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Juni  2022 
 

 

Woensdag 01 Trekking Volley wijkentornooi 20.00 uur 

Donderdag 02 
Afwerken Kontakt 

Wijngilde 

08.30 uur 

19.00 uur 

Zaterdag 04 
Volley wijkentornooi 

Wijngilde 40 jaar 

13.00 uur 

 

Zondag 05 
Volley wijkentornooi 

Instuif op wijkentornooi Volley 

09.00 uur 

 

Maandag 06 Afsluiten tornooi 10.00 uur 

Dinsdag 07 Ledenavond 19.30 uur 

Donderdag 09 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 12 Instuif (Volley) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 13 
Foto 

Volley evaluatie 

14.00 uur 

20.00 uur 

Donderdag 16 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 17 Kook 10 18.00 uur 

Zaterdag 18 Wijngilde Barbecue 18.00 uur 

Zondag 19 Instuif (Wijngilde) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 20 Foto 14.00 uur 

Woensdag 22 Dagelijks Bureau 10.00 uur 

Donderdag 23 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 25 
Artikel Kontakt 

Volley - fietstocht 

12.00 uur 

 

Zondag 26 Instuif (Kulo) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 27 Foto 14.00 uur 

Donderdag 30 
Afwerken Kontakt 

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.30 uur 

 

 

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

Dag KWB-vrienden en -vriendinnen, 

 

De meimaand ligt achter ons. 

Het prachtige zomerweer zullen we ons nog lang herinneren en hopelijk 

komt dat gauw terug want nu is het wat minder goed, alhoewel regen er 

dringend nodig was. 

Maar die felle buien met onweders waren dan ook weer niet nodig. 

 

In onze KWB was er in mei ook wel één en ander te beleven. 

 

Op maandag 2 mei om 19.30 uur was er de algemene ledenvergadering 

gevolgd door een vergadering met de ledenbegeleiders en de 

onderafdelingen ter voorbereiding van de rommelmarkt van 17 juli. Er 

werden goede afspraken gemaakt en intern zouden de onderafdelingen hun 

bijdrage aan deze rommelmarkt bekijken. 

 

Zaterdag 7 mei was er het slotfeest van onze TTK. De opkomst lag 

beduidend lager dan voorheen maar desalniettemin bleek het lekker en 

gezellig geweest te zijn. 

 

Ook voor de daguitstap van KULO op vrijdag 20 mei lag de deelname 

lager dan verwacht, zodat besloten werd met auto’s te rijden in plaats van 

met de autobus. Maar de aanwezigen waren zeer tevreden en hebben volop 

genoten van deze goed gevulde dag in Mechelen en Lier. 

 

Maandag 23 mei tot slot hielden we de planningsvergadering voor het 

komende werkjaar. Ook nu werden de onderafdelingen, alsook alle 

ledenbegeleiders verwacht. 

De onderafdelingen waren allen vertegenwoordigd, wat natuurlijk zeer 

goed is, de ledenbegeleiders daarentegen lieten het, op enkelen na, eerder 

afweten. 

Toch wel jammer voor zo’n belangrijke vergadering met planning voor het 

volgende werkjaar van onze vereniging. Maar we zijn er andermaal in 

geslaagd om een programma in elkaar te boksen en nog meer, er zijn 

afspraken gemaakt om te kijken of we enkele vernieuwende activiteiten op 
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poten kunnen zetten waarbij we hopelijk onze jongere leden ook kunnen 

bij betrekken. Wordt vervolgd… 

 

En dan naar de maand juni, vooreerst natuurlijk tijdens het 

Pinksterweekend van 4 en 5 juni opnieuw het volleybal wijkentornooi 

waar we met z’n alleen weer naar uitkijken. 

Kom zeker eens langs, we hopen dat het weer mee zit, dan kan deze super 

activiteit zeker niet stuk!!! 

 

En op zaterdag 18 juni zijn we weer allen welkom op de BBQ van onze 

wijngilde. Niet vergeten in te schrijven voor deze steeds weer leuke en 

gezellige avond. Langs deze weg alvast felicitaties voor de 

wijnmakersgilde van onze KWB want zij vieren dit jaar hun 40-jarig 

bestaan! Prachtig toch om reeds zo vele jaren wijn te maken in een steeds 

gezellige en aangename sfeer. Laat ons hopen dat zij er nog vele jaren 

kunnen bij doen. 

 

Tot slot wil ik ook SAMANA nog feliciteren voor hun 40ste verjaardag. Zij 

vieren dit in de loop van de maand juni en wij zijn als KWB blij dat deze 

bevriende vereniging, het vroegere ziekenzorg, die regelmatig in ons 

lokaal te gast zijn, deze verjaardag kunnen vieren. Proficiat.   

 

Tot zover het voorzitterswoordje voor deze maand. Geniet van ons 

maandblad, van onze activiteiten en dus sluit ik af met te zeggen, graag tot 

hier of daar… 

 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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PROFICIAT  
 

KWB Sint-Martinus wenst alle vormelingen en communicanten en ook 

hun ouders, van harte proficiat voor hun gelovige beslissing; Heer, help 

hen hun geloof te bewaren en spoor hen aan om dienstbaar te zijn voor 

onze samenleving in deze moeilijk tijden. 

Flor  
 

 
 

Ontgoocheld  

 
Zo kunnen we de reactie, in de media,  van de abt van Averbode op het 

stikstofakkoord  begrijpen. Blijkbaar is wisperturigheid en partijbelang 

daar de regel als het om beleidsmaatregelen gaat. Maar was het wel 

vestandig om de inhoud van uw spaarboekje kenbaar te maken. Kapitaal, 

verworven door eeuwenlang zuinig beleid, trekt weldra de aandacht van 

onze tegeringen; Recent riep een voorzitter :”dat de rijken nu maar eens 

betalen” en daar horen de religeuze organisaties en congregaties zeker bij. 

Waarschijnlijk  zal de aanslagvoet hetzelfde zijn als bij het overlijden  van 

kinderloze echtparen : 65%! Dan heeft de drang naar groen gewonnen en 

zullen weldra in het natuurgebied rond de abdij, reynaaert en firapeel, 

dartel kunnen jagen op hoenders, patrijzen en fazanten en hopelijk zal er 

ook plaats zijn voor een wolvenechtpaar , dat we de Vlaamse naam zullen 

geven van Tijl en Nele, zo wordt hun aanwezigheid beter aanvaard ook al 

zulllen enkele schapen sneuvelen. 

n.v.r  reynaert is een vos en firapeel een das  

 

FLOR 
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FAMILIAALTJES 
 

Wij vernamen het overlijden op 16 mei laatstleden van ons lid Eddy Van 

Dessel in de leeftijd van 91 jaar. Eddy was vooral actief in onze 

wijnmakersgilde. 

Wij bieden langs deze weg Anny en de ganse familie nogmaals onze 

oprechte gevoelens van medeleven aan. 

 

Aan allen waarvoor het wat moeilijker gaat door verdriet, door ziekte en 

pijn, door persoonlijke tegenslagen of wat dan ook, heel veel sterkte. Hou 

er de moed in, probeer positief te blijven, hoop en geloof doen vaak 

wonderen. 

KWB probeert steeds een gunstige invloed door te geven met een glimlach, 

een bemoedigend woord, een schouderklopje… 

En zoals we al vaker hebben gezegd en geschreven, na regen komt steeds 

weer zonneschijn… 

Het gaat jullie allemaal goed! 
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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 KULO-team, 

Louisa, Leo, Harry, Marina en Jos 
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Beste vrienden, 

 

Juni betekent dat onze jongeren zich volop gaan concetreren op hun 

examens. We wensen ze dan ook veel moed en doorzettingsvermogen om 

er het beste van te maken, iedereen met zijn of haar mogelijkheden. 

Juni betekent ook dat de inschrijvingen rond zijn, de ploegen voor een 

volgend seizoen gekent zijn, de voorbereidingen voor een nieuw werkjaar 

voltooid zijn en we streven naar een welverdiende vakantie. 

 

Toch wil ik graag mededelen dat de tafeltennisafdeling een frisse wind 

krijgt met Marc Van Nieuwenhove als kersverse voorzitter. Marc, dank 

voor de aanvaarding en we wensen je een toffe en gezellige werking toe 

binnen onze tafeltenniswerking. 

 

Voor de KWB-rommelmarkt zoekt KWB bij zijn onderafdelingen nog 

helpers om de dienst rond te krijgen op zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 

Wie zich nog even kan vrijmaken mag gerust een seintje geven aan Frans 

of aan iemand van het KWB-bestuur. 

 

Voor juli kunnen we weer rekenen op Marc en Els om het zomertafeltennis 

in goede banen te leiden. Ook KWB-ers kunnen tijdens deze 

recreatieavonden eens langs komen en gratis met ons een balletje slaan. 

Buiten zuivere pantoffels en sportieve kledij heb je niets nodig. Palletjes 

en balletjes hebben we voor jullie klaarliggen. 

 

Verder hebben we niet zo veel te zeggen en is het vooral voorbereiden van 

een volgend werkjaar namelijk ons 42e jaar tafeltennis binnen onze KWB. 

 

Tot een volgende 

Je voorzitter 

Frans 

 



 KONTAKT                       Juni  2022                             9 
 

 

 

Beste kiekjesvrienden, 

 

De laatste maand voor het grote verlof gaan we er nog eens stevig 

tegen aan. Er is nog een uitstap in petto en we moeten nog veel foto’s 

bekijken van de afgelopen maanden. 

 

Kalender Juni. 

• 06 juni 14:00    2de Pinksteren (geen vergadering) 

• 07 juni 19:30    ledenvergadering KWB 

• 08 juni 20:00   KAVF 

• 13 juni 14:00    Fietsuitstap Schorre (Boom) 

• 20 juni 14:00    Beschouwing Rook:  22**U_.xxx.jpg 

• 27 juni 14:00    Beschouwing thema silhouetten: 22**D_xxx.jpg 

 

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

Foto van de maand: Rik Van Deuren 

  

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

 

Onze kookavond met de dames in mei is achter de rug.  

Onze pottenkijker was echter afwezig, die zat voor een weekje met zijn 

voetjes in het Noordzeewater.  

Over deze kookavond was niets anders dan lof te horen. Onze chefs hadden 

hun uiterste best gedaan. Na het aperitief  met hapjes werd een 

aspergeroomsoepje aangeboden. Deze zal zeer lekker geweest zijn want er 

bleef zelfs geen spatje over.  Als voorgerecht had chef Marc  

sint-jacobsnoten  (“coquilles in ’t Vlaams”) met beuling en appelfrietjes, 

dit alles in gezelschap van rode bietencrème. Het hoofdgerecht kip met 

emulsie van gele paprika was een voorstel van de ploeg Beeckmans.  

Dit alles werd gevolgd door een citroenmousse met aardbeien.  

Aan de beoordelingen te horen was iedereen tevreden over deze kook-

avond en inderdaad onze pottenkijker had “wat” gemist. 

 

Nog even aan herinneren : het komend werkjaar 2022-2023 hebben we de 

beginuren van de kookavonden aangepast en vervroegd.  

Gewone kookavonden : chefs aanwezig om 17.00 uur ipv 18.00 u. 

Kookavonden met de dames : chefs starten om 13.30 u, dames aanwezig 

om 16.45 u. Chefs hou rekening met uw kooktijden gezien aanvangsuur 

dames vervroegd is zodanig dat we vroeger aan ’t tafel kunnen. 

Beste chefs laat ook aan Danny weten of jullie nog mee in het volgend 

werkjaar stappen zodat dat we onze planning kunnen opmaken. 

 

Goed om te weten : 

- In juni is chef Rony jarig, proficiat  vanwege gans   de kookploeg. 

- Vrijdag 17 juni 2022 13.30 uur kook groep Torfs. 

- Woensdag 6 juli  2022 instuif  09.00 uur opkuis keuken. 

- Zondag 17 juli 2022 19° grote rommelmarkt. 
                            
      “Een vriend is wie tijdens je leven dingen zegt, 

                                                     wat anderen na je dood vertellen.”  
 

                                                                               Pottenkijker MW  



 KONTAKT                       Juni  2022                             11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste gildevrienden, 
 
Donderdag 2 juni is onze volgende ledenvergadering.  Onze 

spreekster : Rita Van Leemput Vingerhoets  
komt ons heel wat vertellen over “ Water”. Denk 
maar niet dat je er alles over weet. 
In de handel worden er honderden soorten 
waters aangeboden, maar zijn deze allemaal wel 
goed en / of gezond? Rita weet er meer over en 

komt het ons vertellen.  Om 20u in het KWB lokaal. 
 
En op zaterdag 18 juni is er onze jaarlijkse barbecue 
Ook niet gildeleden kunnen aan deze 
barbecue deelnemen.  Inschrijven kan tot  
8 juni  tegen de prijs van € 20 per persoon. 
Ook onze gildewijnen zijn in deze prijs 
begrepen.  
 Aperitiefje om 18 u in het KWB lokaal.  
 
Je kan onze gilde ook vinden op de eco-
tuindag  op zondag 5 juni tussen 10 en 16u in de Duivenstraat. 
In de maanden juli en augustus zijn er geen ledenvergaderingen. 
Een open – deur dag is er wel op  zondag 17 juli  in “De Arend” . 
De werkvergaderingen elke 3° donderdag van de maand gaan wel 
door. Wil je een handje komen helpen?  Altijd welkom. 
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BIER VAN DE MAAND JUNI:  

POSTEL BLOND! 

 

 

De naam van het bier verwijst naar DE 

ABDY VAN POSTEL, gelegen te Postel, 

deelgemeente van Mol. 

Het blonde abdijbier heeft een 

alcoholpercentage van 7%. 

Naast POSTEL BLOND wordt in de 

brouwerij ook POSTEL DOBBEL 

(donker abdijbier van 7%), POSTEL 

TRIPEL (8,5%) en POSTEL 

CHRISTMAS (9%) gebrouwen. Dit 

donker, roodbruin bier wordt slechts 

eenmaal per jaar gebrouwen en is enkel 

verkrijgbaar tijdens de eindejaarsperiode. 

 

 

 

Kort historiek over de brouwerij(en): 

- Reeds in 1611 brouwden de Norbertijnen van Postel bier.  

- De brouwerijactiviteiten moesten noodgedwongen gestopt 

worden in 1797 tijdens de Franse Revolutie. 

- Brouwerij CAMPINA sloot in 1953 een overeenkomst met de 

Norbertijnen om het bier terug te produceren en op de markt te 

brengen als abdijbier.  

- In 1988 werd de brouwerij grotendeels overgenomen door 

Brouwerij ALKEN-MAES. De Postel-bieren werden vanaf dan 

geproduceerd door Brouwerij DE SMEDT te Opwijk.  

- Op haar beurt werd deze brouwerij stapsgewijs tussen 2000 en 

2003 overgenomen door HEINIKEN! 
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Inschrijvingsstrookje  
 
 

KULO weekend 15-16-17 oktober 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsstrookje  
 
 

Kontichse Wijnmakersgilde 

 

Inschrijving barbecue 

18 juni 2022 
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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: 

 

 

 

 
Kontichse Wijnmakersgilde 

Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 

Inschrijving barbecue 

 

Ondergetekende schrijft in met …… personen 

voor de barbecue op 18 juni 2020 bij de 

wijngilde  

en betaalt  hiervoor :  ……. X  € 20  = …………€   

door storting op rek BE09 7390 1473 9957.  Kontant aan een van onze 

bestuursleden, of bij Jos Huymans  Drabstraat 54 Kontich. 

Naam:…………………………… 

Handtekening………………….  Inschrijven kan tot  8 juni. 

Meer inlichtingen: Kamiel  Michiels 0497 62 96 86  

wijngilde.kontich@telenet.be  

mailto:wijngilde.kontich@telenet.be
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Beste vrienden, 

 

De hoogdag in ons kaartseizoen is natuurlijk de viering van onze 

kaartkampioen. Op zaterdag 30 april was het zover. Om 17.00 u. gingen 

de deuren open en kon men een plaatske uitzoeken. Er waren er die groten 

honger en anderen die nieuwsgierig  waren.   

Die eersten moesten nog wat wachten, want het eten was nog niet klaar ! 

De anderen konden zich reeds vergapen aan de prachtige prijzentafel en al 

dan niet hun keuze bepalen, afhankelijk van hun plaats in het klassement 

natuurkijk. 

 

Om 18.00 u. nam voorzitster Gerda Opsomer het woord, zij verwelkomde 

iedereen en sprak ook een woordje van dank uit voor alle medewerkers die 

een gans jaar paraat staan om alles in goede banen te leiden. Zeker in de 

voorbije moeilijke tijden. Ze wenste iedereen tenslotte smakelijk eten. 

Dat het dan stil werd, uiteraard, met een volle mond mag je niet praten !! 

De soep was goe, de hoofdschotel was beter en het dessert was nog beter. 

Wat wilt ge nog meer !? 

Onze voorzitster vroeg daarom aan allen een applaus voor traiteur Steven 

en zijn medewerkers voor het lekkere eten, en de snelle en goede 

bediening. Een bedankwoordje ook voor de sponsering van onze tombola, 

samen met bloemencentrum Van Uytsel. 

We waren aangenaam verrast om onder de aanwezigen enkele leden van 

het dagelijks bestuur te mogen verwelkomen. 

 

Harry Crauwels en Jos Demeer met echtgenote Marina. Jos kon het dan 

ook niet laten om Johans’ micro even ter hand te nemen. Hij had veel lof 

voor het kaartbestuur om het fantastische werk en de prachtige  prijzen  die  

wij  telkens  tentoon  stellen.  Bedankt Jos ! 

 

En stilaan liepen we naar het hoogtepunt van deze dag. Onze vriend Leo 

Van Linden nam het woord, en zoals we van hem gewoon zijn, hield hij 
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eraan om aan de hand van cijfers en letters enkele hoogtes en laagtes aan 

te halen. Ik ga ze hier niet allemaal opsommen, maar alleen die een prijsje 

haalde. De eerste drie in het nevenklassement: Georges De Bruyn, Maarten 

Spriet en François Stessens. De rode lantaarn voor José Van Kets. 

De hoofdprijs en een dikke PROFICIAT voor onze 

 

Kaartkampioen 2021-22 

Georges De Bruyn 

 
Georges, die een fervent wielertoerist blijkt te zijn, kwam enkele attributen 

tonen die hij met de hoofdprijs had gekocht. Mooi ! 

Hij werd natuurlijk ook bedacht met een beker die thuis wel een plekske 

zal krijgen. Zoals het hoort werd zijn echtgenote in de bloemekes gezet 

voor de eenzame avonden zonder Georges.  

Vervolgens was het de beurt aan de 60 anderen om hun prijs af te halen, in 

volgorde van afroepen uiteraard. We hadden besloten de prijzen in hun 

verpakking te laten, om het wat vlotter te laten verlopen. 

Nadat Joséke hare prijs had afgehaald was het tijd voor een bingootje of, 

hoe kan het anders, een kaartje te leggen. Het aantal spelers voor bingo 

was dit jaar aan de lage kant. Met 36 kaarters zaten we aan het normale 

aantal. 

 

Uitslag van deze kaartavond: 

 

1. Rita Van Hoey 95, 2. Marc Pirson 93, 3. François Stessens 92,  4. 

Jan Borgmans 89, 5. Staf Van den Eynden en Eduard Van Herck 89, 

7. Jeannine Maerten en Maria Vansweevelt 88, 9. Georges De Bruyn 

en Peter Marquetecken 86, 11. Annie Wijnandt en Ludo Jacobs 85, 13. 

Marc Baekelmans, Roger Dupont en Chris Hellemans 83, 16. Lia 

Segers, Ronny Van den Bos en Raf Versteylen 81. 

Beste vrienden, zo kwamen we aan het einde van deze mooie dag, ik hoop 

dat jullie het met me eens waren. Ik zag Joséke al lachend met hare lantaarn 

naar huis gaan, dan moet  et wel goe geweest zijn, hé ! Nog één belangrijke 

mededeling wil ik jullie meegeven. 

Noteer volgende datum in jullie agenda: 
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Start kaartseizoen 2022-23 
Vrijdag 9 september 2022 

Om 20.00 u. 
Ik wens jullie allemaal een deugddoende vakantie en 

BLIJF GEZOND ! 
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KaartKAMPIOENschap 2021/2022 Beste 7 

 TOTAAL PLAATS ALG. 

Naam en voornaam BESTE 7 BESTE 7 TOTAAL 

DE BRUYN Georges 871 1 1791 

SPRIET Maarten 850 2 1744 

HELLEMANS Chris 849 3 1561 

STESSENS François 847 4 1726 

BORGMANS Jan 843 5 1136 

VAN DEN BOS Ronny 841 6 1503 

MIN Rita 841 7 1454 

VAN HERCK Eduard 835 8 1696 

VLEMINCKX Jozef 825 9 1719 

PEETERS Liliane 821 10 1682 

GOOSSENS Jos 817 11 1598 

DAMS Fons 817 12 1588 

BAEKELMANS Marc 810 13 1552 

JOLY Simone (Hove) 807 14 1574 

DUPONT Roger 806 15 1583 

STESSENS Nicole 804 16 1250 

GOETHALS Henri 802 17 1546 

VAN LINDEN Leo 795 18 1583 

VAN DEN EYNDEN Staf 794 19 1563 

MEEUS Flor 793 20 1688 

JACOBS Ludo 790 21 1591 

VAN DER HEYDEN Ria 790 22 961 

SELDERSLAGHS Jules 788 23 1689 

TORFS Jan 787 24 1467 

JOLY Simone 787 25 1079 

MARQUETECKEN Peter 785 26 1342 

GEERTS Tuur 782 27 1265 

PEETERS Jef 782 28 1066 

VAN HOEY Rita 781 29 1543 
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IELEGEMS Leo 780 30 1360 

PUTTEMANS Lieve 778 31 1395 

WIJNANDT Annie 776 32 1531 

BLEECKX Leon 774 33 1627 

VANSWEEVELT Maria 773 34 1546 

VAN DEUREN Louis 773 35 1299 

PIRSON Marc 773 36 1168 

MOONS Anita 772 37 1642 

VERSTEIJLEN Raphael 772 38 1363 

DE VOECHT Willy 766 39 1033 

RYNDERS Leo 765 40 1536 

VAN LOOCK Roger 765 41 1529 

ENGELEN Paula 764 42 1497 

BEUCKELAERS Julien 764 43 853 

GEUENS Carlo 761 44 1115 

CRAUWELS Dirk 756 45 1342 

BEUCKELAERS Irene 755 46 1304 

DOCKX Lea 753 47 1399 

MAERTEN Jeannine 752 48 1146 

DE BOECK Swake 746 49 1577 

PEETERS Bart 744 50 1121 

VANHERCK Suzy 742 51 1189 

HALANS Marie José 740 52 1099 

SELLESSLAGHS Mariette 739 53 817 

VAN COUWENBERGHE Wim 736 54 1007 

OPSOMER Gerda 734 55 892 

BASTIAENS Hilde 725 56 997 

SEGERS Lia 724 57 1068 

DE VOECHT Jurgen 723 58 723 

LAUWERYS Willem 721 59 912 

SMEETS Guido 711 60 977 

VAN KETS José 710 61 1404 
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Kulo daguitstap Lier – Mechelen 

Vrijdag 20 mei 2022 
 

Beste vrienden, zoals gepland en aangekondigd gaan we vandaag 

een daguitstap maken in de regio hierboven vermeld. Spijtig genoeg is de 

interesse aan de lage kant en hebben onze vrienden van het Kulo-team een 

noodformule uitgewerkt. De autobus werd geschrapt en vervangen door 

eigen vervoer. Met 4 auto’s konden we met 14 reizigers de tocht aanvatten. 

Leo’s echtgenote Louisa kon wegens ziekte niet mee. Jammer ! We 

wensen haar snel beterschap ! 

Iris had kwart voor en kwart na negen verwisseld, waardoor we een half 

uurke later moesten vertrekken. De eerste halte die we aandeden ligt in 

Lier, meer bepaald aan het “Brabanderhof”, dat is een paardenmelkerij. De 

vrouw des huizes heette ons welkom en bij een tas koffie en koek geeft zij 

uitleg over de werking van het bedrijf. Dat er veel werk aan de winkel is, 

komt tot uiting wanneer we rondgeleid worden door de stallen en langs de 

weiden. De dieren worden tot in de puntjes verzorgd. Ik zag een hengst 

staan die er wat moe uitzag, maar ja die moet zorgen dat het melkbestand 

op peil blijft !! 

 

 
 

Na de rondleiding kregen we uitleg over de heilzame 

eigenschappen van paardenmelk. De ziekte van Chrone en zelfs kanker 

zouden gunstig evolueren. Ook voor uitwendige behandelingen is er een 
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waaier aan produkten, zoals body-lotion en zalfjes voor huidaandoeningen 

en spierpijnen. Bij het verlaten werden wel wat produkten aangekocht. 

Onze volgende halte op het progamma lag in Duffel. Daar werd in het mooi 

ettablissement “ De Polder” een broodmaaltijd aangeboden. Jos, was bang 

dat ik de beste koffiekoek ging nemen, maar ze waren allemaal gelijk en 

geteld ! 

Iedereen voldaan en na de sanitaire installaties te hebben bezocht, reden 

we met ons autotreintje richting Mechelen. Ondertussen had de zon plaats 

gemaakt voor bewolking, die er meer en meer dreigender begon uit te zien. 

Om 14 u. hadden we een afspraak voor een boottochtje  van een uurtje op 

de Dijle. De eerste druppels vielen reeds voordat we goed en wel uitgestapt 

waren. Dus met geopende paraplu’s gingen we richting Dijle. 

De weersvoorspellingen zagen er niet goed en dachten dat ons tochtje 

letterlijk in’t water zou vallen. Maar nee, eens aan boord hield het op met 

regenen, konden de paraplu’s dicht en konden we genieten van het mooie 

uitzicht op de Dijle. Langzaam schoven we afwisselend langs oude en 

nieuwe gebouwen. Een vrouwelijke gidsstem vergezelde ons om uitleg te 

geven over hetgeen er te zien was. Zo kon de kapitein zijn volle aandacht 

op de (water)weg houden. Tweemaal moesten we ons hoofd buigen, nee, 

niet om de mensen op de oever te groeten, maar om geen hoofdpijn te 

krijgen van een lage brug. Terug aangemeerd begon het te regenen en 

moesten we onze wandeling door Mechelen eventjes uitstellen. Geen 

nood, een droog terras op de Grote Markt bracht soelaas. 
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Na een uurtje konden we dan vertrekken zonder open paraplu’s, 

naar brouwerij “Het Anker”, onze volgende afspraak. Onderweg 

bezochten we natuurlijk de Sint-Romboutskathedraal. Met een stevige 

wind op kop geraakten we toch binnen. Jos gaf enige info over de toren, 

zoals de hoogte ervan en het aantal treden om daar te geraken. Niemand 

stelde zich kandidaat om dat verifiëren. De Stille Tuin en Het Begijnhof 

lagen ook op onze weg en de begijnkerk was een bezoekje waard. Een 

vriendelijke gids gaf wat uitleg over dit mooi stukje erfgoed. 

 

Uiteindelijk kwamen we toe aan de brouwerij, waar gids Luc ons stond op 

te wachten. Een gezellig heerschap met bierbuikje !  Hij gaf ons tijdens de 

rondleiding enkele opgaves, zoals: wat hebt ge nodig om bier te maken en 

een quiz met kruiden. Deze herkennen door te ruiken, was voor sommigen 

niet gemakkelijk. Op het einde kreeg iedereen een Gouden Carolus Tripel 

aangeboden en een mooi glas met goudrand. Met de belofte dat we in dat 

glas enkel een Gouden Carolus zouden schenken, teneinde het gouden 

randje niet te verliezen !? 

 

Als afsluiter van deze mooie dag rijden we terug richting Lier, waar we 

verwacht worden in restaurant “Het Moment” op de Grote Markt. Daar 

stond een mooi gedekte tafel klaar voor een 3-gangen menu. Jos vroeg na 

afloop of iedereen wel tevreden was over deze dag. Zijn vraag werd 

spontaan onthaald op een applaus. Het weer hebt ge niet in de hand, maar 

de sfeer en gezelligheid wel en die waren TOP ! 

We  kijken  nu  al  uit  naar het  wandelweekend  van 15-16-17 oktober 

2022. 

 

Bedankt Harry, Jos en Marina, Leo en Louisa ! 

 

FS 
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MEI-MERINGEN 2022   …genoteerd door André Cools! 

Zuhal Demir blijft de Averbodense paters “koe-“ioneren. 

Zuhal  Demier-enneuker … zegt men in Averbode. 

Ook Bobbejaan Schoepen  zong al voor het milieu : koetje boe, koetje boe, 

koetje boe…boe…boe !! 

Zonneland en Doremi: ’t is totaal Averbodig  geworden ! 

Eten voor de toekomst: om van te  “w-algen”! 

Zeewier: velen w-algen ervan ! 

Conner  Rousseau en Tom Van Grieken vieren samen 1 mei  maar ’t zijn 

zeker geen “matekes”! 

Union spelers  dansen de “Maz(z)u rka”. 

Gokreclameverbod: “Gokverdomme” zegt Bouchez! 

Naamsverwarring: ’t zijn geen ‘deur”waarders maar eerder 

“duur”waarders ! 

Prins Charles de kroonprins werd eventjes “troon” prins ! 

Hoofdredacteurs kranten zouden  het land moeten leiden:  ze weten het 

steeds  beter maar spijtig genoeg altijd achteraf !!! 

Joachim Coens: gaat hij de “Beke”r tot het einde ledigen ? 

CD&V: ’t loopt hoe langer hoe “tjeef”er! 

Kerntaak  onderwijs:  ’t is “les  geven en geen eten”  zelfs in de 

“kok”school zegt Weyts. 

Uitspraken minister van onder”wijs” weer erg “dom”. 

 “Knaldrang” ook in Giro: Girmay  leverde het  bewijs !!! 

Nieuwe landbouwminister Jo Brouns: hij zal “stik”stof doen opwaaien ! 

Belgische filmindustrie: in “Cannes en kruiken”  

 

Gratis Mechels vaccinatiecentrum: achter de kazerne ! 

 

Bezoekers Darklands: ze zochten  “Pok(k)enmonsters” 
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Liefdesleven Ruben Van Gucht: een “lat”relatie? 

 

Opgepast Ruben: wie hoog springt kan laag vallen ! 

 

“Klets”kassa’s in supermarkt Jumbo:  tegen je oren na het zien van de 

rekening! 

 

Drie sterrenrestaurants: zouden het “Dovy” keukens zijn ? 

 

 

 

 

 

 

Juli  2022 

 
Zondag 03 Instuif (Kaart) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 04 Foto 14.00 uur 

Woensdag 06 Kook opkuis keuken 09.00 uur 

Donderdag 07 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Zondag 10 Instuif (Wijngilde) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 11 Foto 14.00 uur 

Donderdag 14 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Zondag 17 KWB Rommelmarkt 07.00 – 16.00 uur 

Maandag 18 Foto 14.00 uur 

Donderdag 20 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Zondag 24 Instuif (Volley) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 25 Foto 14.00 uur 

Donderdag 28 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Zondag 31 Instuif (Kulo) 10.00 – 13.00 uur 
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Augustus 2022 
 

 

Maandag 01 Foto 14.00 uur 

Dinsdag 02 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 04 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 07 Instuif (Kaart) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 08 Foto 14.00 uur 

Dinsdag 09 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 11 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 14 Instuif (Foto) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 14 Foto 14.00 uur 

Donderdag 20 Zomertafeltennis 19.30 uur 

Zondag 24 Instuif (Volley) 10.00 – 13.00 uur 

Dinsdag 16 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 18 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 20 Kook Bestuur 16.30 uur 

Zondag 21 Instuif (Kook) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag22  Foto 14.00 uur 

Dinsdag 23  Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 25 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 27 Artikel Kontakt 12.00 uur 

Zondag 28 Instuif (TTK) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 29 Foto 14.00 uur 

Dinsdag 30 Tafeltennis 19.30 uur 
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“Kontakt”: Juli – Augustus 2022. 
 

De volgende Kontakt is beschikbaar voor onze ledenbegeleiders vanaf 

donderdagmiddag 30 juni 2022 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

 
 

     uiterlijk zaterdag 25 juni 2022  12.00 uur! 

 

INHOUD 

Kalender 2 

Voorzitterswoordje 3 

K woordje 5 

Familiaaltjes 6 

Kulo 7 

Tafeltennisnieuws 8 

Fotoclub 9 

Nieuws van het Kookfront 10 

Wijngilde 11 

Bier van de maand 12 

Inschrijvingen 14 

Kaarten 16 

Meimeringen 24 

Kalender juli - augustus 25 

Omtrent “Kontakt” 27 

KWB Rommelmarkt 28 
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