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VOORZITTERSWOORDJE
Dag KWB-vrienden en -vriendinnen,
De zomereditie van ons ledenblad “KONTAKT”. Het is toch niet te
geloven.
Alweer een werkjaar voorbij. De zomervakantie staat weeral in zijn
startblokken.
Hopelijk worden het voor iedereen mooie zomermaanden. Want het
blijven rare tijden met nog steeds oorlog in Europa, met opnieuw stijgende
coronacijfers, met sociale en economische crisis, kortom het is zeker niet
evident maar we blijven hopen en geloven op betere tijden.
In elk geval wens ik ieder van jullie een deugddoende vakantie toe met
veel zonneschijn, letterlijk en figuurlijk, met veel vreugde en ontspanning,
met welverdiende rust en plezier…
In juni, meer bepaald met het Pinksterweekend, was er bij onze KWB
natuurlijk het VOLLEYBAL WIJKENTORNOOI. Wat een succes
alweer! Zaterdag prachtig weer, schitterende sfeer, iedereen blijgezind en
vreugdevol.
Zondag begon nog veelbelovend maar vanaf de middag en dat tot het einde
van het tornooi regen en nog eens regen. Maar geen nood, iedereen bleef
er vrolijk bij, de wedstrijden gingen gewoon verder en er bleef een
sportieve en gezellige sfeer. Fantastisch gewoon. Bedankt daarvoor aan
alle deelnemers en organisatoren.
En afgesloten werd er weer met een schitterende barbecue voor maar liefst
930 ingeschrevenen, alles opnieuw heel vlot verlopen, prachtig werk, en
met het optreden van De Natte Gazetten die er andermaal onmiddellijk de
uitgelaten sfeer in kregen.
Wat een schitterend weekend weer, met veel dank en felicitaties aan
KOMART en al haar medewerkers!!!
Op zaterdag 18 juni was het de barbecue van de wijngilde, ook een
gezellige en lekkere avond. Ondanks het erg warme weer werd er goed
gegeten en viel de temperatuur in ons lokaal al bij al nog best mee. Ook
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hier woorden van dank en gelukwensen voor een puike organisatie aan de
vrienden van de wijngilde.
En op ZONDAG 17 JULI organiseert onze KWB de ROMMELMARKT.
Vele onderafdelingen en vrienden hebben hun medewerking toegezegd,
waarvoor dank. De plaatsen zijn verdeeld, de rommelmarkt staat helemaal
vol. Dus nu maar hopen op goed weer en dan kan dat niet anders dan een
groot succes worden. We duimen met z’n allen mee…
En ook al even naar zondag 18 september kijken. Dan is er onze
HERFSTLUNNER. In dit nummer vinden jullie al wat informatie. Noteer
alvast deze datum en inschrijven kan ook al. Natuurlijk warm aanbevolen.
Zo vrienden, hierbij wil ik het voor deze zomer editie laten. Nogmaals aan
allen prettige vakantie maanden, ver weg of dichtbij. Genieten maar zou
ik zeggen en tot later.
Weet dat de wekelijkse instuif op zondag van 10.00 uur tot 13.00 uur
tijdens juli en augustus gewoon blijft doorgaan, dus vanzelfsprekend
steeds WELKOM!!!
En vergeet niet ook al eens naar het jaarprogramma 2022 – 2023 te kijken
dat bij deze Kontakt zit. We zijn er weer in geslaagd jullie een gevarieerd
aanbod aan activiteiten te bezorgen, zowel onze onderafdelingen als onze
KWB-afdeling zelf.
Dus na de vakantie hop naar het volgende werkjaar…

Jullie voorzitter
Johan De Hert
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FAMILIAALTJES
Ook al gaat het wat moeilijk, ook al is er pijn of verdriet, probeer te
genieten van de zonneschijn, probeer positief te blijven, probeer het mooie,
het leuke mee te pakken.
KWB wenst eenieder die een moeilijke periode doormaakt, om welke
reden dan ook, te blijven steunen en voor hen het beste te willen.
Het ga jullie hoe dan ook goed!!!

ONZEKERE TOEKOMST
Voor Europa en een groot deel van Afrika is de voedselvoorziening voor
het najaar een groot probleem. De voorraden zijn er , maar kunnen omwille
van een oorlog hun bestemming niet bereiken. Honger wordt het ultieme
wapen als we de onheilsprofeten mogen geloven. In. het verhaal van de
BROODVERMENIGVULDIGING (Matt.15;29-38 en Mc.8;1-10) brengt
de handeling van een jonge kerel de oplossing voor de hongerige
luisteraars. Hij brengt zijn mand met vijf broden en twee vissen naar de
Zoon van de timmerman en stelt daarmee een voorbeeld aan allen, open
ook uw mand want niemand mag honger lijden. Dit verhaal was ook voor
de eerste Christenen een bron van solidariteit. Hopelijk wordt het ook voor
ons een bron van inspiratie ! Dwingen de prijzen van energie ons allen ook
tot solidariteit , moeten we tijdens de komende koude winterdagen samen
hokken met de buren rond één bron van warmte en een beurtrol opstellen
zodat elke schouder een deel van de lasten draagt . Misschien moeten we
het aan de vluchtelingen vragen , zij weten nu al wat ontbering betekent.

ZEND HEER UW GEEST OPDAT SOLIDARITEIT HET
WAPEN WORDT VOOR DE ONZEKERE DAGEN !
FLOR
KONTAKT
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ZONDAG 18 SEPTEMBER – KWB HERFSTLUNNER
Het KWB-bestuur nodigt al haar leden uit op de herfstlunner op zondag 18
september om 11.30 uur in het KWB-lokaal.
Het wordt een aangename, ontspannende en ook smakelijke namiddag met
om te beginnen een aperitiefje, gevolgd door een voorgerecht, een
hoofdschotel (keuze tussen vis en vlees – in de volgende Kontakt meer
hierover!) en een dessert met koffie of thee.
Tussendoor zal het TRIO INTERMEZZO ons muzikaal en humoristisch
vergasten op tweemaal een leuk optreden.
Voor dit alles vragen we de ronde som van € 30,00 per persoon.
Inschrijven kan nu reeds, de keuze tussen vis of vlees kun je met de
Kontakt van september nog laten weten.
Inschrijven kan tot en met zondag 11 september 2022…
We hopen dat jullie er graag zullen bij zijn.
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NIEUWE PRIJZEN IN ONS KWB-LOKAAL
Beste KWB-vrienden,
We hebben reeds 6 jaar de prijzen in ons lokaal ongewijzigd kunnen laten.
Maar nu kunnen we niet anders dan vanaf 1 september de prijzen aan te
passen.
De aankoopprijzen zijn immers intussen behoorlijk gestegen. Het blijft
nog steeds onze betrachting om zeer democratische prijzen te hanteren.
Daarom beperken we de prijsverhoging tot 20 cent. Zo worden de prijzen
voor de meeste frisdranken 1,50 €, voor de lichte bieren en de warme
dranken 1,70 € en voor de zwaardere bieren 2,80 €.
We hopen op jullie begrip te mogen rekenen voor deze aanpassing.
Jullie penningmeester,
Jos Demeer
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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 augustus 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

KULO-team,
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Beste vrienden,
Onze jongeren hebben hun laatste energie gebruikt om de examens af te
sluiten. Hopelijk met het nodige succes zodat ze een mooi verlof tegemoet
gaan. Natuurlijk staan de komende maanden in het teken van vakantie.
Tijdens deze periode in juli is er terug het zomertafeltennis. Zoals verleden
jaar tekent Marc en Els hier voor en dank zij hen kunnen onze leden het
balgevoel onderhouden.
Verder wachten wij op de kalendergegevens van Sporta om ook ons
kalenderboekje in orde te brengen. Hopelijk lukt dit tegen 1 augustus. In
augustus start immers ons volgend werkjaar met op dinsdagavond dan de
mogelijkheid om te trainen. De bedoeling is dat we er dan wel een training
van maken. We zetten dan 3 tafels zodat er ruimte is om te kunnen trainen.
Op donderdag in augustus is er de gewone clubavond waar plezier beleven
aan de sport centraal staat.
Ook nog even meegeven dat op zondag 28 augustus de KWB instuif van
10.00 tot 13.00 uur verzorgd wordt door de bestuursmensen van onze
afdeling tafeltennis. Dus ttk-ers die eens een babbeltje willen slaan in
plaats van een balletje zijn natuurlijk welkom.
Nog iedereen een prettig en zonnig verlof en tot ergens……
Groetjes en tot een volgende
Frans
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Beste kiekjesvrienden,

Het programma van de zomermaanden:
Het is verlofperiode en iedereen zal wel zijn bezigheid hebben met
kinderen, kleinkinderen, schoonmoeders, maitresses en of gewoon
met je vrouw die plannen heeft en waarvan je je moeilijk los kan
van maken.Dus:
We komen gebruikelijk elke maandag om 14:00 naar het lokaal om
effe gewoon wat bij te kletsen over onze hobby en ervaringen te
wisselen.
Indien er een andere activiteit voorgesteld wordt zal dit tijdig via
mail of WhatsApp mee gedeeld worden.
Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be
Foto’s van deze maanden : Philippe HENDRICK en Raymon COENEN
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Inschrijvingsstrookje
KULO weekend 15-16-17 oktober 2022

Inschrijvingsstrookje
KWB Herfstlunner 18 september 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:

Inschrijvingsstrookje KWB Herfstlunner 2021
Ondergetekende:
……………………………………………………………………………
schrijft in voor de herfstlunner van 18 september 2022
Met……………personen en stort……… x 30 euro = ……………euro
op rekening BE09 9796 1894 2857
Keuze tussen vis of vlees volgt in de Kontakt van september
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BIER VAN DE MAAND JULI - AUGUSTUS

POSTEL BLOND!

WEGENS VOLDOENDE VOORRAAD
WORDT POSTEL BLOND
OOK HET BIER VAN DE MAAND
VOOR DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS!
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Beste kookvrienden,
Onze “restjeskookavond” van vrijdag 17 juni zit erop en hiermee sluiten
we ons werkjaar 2021-2022 af op nog 1 activiteit na : woensdag 6 juli,
opkuis keuken.
Het voorbije werkjaar hebben we toch enkele kookavonden en activiteiten
moeten missen ten gevolge de coronacrisis. Laten we hopen dat de cijfers
na de festivals en vakantiedagen weeral niet in stijgende lijn gaan.
In de toekomst staat eerst onze algemene ledenvergadering op vrijdag 23
september gepland. Vanaf september starten onze gewone kookavonden
om 17.00 ipv 18.00 uur. Gezien enkele leden (wegens leeftijd en andere
omstandigheden) ontslag hebben genomen zullen de aangepaste werk groepen voorgesteld worden. De infobrochure zal tijdig aan iedereen
overgemaakt worden. Nadat we twee jaar de 27ste Solidariteitsinstuif
hebben moeten uitstellen wegens corona, hopen we dat deze kan doorgaan
tijdens het weekend van 19 en 20 november. We zullen alle handjes
kunnen gebruiken om dit tot gunstig resultaat te brengen.
We gaan de boeken stilaan dichtdoen en iedereen leuke vakantiedagen
toewensen. Voor de thuisblijvers, ga eens snuffelen op de 19de Grote
Rommelmarkt georganiseerd door KWB Sint Martinus op zondag 17 juli
in het centrum van Kontich.
Goed om te weten :
- In juli zijn chef Julien en onze pottenkijker Willy jarig.
Proficiat vanwege gans de kookploeg.
- Woensdag 6 juli 09.00 uur opkuis keuken.
- Zondag 21 augustus instuif : Torfs-Puttenaers-Becquet-Van Haute.

Pottenkijker
MW
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Beste kaartvrienden,
Normaal valt er na het kaartseizoen niet veel meer te vertellen, toch
niet over het kaarten, hé !
Ik heb echter een belangrijke mededeling te doen.
Bij onze vrienden van KWB Sint-Rita staan er werkzaamheden op
het program, waardoor ze hun kaartlokaal bepaalde tijd niet kunnen
gebruiken. Deze werken hebben echter ook invloed op onze
kaartkalender voor volgend seizoen. Op vraag van Luc Hellemans
hebben wij een paar wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste :

Start kaartseizoen 2022-23
op vrijdag 2 september 2022
Om 20.00 u.
Dus NIET op 9 september.
Kaart 6 verschuift van vrijdag 25 november naar vrijdag 18
november.
Deze wijzigingen zul je terugvinden in de KWB jaarkalender 202223, die bij dit Kontaktje van juli-augustus is gevoegd.
Noteer deze data ook in jullie agenda !!
Groetjes en aan allen een prettige vakantie !
FS
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Alvorens af te zakken naar ‘t zeetje nog enkele doordenkertjes van
André!
Eindtermen Juni 2022
Geen hooikoorts gekregen? Dan mag je je “pollen” kussen !
Congo-speech koning: hoe langer hoe “spijter” !
Koning betuigt zijn spijt: met hand en “tand”!
Koning Filip : hij is heel zeker een belangrijke “ spijtop-tand” !
Stikstofgesprekken tussen boeren en Zuhal Demir: ’n echte “koehandel”.
Bart De Wever: wordt hij de laatste leerkracht “Latijn” ?
Latijn en Grieks zijn “dode” talen: alleen nog in het parlement te horen!
Dovy keukens: ook in Frankrijk houdt Donald zijn “Muyle” niet!
Donald Muyle actief in Franrijk: met “haute cuisine” ?
Brusselse socialisten: wolven in schapenvacht ?
Conner Rousseau verwijdert enkele partijleden: als “slacht”afval !!!
Sommige SP-leden stemmen tegen partijstandpunt: de voorzitter “Conner” niet mee lachen !
Ronde van België : ’t werd een “Welle(n)s-nietes” spel !
Prinses Elisabeth: op haar “paars”best in Oslo!
Carrière Lukaku: hoe langer hoe “ROM”meliger.
Grondwettelijk Hof beslist: Weyts krijgt herexamen eindtermen!
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42ste Wijkentornooi Komart Volleybal
Het voelde een beetje onwennig en tegelijk toch nog een beetje vertrouwd
aan : de gezellige drukte op woensdag 1 juni in het KWB-lokaal voor de
trekking van ons 42ste wijkentornooi. Na twee jaar gedwongen coronaonderbreking keken we duidelijk met velen uit naar deze heropstart. Met
68 ingeschreven ploegen, 26 competitieve en 42 recreatieve, werd de
laatste editie van 2019 zelfs met 2 ploegen overtroffen. Blijkbaar maakten
enkele ouwe getrouwe ploegen gebruik van corona om andere hobby’s te
gaan beoefenen, gelukkig mochten we ook meerdere “nieuwelingen”
begroeten. Met de hulp van schepen van sport Luc Abrams en KWBvoorzitter Johan De Hert werden de reeksen getrokken zodat de
wedstrijdschema’s voor zaterdag uit de printer konden rollen en aan de
ploegen worden bezorgd.
Donderdag en vrijdag werd gewoontegetrouw de tent opgesteld, 12
volleybalterreinen werden gelegd, toog, frituur, keuken, voorbereiding
BBQ, secretariaat, kassa, afvalbakken en peukenzuilen, toiletwagen,
fietsenstalling, … Kortom alles ingericht om de vele deelnemers en
sympathisanten in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen.
Zaterdag werden stipt om 13u de eerste wedstrijden op gang gefloten, de
laatste reeks wedstrijden kon om 18u30 starten. Mede door het goede
weer, en de mindere voorspellingen voor zondag, brachten veel
sympathisanten op zaterdag een bezoek aan het tornooi. Na affluiten van
de laatste wedstrijden werden de rangschikkingen opgemaakt en op basis
van deze resultaten nieuwe reeksen samengesteld voor zondag. De
ploegen konden vanaf 21u over hun wedstrijdschema voor zondag
beschikken.
Wie tijdig één van de 200 ontbijtkaarten had gekocht kon zondagmorgen
vanaf 8u genieten van een stevig spek & eieren-ontbijt. Vanaf 9u werden
de wedstrijden terug aangevangen, elke ploeg had 6 wedstrijden voor de
boeg. Met enige angst werden de buienradars in het oog gehouden en kort
na de middag was het dan toch zover : de hemelsluizen gingen open en het
was niet voor eventjes. Een pauze inlassen was geen optie maar de
deelnemers losten dit zelf op door zich tussen de wedstrijden door warm
en droog te zingen in de tent. De sfeer was in elk geval geweldig.
Blijkbaar wilden de weergoden laten voelen dat zij de baas zijn maar
toonden ze toch nog enig medelijden voor ons wijkentornooi. Even voor
aanvang van de finales en de start van de BBQ met 930 inschrijvingen
KONTAKT
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stopte het met regenen, een enorme opluchting en toch nog een tornooieinde in schoonheid.
De beide finales verliepen zeer spannend en sportief, mede door de sterke
prestaties van Helenaveldstraat en Albertlei. Uiteindelijk mochten Altena
0 (competitief) en Mechelsesteenweg (recreatief) zich tot eindwinnaar
2022 laten kronen. Tijdens de prijsuitreiking, in aanwezigheid van
schepenen Luc Abrams en Willem Wevers, meerdere gemeenteraadsleden
en Johan De Hert (voorzitter KWB Sint-Martinus) werd de officiële
voorzitterswissel bij Komart Volleybal bekendgemaakt. Bedankt Patrik
Ruyssers voor de vele jaren inzet als voorzitter, we wensen de nieuwe
voorzitter Geert Fleerackers veel succes en de medewerking van vele
leden.
Ook dit jaar mochten we 2 goede doelen een financieel steuntje in de rug
geven, Siann vzw en Muzass vzw kregen beide een cheque van 1000 €.
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.…”
Ondertussen draaide de BBQ op volle toeren. Na 3 uur waren de 930
ingeschreven eters voorzien van lekker gebakken vlees, vis en vegangerechten samen met een uitgebreid groenten-, sauzen- en broodbuffet.
Tijd voor een waardige afsluiter dus met de ambiancemakers van De Natte
Gazette. Was iedereen de regen van de namiddag al vergeten of wilde men
juist de frustratie van die kletsnatte wedstrijden wegspoelen en dansen ?
We hebben de vraag niet gesteld maar iedereen had duidelijk zin in een
feestje.
The day after was een groep Komarters, al dan niet met kleine oogjes en
schorre stem, paraat om alles af te breken en op te ruimen. In feite verdient
de prestatie op maandag meer aandacht want alles opruimen is wel heel
18
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belangrijk voor het voortbestaan van ons wijkentornooi. Dus een extra
dankjewel voor de maandaghelpers.
We hebben het gevoel dat het weer een mooie editie was met een gans
weekend veel blije, gelukkige mensen uit Kontich en omgeving.
Dankjewel aan alle deelnemers, bezoekers, sponsors, gemeentebestuur,
medewerkers en hopelijk tot volgend jaar tijdens het Pinksterweekend op
27 & 28 mei 2023.
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42ste Komart Volleybal Wijkentornooi - 4 & 5 juni
2022
Competitief

Recreatief

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20

ALTENA 0
HELENAVELDSTR
BAANVELDEN 2
OUDE BAAN 2
LINTS VELD
BEEKBOSHOEK
SINGEL
ZWARTHOUTSTR
REEPKENSLEI
PIERSTRAAT
WIPSTRAAT
KRUISSTRAAT
INFANTERIELAAN 1
BAANVELDEN 1
KEIZERSHOEK 1
DRABSTRAAT 1
WAARLOOSVELD 1
BOCHTSTRAAT
KRUISSCHANSLEI
HONDSTRAAT 1
RAUWAARD
DOELVELD 14 A
ALTENASTRAAT
NACHTEGAAL 2
PRINS FILIPLAAN
OOSTSTATIESTR 88

MECHELSESTEENWG
ALBERTLEI
HONDSTRAAT 2
DRABSTRAAT 2
NIEUWSTRAAT
S HERENHOF 3
SCHUURVELD
NONNENBOS
WITVROUWENV 32
MOLENSTRAAT 16
VOLDERIJ
JB FRANCISSTRAAT
BAUTERSEMSTR
EERTRBRUGGEN
BLAUWESTEEN 26
GEMEENTEPLEIN
MEYLWEG 1
S HERENHOF 1
H. DE NAEYERSTR
KIEZELWEG
EDGARD TINELLAAN

Juli - augustus 2022

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

EEKHOVEN
LOSWEG
NACHTEGAALSTR1
PLUYSEGHEMSTR 1
STREPESTRAAT
KEIZERSHOEK 3
KEIZERSHOEK 2
ROMPELEI
WITHOF
E19
P. DE LAETSTRAAT
DRIES
MEYLWEG 2
LEOPOLDSTRAAT 5
OOSTSTATIESTR 1
PLUYSEHEMSTR 21
LEIAARD
VIJVERLAAN
LIJSTERBOLSTRAAT
PRONKENBERGSTR
TUINWIJK 2

KONTAKT

KONTAKT
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September 2022

Donderdag 01 Wijngilde
Vrijdag 02 Kaart 1
Zondag 04 Instuif (Volley)
Foto
Maandag 05
Ledenavond
Dinsdag 06 Tafeltennis
Donderdag 08 Tafeltennis
Zondag 11 Instuif (Ttk)
Maandag 12 Foto
Dinsdag 13 Tafeltennis
Donderdag 15 Tafeltennis
Vrijdag 16 Kaart 2
Zondag 18 KWB Herfstlunner
Maandag 19 Foto
Dinsdag 20 Tafeltennis
Donderdag 22 Tafeltennis
Vrijdag 23 Kook 1+ ledenvergadering
Zaterdag 24 Artikel Kontakt
Zondag 25 Instuif (Kook)
Maandag 26 Foto
Dinsdag 27 Tafeltennis
Afwerken Kontakt
Donderdag 29
Tafeltennis
Vrijdag 30 Kaart 3

22
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19.00 uur
20.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
11.30 uur
14.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
12.00 uur
10.00 – 13.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
08.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

KONTAKT

“Kontakt”: September 2022.
De volgende Kontakt is beschikbaar voor onze ledenbegeleiders vanaf
donderdagmiddag 1 september 2022
Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,
• Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
uiterlijk zaterdag 27 augustus 2022 12.00 uur!
INHOUD
Kalender
Voorzitterswoordje
Familiaaltjes
K woordje
Herfstlunner
Gewijzigde prijzen
Kulo
Tafeltennisnieuws
Fotoclub
Inschrijvingen
Bier van de maand
Nieuws van het Kookfront
Kaarten
Meimeringen
Komart volley
Kalender september
Omtrent “Kontakt”
KWB Rommelmarkt

KONTAKT

2
3
5
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
22
23
24
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23

24
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