig helpende handen vanuit de kook zelf. Mogelijk zat corona of het
lang Paasweekend hier voor iets tussen.
Gezien de zaterdag van de restaurantdag toch op de planning stond hebben
we met de “aanwezige helpers” een mini kooknamiddag-avond laten
doorgaan. We toverden soep, varkenswangetjes met kroketten en een
lekker dessert tevoorschijn. Daarbij nog een lekker glaasje rode wijn van
een milde schenker… wat wil “ne mens” nog meer.
Tijdens al de voorbereidingen werd er eveneens van gedachten gewisseld
wat de toekomst ons zal brengen. Er kwam al een voorstel om de
kookavonden een uur vroeger te laten starten. Dit zal besproken worden
tijdens onze bijeenkomst in mei. Aangaande deze kookavond heb ik achter
de coulissen al goede voorstellen opgevangen, dus maak al maar een gaatje
meer in jullie broeksriem.
Mogen we de chefs vragen om hun menu en eventuele afwezigheid tijdig
door te geven aan de voorzitter of secretaris.
Goed om te weten :
- In mei is chef Bart jarig, van harte gefeliciteerd met uw 60ste jaar.
- Zaterdag 21 mei 2022 13.30 uur kook met dames (17.40 u)
voorgerecht  Verpoten, hoofdgerecht  Beeckmans,
soep & dessert  Torfs.
- Zondag 22 mei 2022 instuif (09.30 uur) : Van de Putte B.,
Puttenaers F., Van Cleemput F. + nog 1 vrijwillger (?)
“ Mooie woorden zijn niet altijd waar
en ware woorden zijn niet altijd mooi.”
Pottenkijker MW
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Inschrijvingsstrookje

Daguitstap KULO 20 mei 2022

Uiterste inschrijvingsdatum: 12/5/2022

Inschrijvingsstrookje
KULO weekend 15-16-17 oktober 2022

KONTAKT
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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
Keuze hoofdgerecht avond diner:
Aantal vis: ………….
Aantal vlees: …………
Uiterste inschrijvingsdatum: 12/5/2022
Handtekening:
……………………………………………………………………………

Inschrijvingsstrookje KULO weekend 15-16-17 oktober 2022
Ondergetekende
naam:
……………………………………………………………………………
telefoon:
…………………………………………………………………………
Schrijft in met ……. personen voor het genietersweekend met KULO
en betaalt als voorschot: ………. x 50,00 €/persoon = ……………€
op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO
de totale deelnameprijs bedraagt 290 €/persoon in een 2 persoonskamer
voor een 1 persoonskamer geldt een toeslag van 30 €
Het volledige bedrag voor het weekend dient betaald te zijn ten laatste op
15 september 2022.
Handtekening:
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BIER VAN DE MAAND MEI:
BORNEM DUBBEL!
BORNEM DUBBEL is wat men noemt een “levend” abdijbier dat na zijn
eerste gisting op vat, mooi verder evolueert tijdens zijn tweede gisting op
fles of op vat.
Het abdijbier Bornem is
onlosmakelijk verbonden
met de St.Bernardusabdij
uit Bornem en draagt sinds
1999 het label van
ERKEND BELGISCH
ABDIJBIER.
Brouwerij Van Steenberge
brouwt het abdijbier sinds
1971 met respect voor de
rijke geschiedenis en
traditie van de abdij.
Weetje: de typerende
reiger met vis in z’n bek
die de labels siert, is een
veel voorkomende vogel,
zeker in de streek rond Bornem. Verschillende horecazaken dragen
“reiger” in de naam en eren op deze manier dit rijke abdijbier.
BORNEM DUBBEL is een donker bier met een fruitige smaak. Het
alcoholpercentage bedraagt 7,2%. Weinig andere donkere dubbels kunnen
deze BORNEM DUBBEL evenaren. Het bier wordt vaak geserveerd bij
vleesgerechten (steak, gegrild vlees en zelfs worsten!).
Brouwerij Van Steenberge heeft een 11-tal bieren in het assortiment
waarvan Augustijn, Piraat, Monk’s Café, Baptist en Gulden Draak de
bekendste zijn. De bierbrouwerij werd opgericht in 1784 en is gelegen in
Ertvelde. De brouwerij is vooral gespecialiseerd in hogegistingsbieren met
nagisting op fles en vat.
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Vrijdag 15 april 2022 – kaart 14
De laatste van de dubbele kaartavonden beginnen we met
kaart 14. Kan Georges De Bruyn zijn positie handhaven aan de top van het
klassement ? Benieuwd ! Met 48 spelers en ruiten als troef beginnen we
aan reeks één. Marc Pirson haalt met 70 slagen de beste start, hij wordt
gevolgd door Leo Ielegems met 65 slagen en het trio Maarten Spriet,
François Stessens en Leo Van Linden die 64 slagen halen.
In de tweede reeks is het Peter Marquetecken die met 71 slagen het
laken naar zich toetrekt samen met de kip, want met 124 slagen is hij
voorlopig de dagwinnaar met de laagste winnende score. Roger Dupont
volgt Peter nipt met 70 slagen. Jan Borgmans haalt 67 en Simone Joly
(Hove) heeft er 66.
Het hoogste rondje van 4 spelen is weggelegd voor Lea Dockx met 28
slagen. In datzelfde rondje is Henri Goethals de dupe met 3 slagen de
pechvogel van dienst !
11 slagen in één spel behalen lijkt voor die pechvogel dan weer
geen utopie te zijn.
Daguitslag – kaart 14:
1. Peter Marquetecken 124, 2. Jan Borgmans 123, 3. Maarten Spriet en
Leo Ielegems 119, 5. Simone Joly (Hove) 118, 6. Rita Van Hoey 117, 7.
Eduard Van Herck 116, 8. Ria Van Der Heyden en Marc Pirson 115, 10.
Carlo Geuens 114, 11. Roger Van Loock en Marc Baekelmans 113, 13.
Marie Josée Halans 112, 14. Chris Hellemans 111, 15. François Stessens
110.

Vrijdag 15 april 2022 – kaart 15
De tweede sessie van deze kaartavond, kaart 15 veranderen we de troef in
klaveren en ook het aantal kaarters wordt opgetrokken naar 52. Twee
laatkomers waren blijkbaar niet op de hoogte van het vroegere uur en dank
zij Ria en Gerda vermijden we tafels van 5.
KONTAKT
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Flor Meeus is in deze eerste reeks in zijn nopjes. Hij haalt niet enkel
de beste uitslag met 71 slagen, maar hij is de voorlopig de enige die 13 !!
slagen laat optekenen in één spel. Hij verklaart nadien dat het niet moeilijk
was, maar gemakkelijk. Ja, dat zal wel ! Jan Borgmans volgt met 67 slagen.
Jules Selderslaghs en Ludo Jacobs halen respectievelijk 65 en 64 slagen.
In de tweede reeks speelt Jozef Vleminckx de pannen van ’t dak
met 76 slagen. Simone Joly (Hove) is tevreden met 69 slagen net als
Liliane Peeters met 67. Verder volgen Maarten Spriet met 65 en Chris
Hellemans met 64 slagen. Liliane mag met de kip naar huis omwille van
een betere eerste ronde dan Simone.
Buiten Flor Meeus is het ook aan Jan Borgmans om zich in de
kijker te plaatsen door het beste rondje van 4 spelen te halen met 26 slagen.
Jeannine Maerten, Jan Torfs en Chris Hellemans halen slechts 4 slagen in
één rondje.
11 slagen in één spel valt Maarten Spriet te beurt.
Daguitslag – kaart 15:
1. Liliane Peeters 126, 2. Simone Joly (Hove) 124, 3. Jan Borgmans 120,
4. Jozef Vleminckx, Anita Moons en Flor Meeus 117, 7. Maarten Spriet
116, 8. Chris Hellemans, Nicole Stessens en Leon Bleeckx 115, 11. Jules
Selderslaghs 114, 12. Ludo Jacobs 113, 13. Marc Baekelmans en Ria Van
Der Heyden 110, 15. Suzy Vanherck en Ronny Van Den Bos 109.
Voorlopig klassement na 15 kaartavonden:
1. Georges De Bruyn 871, 2. Maarten Spriet 850, 3. Chris Hellemans 849,
4. Jan Borgmans 843, 5. François Stessens 842, 6. Ronny Van Den Bos en
Rita Min 841, 8. Jozef Vleminckx 825, 9. Eduard Van Herck 823, 10.
Liliane Peeters 821.
BELANRIJK !
Beste vrienden, verder in dit boekje vind je ook de advertentie voor onze
speciale instuif , beter bekend als de noorse instuif van zondag 29 mei.
Inschrijven is NIET nodig, gewoon komen hé !
FS
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Vrijdag 22 april 2022 – kaart 16
De laatste kaartavond van een bewogen kaartseizoen met onderbrekingen
en inloopwedstrijden. Maar we zijn er doorgeraakt. Het is ook de avond
dat onze kaartkampioen bekend wordt.
Voor velen was dat al een uitgemaakte zaak, maar toch, verrassingen zijn
nooit uitgesloten.
Er werd gespeeld met 52 kaarters en nog maar eens met schoppen
als troef. In de eerste reeks was Leon Bleeckx op weg naar de kip door met
69 slagen deze reeks op zijne naam te schrijven. Fons Dams volgde met
66 slagen en vrouwlief Paula hield hem bij de hand met 65 slagen.
In de tweede reeks evenaarde Willy De Voecht het aantal slagen
van Leon in de eerste reeks en zag Leon de kip naar Willy vliegen die met
131 slagen dagwinnaar werd. De winnares van deze reeks was Lia Segers
die 70 slagen haalde en tevens haar eerste prijs van dit seizoen
binnenhaalde. Dit viel ook Willem Lauwerys te beurt, dit wil zeggen dat
iedereen dit seizoen naar de prijzentafel heeft mogen gaan, wat wel
uitzonderlijk is.
Uitschieters van vanavond zijn Leon Bleeckx en Eduard Van Herck
die 25 slagen in één rondje halen tegenpool is er Carlo Geuens die slechts
4 slagen haalt.
Niemand haalt vanavond meer dan 10 slagen in één spel.
Daguitslag – kaart 16:
1. Willy De Voecht 131, 2. Leon Bleeckx 126, 3. Lia Segers en Jos
Goossens 122, 5. Paula Engelen 120, 6. Nicole Stessens 119, 7. Dirk
Crauwels 118, 8. Flor Meeus en Leo Van Linden 116, 10. Eduard Van
Herck 115, 11. François Stessens, Jurgen De Voecht en Willem Lauweryns
114, 14. Fons Dams 113, 15. Ludo Jacobs, Tuur Geerts en Jules
Selderslaghs 112, 18. Lieve Puttemans en Georges De Bruyn 110.
En zoals reeds gezegd, vanavond kennen we ook de kaartkampioen van dit
seizoen. Hij staat reeds weken/maanden aan de leiding, maar was er toch
niet helemaal gerust in. Hij kan nu terug ontspannen want zijn naaste
achtervolgers hebben misschien te veel naar elkaar gekeken. Hij behield
zijn ruime voorsprong van 21 punten.
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Kaartkampioen 2021-2022
GEORGES DE BRUYN
Eindklassement :
1. Georges De Bruyn 871, 2. Maarten Spriet 850, 3. Chris Hellemans 849,
4. François Stessens 847, 5. Jan Borgmans 843, 6. Ronny Van Den Bos en
Rita Min 841, 8. Eduard Van Herck 835, 9. Jozef Vleminckx 825, 10.
Liliane Peeters 821.
( Het volledige klassement komt in het boekje van juni )
FS
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Beste gildevrienden,

Onze volgende ledenvergadering is op donderdag 5 mei, met als
gespreksonderwerp : Netels, kruid of onkruid.

brandnetel
dove netel
De brandhaartjes van de netel bevatten een mooie collectie irritante
stoffen. Sommigen beweren dat door de netels lopen gezond is, ik weet
het niet! het geeft in elk geval wat jeuk. Netelwijn kwamen we tegen in de
boeken van Harry Potter en:·” Altijd staat gif naast netelwijn en wel
altijd links.” Wat doen wij met de netels? We gaan eens kijken in
de keuken van Kamiel en Marleen.
Wist je dat de netel een goede kwaliteit vezels heeft
Hou je gezond, en vergeet uw
medicamentje niet.
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42ste Komart Volleybal Wijkentornooi – 4 & 5 juni 2022
Eindelijk zou ik zeggen, na 2 jaar gedwongen onderbreking door corona,
of wat had je gedacht, zijn we hoopvol en gedreven bezig met de
voorbereiding van het 42ste wijkentornooi.
We verwachten tijdens het pinksterweekend op 4 & 5 juni weer veel
deelnemers en sympathisanten op en rond het C-terrein van KFC Kontich.
De inschrijvingen lopen vlot, het is duidelijk dat we met velen uitkijken
naar deze 42ste editie. Het concept hebben we behouden : ploegen van 6
spelers / minimum 2 dames en 2 heren in elke ploeg / recreatieve en
competitieve reeks / wedstrijden op zaterdag vanaf 13u / wedstrijden op
zondag vanaf 9u / finales rond 17u / BBQ op zondagavond / optreden van
De Natte Gazette als afsluiter.
Ook dit jaar willen we 2 lokale goede doelen steunen : de keuze viel voor
deze 42ste editie van het Komart Volleybal Wijkentornooi op vzw Siann en
vzw Muzass.
Vzw Siann is een project met minipaardjes, knuffelpaardjes, equitherapie,
therapiepaardjes. “Het is onze missie om paarden tot bij mensen van alle leeftijden
te brengen die door omstandigheden (ziekte, ouderdom, handicap, opname in
instelling,…) geen contact meer met dieren kunnen hebben. Dit doen we
voornamelijk via het brengen van knuffelbezoeken aan instellingen of bij mensen
thuis.”

Vzw Muzass : zij werken via de verbindende kracht van muziek aan een
mooie en inclusieve samenleving waar iedereen er bijhoort. “Muzass brengt
in haar muzieklessen en muzische activiteiten kinderen en/of volwassenen met én
zonder handicap onbeperkt bijeen. Bij Muzass kan iedere deelnemer of medewerker
al doende bijleren en ieder kan op eigen tempo en niveau, zonder prestatiedruk, de
eigen talenten en capaciteiten ontdekken en ontwikkelen.…”

Voor de BBQ, zondag vanaf +- 18u , moet je vooraf kaarten aankopen.
Volgende combinaties zijn mogelijk, elk aan 15 € inclusief groentenbuffet,
sausen en brood, alles met de glimlach geserveerd.
BBQ-worst / BBQ-worst
Kipfilet / saté
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Kalkoen-saté / BBQ-worst
Saté / BBQ-worst
Kalkoen-saté / zalmpapillot
Vegan : Balletjes-saté / Grillburger
Voor de aankoop van kaarten kan je op de dinsdagtrainingen van 20u tot
22u in cafetaria De Nachtegaal of op de trekking in het KWB-lokaal op
woensdag 5 juni tot 21u terecht. Contactpersoon voor de BBQ is Paul
Borgmans (Paul.Borgmans@telenet.be)
We hopen natuurlijk op de medewerking van de weergoden om er weer
met velen een geweldig gezellig sportief Kontichs weekend van te maken.
Sportieve
groeten
Komart
Volleybal
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Na de maartse buien konden natuurlijk de aprilse grillen
van André Cools niet ontbreken!
Post NL.: ze blijven bij de “pakken” zitten.
Minister Weyts: in plaats van “bijlessen” zou hij beter “bij de les” blijven!
Waar vindt men de dichtst bevolkte woonzorgcentra : in Lit”ouwen”
natuurlijk.
Jan Fabre : een theatermaker die vooral veel “theater” maakt.
Russische banken: in “ t-Roebel “ water!
Poetin wil betalingen in “roebels”: is hij op zijn “kop(p)eke” gevallen ?
“Code rood”: alleszins voor de begroting.
Na verkiezingen van Orban: hopelijk wordt Hongarije geen “honger”ije.
Forse stijging volle winkel-karretjes: gelukkig kan je winkelen met zakken
!
Partijen die Poetin steunen: ze zullen zeker in-“KRIM”pen !
Van Grieken en Dewinter vergissen zich in Poetin: hun kiezers ook nog
in Vlaams Belang!
Fusies gemeenten: in Kruibeke beginnen ze al te “Bev(er)en”!
Fusie Mechelen – Boortmeerbeek: ’t zal voor ”Muizen”issen zorgen.
Vastgoedmarkt: wordt het vast-slecht-markt?
U-Gent onderzoekt Gents dialect: vriee wijs!
In Antwerpen: LEZ wordt HBZ: lage emissiezone wordt Hoge Boete zone
!
Beloning met drankbonnetjes voor nuchtere feestvierders: ontnuchterend
besluit!
Boerenzoon Yves Lampaert: genekt door een “kalf”!
Zware val Lampaert: ze moeten hem op”kalf”ateren !
Sociaal medialandschap wijzigt: facebooken toe !
Sociaal medialandschap: gewezen “tik tak” -kers zijn nu “tik tokkers”
116 “naakte” ontslagen maar “naked attraction” blijft bestaan.
Proces Sana Dia: advocaten willen schuld uitwissen met “REUZE GOM”
Advocaten geschandaliseerd : omdat de “waarheid” getoond werd !!!
Jean Claude Van Damme krijgt nieuwe bijnaaam : the “mossel” from
Brussels.
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Juni 2022
Woensdag 01 Volley wijkentornooi
Afwerken Kontakt
Donderdag 02
Wijngilde
Volley wijkentornooi
Zaterdag 04
Wijngilde 40 jaar
Volley wijkentornooi
Zondag 05
Instuif op wijkentornooi Volley
Maandag 06 Afsluiten tornooi
Dinsdag 07 Ledenavond
Donderdag 09 Tafeltennis
Zondag 12 Instuif (Volley)
Foto
Maandag 13
Volley evaluatie
Donderdag 16 Tafeltennis
Vrijdag 17 Kook 10
Zaterdag 18 Wijngilde Barbecue
Zondag 19 Instuif (Wijngilde)
Maandag 20 Foto
Donderdag 23 Tafeltennis
Artikel Kontakt
Zaterdag 25
Volley - fietstocht
Zondag 26 Instuif (Kulo)
Maandag 27 Foto
Afwerken Kontakt
Donderdag 30
Tafeltennis
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20.00 uur
08.30 uur
19.00 uur
13.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
18.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
12.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
08.30 uur
19.30 uur
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“Kontakt”: Juni 2022.
De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 2 juni 2022
Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,
• Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
uiterlijk zaterdag 28 mei 2022 12.00 uur!
INHOUD
Kalender
Voorzitterswoordje
K woordje
Familiaaltjes
Oekraine
Kulo
Tafeltennisnieuws
Fotoclub
Nieuws van het Kookfront
Inschrijvingen
Bier van de maand
Kaarten
Wijngilde
Komart
Aprilse grillen
Kalender juni
Omtrent “Kontakt”
KWB Rommelmarkt
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4
5
5
7
10
11
12
13
16
17
21
22
25
26
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