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KWB    Sint-Martinus    Kontich    vzw 
Jaarverslag  74ste  werkjaar (2021-2022) 

 

1. Algemeen Beleid  

De samenstelling van het Dagelijks Bureau bleef ongewijzigd en bestaat uit 

volgende functies: Voorzitter, medevoorzitter-penningmeester, secretaris, 

verantwoordelijke economaat, lokaalverantwoordelijke voor de verhuur van 

het lokaal en verantwoordelijke voor het onderhoud.  

Zij vergaderen minstens 1 keer per maand.  

Daarnaast zijn er de ledenbegeleiders die de ledenbladen Kontakt en Raak 

bezorgen aan hun leden . Deze groep van 22 onderging een wijziging ten 

gevolge van het overlijden van Willy Bosmans, hij werd vervangen door Rik 

Van Deuren, en het ontslag van het duo Ivo De Meyer-Rita Maertens die 

samen opgevolgd werden door Greta Brion. 

De ledenavonden op de eerste maandag van de maand blijven eveneens 

behouden en zijn toegankelijk voor alle leden. 

Jammer genoeg verloren we twee onderafdelingen: Martinus voetbal is 

gestopt wegens een te kort aan voetballers. De overgebleven spelers hebben 

een onderdak gevonden bij Riko. En anderzijds is de postzegelclub een 

zachte dood gestorven. 

 

2. Ledennieuws  

Op dit moment telt onze afdeling 268 hoofdleden, 103 partners en 20 

inwonende kinderen, hetzij een totaal van 391. Jammer genoeg moeten we 

ook een aantal overlijdens vermelden: Mous Mia, Thys Jos, Bosmans Willy, 

Auwerkerken Roger, Goetschalckx Janine, Claessens Nini, Moons Fred, 

Roelandt Rene, Keymeulen Karel, Van den Eynde Louis, Degeeter Chris, 

Van Boxem Gaston en Daman Eric. Ook in de vakantiemaand augustus 

moesten we al afscheid nemen van 2 leden: Anita Verhoft en Ludo Bertels.  

 

3. Ledenblad 

Het ledenblad “Kontakt” verscheen maandelijks gedurende het werkjaar, en 

één maal in de vakantieperiode juli/augustus, onder de 

eindverantwoordelijkheid van Frans Helsen. Een werkgroep zorgt 
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maandelijks voor de verdeling, samen met het verbondelijk maandblad 

Raak, in de bakjes van de ledenbegeleiders. Een nieuwe versie van de 

welkombrochure is eveneens verschenen. 

 

4. Vertegenwoordiging 

Onze afdeling blijft vertegenwoordigd in de parochieraad en verschillende 

gemeentelijke raden. 

 

5. Dienstbetoon 

Dienstbetoon blijft één van de belangrijkste hoekpijlers van onze werking 

en kwam o.a. tot uiting in 

• Het ter beschikking stellen van het lokaal aan de Martinus 

oktoberfeesten, diverse parochiale verenigingen en 

bevriende organisaties 

• De vormings- en infoavonden 

• De steun aan Wereldsolidariteit en de actie 1212 Oekraïne  

 

6. Activiteiten 

Het uitbreken van de coronabesmetting heeft onze werking danig in de war 

gestuurd. Geplande activiteiten tussen half maart 2020 en eind februari 2022 

moesten afgelast worden en nieuwe activiteiten konden niet doorgaan. Ons 

lokaal is wekenlang gesloten geweest, dus ook geen zondagse instuif. 

Gelukkig is er een kentering gekomen en konden volgende activiteiten 

ingericht worden door het dagelijks bureau: 

17/10/2021: De Herfstlunner 

28/11/2021: Het kinderfeest onder het motto: Ieder kind zijn Sint, maar dan 

in een door de corona-invasie beperkte vorm 

07/02/2022: De open vergadering “Van slapen lig je toch niet wakker” (het 

belang van een gezonde nachtrust) 

06/03/2022: Het lenteontbijt 

17/07/2022: de 19de editie van de rommelmarkt, dit met de medewerking 

van vele helpers uit de onderafdelingen 

 

Harry Crauwels, 
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Secretaris. 

KWB  Financieel  1-10-2022 
 

De eerste helft van 2021 bleef het coronavirus onze activiteiten nog 

lamleggen. Het is pas vanaf juli 2021 dat we terug enigszins “normaal” aan 

de slag konden. Hoewel we dan nog steeds rekening moesten houden met de 

zaalschikking met beperkingen van aantal personen per tafel, geen 

tooghangers, de verplichting van mondmaskers, gebruik van handgel, het 

installeren van een CO meter en het verluchten van het lokaal. Het was 

allemaal niet zo evident. 

 

Ook in 2021 kon de jaarlijkse solidariteitsinstuif niet doorgaan. In 2021 werd 

ons lokaal ook vrijwel niet verhuurd, op een uitzondering na. De zondagse 

instuiven die vanaf juli hervat werden, kenden ook een vrij matige 

belangstelling. Velen waren nog ongerust om de gezondheid niet in gevaar 

te brengen, wat uiteraard te begrijpen valt. 

 

Zoals in 2020 bleef dit alles ook niet zonder financieel gevolg in 2021. 

Gelukkig konden we rekenen op onze brouwer die een deel van de vervallen 

drank wegens de verplichte sluiting niet aanrekende. Daarnaast hebben we 

toch een aanzienlijk deel van onze voorraad moeten weggooien. 

 

Opnieuw hebben onze leden in grote getalle hun lidmaatschap voor het 

volgend jaar vernieuwd. Het geeft ons als KWB bestuur goede moed om ons 

verder in te zetten. 

 

Voor 2021 kregen we opnieuw een verhoogde subsidie vanwege de 

gemeente, maar was er geen coronatoelage meer vanwege de overheid. Toch 

konden we 2021 afsluiten zonder verlies. 

 

We kijken alvast uit naar 2022 om terug helemaal aan de slag te kunnen en 

geen activiteiten meer te mioeten afgelasten. 

 

Jos Demeer 

Uw KWB-penningmeester 
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KWB lokaal  gebruik   2021 – 2022 

 
Terugblikken op een jaar gebruik van ons mooie KWB-lokaal geeft ons de  

gelegenheid om de diversiteit te schetsen van onze KWB afdeling. KWB 

met zijn activiteiten, de onderafdelingen met hun specifieke activiteiten en 

dan nog eens het verhuur aan KWB-leden en bevriende organisaties.  

Dit vraagt duidelijke afspraken om alles in goede banen te leiden. Met een 

hele boel goede wil zijn we er ook dit werkjaar weer in geslaagd om alle 

activiteiten vlot te laten verlopen.  

 

Zo is het prettig wanneer je in een zuiver lokaal komt en je frisse dranken 

kan geven aan je leden ook al vergeet men wel eens de toog terug bij te 

vullen en het lokaal uit te keren. 

 

Hierop letten maakt het voor de volgende gebruiker aangenamer en tevens 

de stimulans dit ook te doen. 

 

Voor het afhuren of gebruik van dit lokaal door KWB leden of derden gelden 

andere afspraken dan voor de onderafdelingen. Hiervoor wenden we ons 

steeds tot de verantwoordelijke van de KWB.  

 

Voor verhuur hebben we tassen en bestek voor ongeveer 140 personen. 

Onderafdelingen die een grote activiteit voorzien voor hun afdeling kunnen 

hier uiteraard ook gebruik van maken door eenvoudig de verantwoordelijke 

te contacteren.  

 

Verder een woordje van dank aan de onderafdelingen voor de inspanningen 

om onze afspraken te willen respecteren wat niet altijd evident blijkt te zijn. 

 

Nog even aandacht voor de inkijkboek. Deze is niet heilig en geld enkel als 

leidraad. De correcte versie is steeds bij de lokaal veerantwoordelijke. 

 

Voor KWB Sint-Martinus 

Frans Helsen 
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KWB werkgroep KULO 2021-2022 
 

KULO organiseerde het voorbije werkjaar 4 activiteiten. Hiervan moesten 

er 2 afgelast worden wegens de coronaproblematiek. 

Op 23 oktober 2021 trokken we naar het Waasland. We telden 28 

deelnemers. 

Deze daguitstap kwam ter vervanging van het traditionele KULO-weekend, 

dat we in 2021 niet konden organiseren. 

In december stonden een kerstfeest en de oudejaarsavond in ons KWB-

lokaal gepland.  Beide activiteiten konden jammer genoeg niet doorgaan 

vanwege de gekende problemen. 

Op 20 mei 2022 konden we een 2de daguitstap organiseren. Lier en Mechelen 

stonden op het programma. We telden een beperkte groep van 14 

deelnemers. 

Na het ontslag van Lieve Puttemans en Louis Van Deuren als leden van de 

werkgroep, kwamen Louisa De Busschere en Leo Ielegems ons team 

versterken. 

Het KULO-team, 

Jos en Marina, Harry, Leo en Louisa 

 

 

 

 

  

http://www.google.be/imgres?hl=nl&gbv=2&biw=1440&bih=655&tbm=isch&tbnid=0RSkKlos1lr4SM:&imgrefurl=http://www.axcam.nl/psv/leden%20paardensport%20vereniging%20hulst.html&docid=RQdRtBttpCCq_M&imgurl=http://www.axcam.nl/psv/image/leden%20(1).png&w=1920&h=1080&ei=AZWdT7j2Juaj0QX0o_joDg&zoom=1&iact=hc&vpx=304&vpy=163&dur=4546&hovh=168&hovw=300&tx=132&ty=113&sig=115500336116401624001&page=1&tbnh=95&tbnw=169&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:65
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KWB  Tafeltennis 2021- 2022 
 

7/09 openingsvergadering om 19.30u. 

Competitie: 

• Bij de volwassenen waren er 5 ploegen ingeschreven en bij de 

jeugd 2 ploegen   

• Nieuw in competitie: senioren puntentelling 

o Winst = 3 pt 

o Gelijk spel = 2 pt 

o Verlies = 1 pt 

o Forfait = 0 pt 

• Omdat er veel ploegen zijn gestopt, is er een herindeling geweest 

van de ploegen. Dit volgens ploegwaarde, daardoor zijn er heel wat 

ploegen naar een lagere reeks verschoven. 

Als een ploeg voorstelt om op 2 tafels te spelen kan je dit niet meer 

weigeren. 

Spelen op 1½ tafel kan je nog wel weigeren. 

• Nevencompetitie 

o 3 ploegen hebben beker De Hollogne gespeeld en 1 ploeg in 

de reeks Masters. 

• Info jeugd, jeugdverantwoordelijke Karl Gryp  

o Trainingen op woensdag van 18u tot 19.30u en werden 

gegeven door Karl/Frans.  

o Jeugddag: in de zomer was er een pretparkbezoek.  

19/09 dubbelkampioenschap max. 24 personen, Bert en Maud organiseren 

• start om 13.30u, einde rond 17u. 

• er werd voor een versnapering gezorgd = rijstpap gemaakt 

door Maud 

• technische leiding = Bert 

• er was een goede opkomst en er werd veel plezier gemaakt 

11/11 clubkampioenschap 

• technische leiding Frans 

• vanaf 10 u. wordt er in poules gespeeld 
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• einde rond 17.30u 

• aansluitend etentje met bekendmaken van 

o recreatiekampioen = Fran Deprez 

o kampioen jeugd = Robbe De Bruyn 

o clubkampioen = Karl Gryp 

14/11 solidariteitsinstuif: tafeltennis zorgt voor het afruimen 

29/12 black light 

07/05 slotfeest met bingo 

14/05 bestuursuitstap 

• samen met de vrijwilligers een partijtje minigolf met aansluitend 

een gezellig etentje 

Extra: 

• openen lokaal met beurtrol  

• Walter heeft ook dit ‘covid’jaar elke maand een nieuwsbrief uit zijn 

mouw getoverd! 

• Zomertafeltennis: Els en Marc openen het lokaal.  

• De financiën staan er vrij goed voor. De leden hebben dit jaar €10 

inschrijvingsgeld betaald. Er is een deel van het lidgeld van vorig 

jaar teruggestort door sporta. 

• Frans informeert bij Argenta of we voor drank digitaal kunnen 

betalen. 

• Kalenderboekje wordt door Frans verzorgd 
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KWB Kaarten  2021-2022. 
 

Een terugblik op ons kaartseizoen brengt ons terug in coronatijd. 

Na een gelukte start moesten we toch weer rekening houden met dat vieze 

beestje. Het kaarten werd voor een paar maanden op non-actief geplaatst 

wegens gesloten lokaal. Ook onze kaartmarathon kon helaas niet doorgaan. 

Maar geen nood, na hervatting van onze kaartavonden, vonden we het 

lumineuze idee om de verloren avonden op te vangen door dubbele 

kaartavonden in te lassen. Hierdoor konden we toch een volledig 

klassement van 16 kaartsessies opbouwen. 

61 kaarters konden we opnemen in het klassement van beste 7 met Georges 

De Bruyn als volwaardig kaartkampioen. Hij werd gevierd tijdens onze 

kampioenviering op zaterdag 30 april 2022. 

Toch nog een mooie afsluiter ! 

 

FS 
 

 

 
  



10             Sint-Martinus  JAARVERSLAG 2021-2022 
   

 

K.W.B. Kookclub 2021 - 2022 
 

Vol goede moed en voornemens werd er een nieuw jaarprogramma 

samengesteld, na de “Corona-werkloosheid” van het vorige werkjaar zat de 

goesting er weer in. 

Toch was het niet te voorzien dat het “Coronaspook” alweer roet in het eten 

gooide zadat we de Solidariteitsinstuif in het water zagen vallen en ook in 

december en januari de fornuizen niet nodig hadden.  Na deze kookloze 

maanden keken en werkten we vol goede moed richting de restaurantdag 

van april.  Deze diende door de te weinig ingeschrevenen afgelast te worden.  

Deze werd dan ingevuld door een gewone kook-samenkomst onder de chefs.  

Verder liep het allemaan volgens de planning al moeten we enkele chefs een 

tijd missen wegens familiale omstandigheden. 

 

Activiteitenverslag 

 

We openden het werkjaar met de traditionele ledenvergadering gevolgd door 

mosselen-friet.  In oktober waanden we ons met onze dames zowat in de 

hemel met “Pastoorshaasje” en Rijstpap op het menu.  Toen dook plots 

corona weer op zodat we de “Solidariteitsinstuif” alsook de december en 

januari-kookavonden langs de kant stonden.  Groep Verpoten nam in 

februari de draad weer op met een stukje konijn op het menu.  Onze 

maartactiviteit was een try-out voor onze restaurant-dag van april die we tot 

onze spijt moesten afgelasten wegen te weinig ingeschrevenen alsook een 

tekort aan mankracht.  In mei mochten onze dames weer aanschuiven en dit 

gebeurde met St-Jacobsnoten, Kip en Citroenmousse op de kaart.  In juni 

was het de sluitings-kook met een “Appelcrumble” als afsluiter. 

Restte ons nog de opkuis van de keuken die plaats vond op 6 juli zodat alles 

netjes klaar staat om er het volgend werkjaar weer volle bak in te vliegen. 

 

Vooruitblik naar 2022-2023 

 

De werking van onze kookclub blijft dezelfde, één maandelijkse 

bijeenkomst afwisselend op vrijdag en zaterdag.  In de Infobrochure hebben 

deze een nummer. Ook de solidariteitsinstuif is een kookactiviteit. Alle 

helpende handen zijn hier nodig om het werk lichter te maken.  Verder 

hebben we een 7-tal instuiven te verzorgen, hiervoor hebben we getracht om 

u niet te veel overwerk te bezorgen.  Het enige wat u nog moet doen dit 
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werkjaar is enkel genieten van al onze samenkomsten.  Ondertussen namen 

we helaas afscheid van Tuur Geerts die zijn lidmaatschap niet verlengde, 

ook Ivo De Meyer is geen kook-lid meer  dank aan Tuur en Ivo voor de jaren 

van inzet en zien jullie ongetwijfeld nog terug op één of andere kwb-

activiteit.  Daarentegen hebben we het heugelijke nieuws jullie te melden 

dat we twee verse krachten, namelijk Martin & Ronny in ons midden hebben 

die we zeer graag verwelkomen.  We danken ook alle chefs die hun mandaat 

verlengden.  Natuurlijk is het toch aangewezen om op zoek te blijven gaan 

naar nieuwe leden zodanig dat we het werk voor éénieder kunnen verlichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

K.W.B. KOOKCLUB 
Sint.-MARTINUS 

Kontich 
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KWB fotoclub 2021 - 2022 

 

 

 

 

We zijn een leuke groep en, het aantal leden blijft groeien, waarin 

fotografie centraal staat.  

 

Wekelijks op maandag vanaf 14:00 komen we bijeen om onze ervaringen 

te delen. Enkele aspecten die hier aan bod kwamen zijn: 

▪ bedienen van je toestel 

▪ beeldcompositie 

▪ belichting 

▪ verhoudingen 

▪ studio 

▪ ontwikkelen 

▪ beeldbewerking 
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Dit niet enkel in saaie lessen, maar vooral praktisch gericht.( hoe – dit, 

waarom – dat, ja – maar…) allemaal met het oog op een eindresultaat 

waarvan je achteraf zegt:”Oke die foto is af en net zoals ik in gedachten 

had.” 

 

Daarom hadden we elke laatste maandag van de pare maanden een thema 

ter behandeling, waarvan we samen de foto’s bekeken en onze appreciatie 

deelden. 

Deze thema’s waren respectievelijk:  

▪ Haven 

▪ Natuurelementen 

▪ 2 foto’s voor en na 

▪ Silhouetten 

▪ Landschapfotografie. 

 

Samen trokken we er regelmatig op uit: vele uitstapjes die variëren van  

▪ Fototentoonstellingen 

▪ musea bezoek (Mini Europa – Sint Jacobskerk – Gunfire) 

▪ parken (Rosendael, Hof ter Linden) 

▪ gebouwen 

▪ steden (Mechelen by night 

▪ natuur (Meise, Schorre, Zennegat, Fort IV, Fort V…) 

▪ Daguitstap naar Amersfoort 

 

Dit jaar hebben we onze medewerking verleend aan andere organisaties 

buiten KWB: 

▪ Eerste communie Sint Martinus. 

▪ Alcopa               Sinterklaasfeest 

Op onze website “www.indelens.be” kan je steeds onze kalender  

raadplegen en zo altijd de laatste aanpassing, door bijvoorbeeld, 

weersverwachtingen. 

 

  

https://indelens.stackstorage.com/remote.php/webdav/Kernteam/www.indelens.be
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KWB  WijnmakersGilde  2021-2022 
 
 
Donderdag 2 september  2021 hebben we met de gilde het werkjaar  

ingezet. Na vele maanden  van uitstellen en schrappen ten gevolge van de 

corona pandemie.  Maar, op 2  september  : het mocht terug en het kon. 

Wij hadden  Willy Meyers gevraagd   een overzicht te maken  van de 

laatste vergaderingen voor corona.   Er werd bij een lekker glaasje wijn 

rustig en ronduit  gepraat over het voorbije verlof en de  corona perikelen. 

Ook het voorbije verlof dat weer in het water was gevallen. 

Wij zijn het werkjaar 2021-2022 dus gestart op donderdag  2 september 

2021 met onze eerste ledenbijeenkomst.   Op onze leden bijeenkomst  op 7 

oktober hebben we een van onze leden, Eddy Van Dessel gevierd, een van 

onze jarenlange trouwe leden was 90 jaar geworden en dat hebben we 

gevierd, wel met een beetje vertraging, en weer was corona de spelbreker. 

Op onze ledenvergadering van 4 november was er , zoals al verschillende 

jaren, pompoensoep en een voordracht over wijn gemaakt van 

lijsterbessen.  De lijsterbes, is die dan niet giftig ? 

Dan komt er weer een pauze,  Corona slaat weer toe. Alles afgelast. 

 

 

Op donderdag 3  februari   was de kapitein van de “Antwerp flyer” onze  

gastspreker.  Dit zeilschip nam meerdere keren deel aan de “ Tall ships 

races “. Ook deze voordracht werd uitgesteld. Onze spreker had : raad eens  

- corona.     Op donderdag 3 maart zag alles er weer gezond uit   en kon de 

voordracht wel doorgaan. Intussen is er ook onze jaarlijkse  

“ Kaas en Wijn avond” geweest    op zaterdag 19 februari.   In april komt 

er een voordracht over de paardenbloem.  Je kan er wijn van maken maar 

ook nog veel meer en dat hebben wij bewezen.  Op de ledenvergadering 

van 5 mei   hebben we gepraat over het maken van netelwijn,  het recept 

kan je vinden in de boeken van Harry Potter, maar wij hebben er enkel 

maar netelsoep van gemaakt, en die was best te eten.   Donderdag 2 juni 

was Rita Vingerhoets onze gastspreker. Onderwerp : je raad het nooit : 

Water!.  Ondertussen is onze gilde  

 

 

2 
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40 jaar  rede dus om een feestje te brouwen en dat hebben we uitgebreid 

gedaan op zaterdag 4 juni.  Ook onze jaarlijkse barbecue is door gegaan op 

zaterdag 18 juni.  Wij sluiten het werkjaar af  met een open deur dag in “ 

De Arend” op 17 juli.   

40 jaar wijngilde ! Het zit er op.   

 

               

.  

 

 

 

Kamiel  Michiels,      Marc  D’haene 

Voorzitter      secretariaat. 
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