sint-martinus kontich
49 ste jaargang
2020-2021
September 2020
P004938
Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1

Maandblad - verschijnt niet in augustus
V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich
www.kwb-martinus-kontich.be

Sint-Martinus organiseert
September 2020
Woensdag 02
Donderdag 03
Zondag 06
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Donderdag 10
Zaterdag 12
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Tafeltennis
Wijngilde ??
Geen Instuif - Corona
Fotoclub ??
Tafeltennis
Ttk Jeugd
Geen Instuif - Corona
Fotoclub ??
Tafeltennis
Geen Instuif - Corona
Fotoclub ??
Dagelijks Bureau
Tafeltennis
Kook – ledenvergadering ??
Ttk Jeugd
Artikel Kontakt
Geen Instuif - Corona
Foto ??

18.00 uur
19.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
09.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
12.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
18.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.
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VOORZITTERSWOORDJE
Dag KWB-vrienden en vriendinnen,
We hebben als DB beslist toch een KONTAKT uit te geven, zodat jullie
van ons toch eens iets horen.
Maar vermits er door de veiligheidsraad geen versoepelingen zijn
toegestaan voor wat onze werking betreft, zal het KWB lokaal ook in
september nog niet geopend worden voor onze activiteiten.
Dus met pijn in het hart moet ik jullie zeggen dat er ook in september
GEEN instuif zal zijn!
We zijn van mening dat de gezondheid van ons allen op alles voorrang
heeft en wij rekenen hiervoor op jullie begrip.
Het DB heeft, na overleg met onze verbondelijke KWB verantwoordelijke,
uitzonderlijk toelating gegeven aan de onderafdeling TTK om de
trainingen, in voorbereiding van het nieuwe seizoen, terug op te starten
onder strikte veiligheidsvoorwaarden en onder toezicht van hun voorzitter.
Hopelijk kunnen we in oktober ons KWB werkjaar opstarten met nieuwe
moed, maar om eerlijk te zijn, ook dat zullen we nog moeten bekijken.
We proberen jullie zeker op de hoogte te houden, raadpleeg indien
mogelijk ook regelmatig onze website.
Beste allen, ik wens jullie het allerbeste toe, hou jullie gezond, hou er de
moed in en hou vol!
In dit nummer van KONTAKT lees je ook wat nieuws van onze
onderafdelingen.
Ik hoop jullie gauw terug te zien.
Hou het GEZOND !!!!
Jullie voorzitter Johan De Hert
KONTAKT
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FAMILIAATJES
Aan iedereen het aller, allerbeste!
Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Jong en oud, samen moeten we
hier door.
KWB wenst jullie dan ook een mooie toekomst en hopelijk gauw weer een
actieve toekomst.
Het ga jullie allen goed. Blijf sterk, moedig, hoopvol…

We vernamen het overlijden op 5 augustus 2020 van ons lid Mia MOUS,
echtgenote van Tuur Geerts in de leeftijd van 86 jaar. Mia was een
regelmatige bezoeker van onze wekelijkse instuif en ook van andere
activiteiten. Steeds vriendelijk, de glimlach op haar gelaat en een woordje
voor en met iedereen…
We wensen Tuur en de ganse familie langs deze weg onze oprechte
gevoelens van medeleven aan.

HERFSTLUNNER 20 SEPTEMBER 2020
Het Dagelijks Bureau van KWB Sint-Martinus Kontich heeft beslist,
gezien de heersende corona maatregelen, om de LUNNER niet te laten
doorgaan en naar een latere datum te verschuiven.
Leden die al betaald zouden hebben krijgen hun geld uiteraard terug.
Het Dagelijks Bureau.

HET BIER VAN MAAND SEPTEMBER
Daar het KWB-lokaal al een tijd gesloten is gebleven en er dus niet
geconsumeerd kon worden, blijft AUGUSTIJN DONKER ook in de
maand september “BIER VAN DE MAAND”. Hopelijk kunnen wij in de
zeer nabije toekomst elkaar terug ontmoeten bij een natje en een droogje!
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Beste Vrienden,

Het zomertafeltennis gebeuren viel dit jaar opnieuw in de smaak. Zeker
een dikke proficiat voor Marc en Els. Het was al eens een gezellige drukte
en al eens aan de warme kant.
En dan toch weer geen tafeltennis voor augustus. De start van ons 40e
werkjaar moest uitgesteld vermits KWB besloot het lokaal terug te sluiten
nadat onze gouverneur paniekerig alles in de provincie Antwerpen aan
banden wist te leggen.
De competitie staat alleszins nog altijd gepland. We kijken dan ook uit
naar de mogelijkheden en onder welke omstandigheden dit zal moeten
gebeuren. De federatie Sporta tafeltennis zou ons uiterlijk op 23 augustus
over de situatie berichten. We wachten met een bang hart af en houden
nadien onze leden op de hoogte.
Voorlopig staat de ttk kalender nog wel in het programma en hopen dat we
er snel uit komen.

Tot een volgende
Frans

KONTAKT
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Beste kookvrienden,
De zomer van 2020 is bijna voorbij en geloof me we zullen hem ons nog
lang herinneren. De warme dagen en hittegolf nemen we erbij alsof we dat
gewoon zijn. Dat “viruske” is een ander paar mouwen, daar zitten we al
vanaf februari mee en we zijn er nog niet vanaf. Welke maatregelen we
allemaal doorlopen hebben ga ik hier niet herhalen, om de paar dagen of
de week verandert dit wel in ons landje of in onze de provincie.
Dankzij de uitleg van sommige ministers weten we het soms helemaal niet
meer. Nu nog enkele “strandministers” voor Oostende of Blanken-berge
en die kunnen dan samen met de 9 “gezondheidsministers” vergaderen.
Misschien kunnen we met heel die bende een nieuwe regering vormen ?
Op 01 september 2020 zitten we al 467 dagen zonder regering na de
verkiezingen van mei 2019. “Goe bezig mannen.”
Terug met onze voetjes op de grond. Ons werkjaar 2020-2021 zijn we al
begonnen met droevig nieuws. Op 5 augustus 2020 overleed Mia, de
echtgenote van chef Tuur. Mia werd 86 jaar en was al enkele maanden aan
het sukkelen met haar gezondheid. We zullen haar missen.
We wensen Tuur en de familie veel sterkte bij dit grote verlies en betuigen
hun onze oprechte deelneming.
We starten (hopelijk en onder voorbehoud rekening houdend met de
Covidmaatregelen) op 25 september 2020 met onze algemene
ledenvergadering, jullie ontvangen hieromtrent ten gepaste tijde het
jaarverslag en de infobrochure. Op deze vergadering hopen we ook een
nieuw lid te verwelkomen. We sluiten deze vergadering af met
“coronavrije mosselen” en frietjes.
Dienstmededelingen :
- Onze verjaardagswensen gaan in september naar onze chefs Verhelst
Luc en Verpoten Marc, gefeliciteerd vanwege gans de kookploeg.
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- Za 24 oktober 2020 eten met de dames (om 17.45 u), chefs 13.30 u.
(onder voorbehoud Covid 19).
- Zo 25 oktober 2020 speciale instuif (aanvangsuur volgt nog) : Torfs L.Puttenaers F.- Aerts D.- Vd Putte B.- Beeckmans E.- De Meyer E.Marnef K.- Verhelst L. .
Komende activiteit kookafdeling onder voorbehoud (Covid 19 !)

Zondag
25 oktober 2020
Speciale instuif kook
5 euro
Scampi’s diabolique
Scampi’s met looksaus

In het verslag van de Nationale Veiligheidsraad op
20 augustus 2020 lezen we (op 21 augustus 2020) :
Vanaf 01 september 2020 en voor een periode van één maand :
“Blijft de sociale bubbel van 5 personen - d.w.z. mensen met wie je
nauw contact kan hebben - gelden, onder dezelfde voorwaarden als
in augustus. Contacten waarbij de veiligheidsafstand wordt
gerespecteerd, zijn nog steeds beperkt tot 10 personen tegelijk.”
Hieromtrent zal het Dagelijks Bureau van KWB de nodige maatregelen
bekend maken en zullen jullie via een flashbericht verwittigd worden over
de werking en toestand in september. Ik veronderstel dat onze algemene
ledenvergadering dus niet zal doorgaan.
Pottenkijker MW
KONTAKT

September 2020

7

Beste gildevrienden,
Ja, we hadden ons het begin van het nieuwe werkjaar
heel anders voorgesteld. Maar corona is de grote
spelbreker en wij kunnen er niet veel aan doen. Dus
mondmasker op ! Onze ledenbijeenkomst voorzien op
donderdag 3 september gaat niet door. De voordracht
door Geert Vandendriessche over zeilen, en zijn
ervaringen met de “Antwerp flyer”zal later dit jaar opnieuw gepland
worden.
Op donderdag 1 oktober hebben we
een
afspraak
met
de
“Statiepoweten”. Deze culturele
groep uit Hove brengt ons
gedichten, poëzie en proza en
natuurlijk ook veel humor.
Vele jaren hebben zij op een van
onze ledenbijeenkomsten ons
verrast met hun fijne humor. Maar zij stoppen er mee, het zal bij ons dus
hun laatste optreden zijn. Dank je wel Statiepoweten.
En : het speenvarkentje straalt van geluk want ook onze jaarlijkse
barbecue is afgelast. Maar intussen wordt het fruit rijp en moet geoogst en
geperst worden want wijn maken, ja dat zien we nog wel zitten. Zin om
een handje te komen helpen ? je bent zeer zeker welkom ; Neem kontakt
op met Kamiel Michiels onze
voorzitter tel : 0497 / 62 96 86
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(Kristelijke Werknemers Beweging)

Kontich, 17 Augustus 2020
Beste kaartvrienden,
Enkele weken geleden hebben wij jullie via het Kontaktje van juli/augustus
uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 22 augustus.
Door de nieuwe en strengere maatregelingen, ten gevolge van de stijging
van de coronagevallen, is het niet toegelaten om met meer dan 10 personen
samen te komen, zowel in openlucht en zeker niet in een gesloten ruimte
met een afstand van 1,5 meter. We hadden gehoopt dat met de aanpassing
van de voorbije dagen dat de kans er wel zou ingezeten hebben, maar er is
op dat vlak niets veranderd. Dus het lokaal is gesloten en prijsuitreiking
wordt geannuleerd.
Komt er nog wel een ? JA
Wanneer ? : Zodra het toegelaten is en het op een veilige manier kan
gebeuren.
Wat met het nieuwe kaartseizoen ? Dat is een probleem !
Niemand weet hoe het de komende maanden gaat evolueren, volgens de
virologen gaat dit nog even duren en is het wachten op de juiste medicatie.
Wij zijn van oordeel dat we jullie niet op de juiste en veilige manier kunnen
laten kaarten

KONTAKT
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1) afstand van 1.5 m is niet mogelijk ( enkel met mensen van hetzelfde
gezin/ bubbel)
2) Bijna al onze deelnemers behoren tot de risicogroep + 65 j
3) het grootste probleem zien wij bij het delen en goedsteken van de
kaarten – bijna alle mensen brengen, meestal onbewust maar uit
gewoonte, hun vingers naar hun lippen om deze even te bevochtigen
om een betere grip te hebben op de kaarten. Je moet maar eens opletten,
wedden dat je het ook doet maar er niet bewust van was.
4) Er moet soms al eens hard gesproken worden, omdat het gehoor al iets
minder is en dan kunnen er ook speekseldeeltjes overgebracht worden
Vooral voor de 2 laatste punten zou het sowieso verplicht zijn om
gedurende de ganse avond een NEUS-en mondmaskers te dragen (dus
niet op de kin hangen) Wie wilt dit doen?
We hebben in samenspraak met KWB Sint-Rita besloten om

NIET OP TE STARTEN IN SEPTEMBER
en gewoon af te wachten op meer zekerheid en veiligheid. Misschien
vanaf November of later, maar we laten alleszins een bericht, alsook voor
de uitgestelde prijsuitreiking.
Deze moeilijke beslissing is genomen omdat we jullie gezondheid
belangrijker vinden dan de rest, we hopen dan ook op jullie begrip voor
deze drastische maatregel.
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij
- François Stessens via GSM 0497 43 47 08 of
stessens.opsomer@telenet.be
- Ria Van der Heyden via GSM 0485 62 77 47 of ria.vdh@telenet.be
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Oktober 2020

Donderdag 01
Zaterdag 03
Zondag 04
Maandag 05
Donderdag 08
Vrijdag 09
Zaterdag 10
Zondag 11
Maandag 12
Donderdag 15
Zondag 18
Maandag 19
Donderdag 22
Vrijdag 23
Zaterdag 24
Zondag 25
Maandag 26
Donderdag 29
Vrijdag 30

Afwerken Kontakt
Wijngilde
Ttk jeugd
Instuif (Wijngilde)
Fotoclub
Ledenavond +Algem.vergadering
Tafeltennis
Kaart 3
Ttk Jeugd
Instuif (Kaart) + Postzegels
Fotoclub
Tafeltennis
Instuif (Ttk)
Ttk Dubbelkamp
Fotoclub
DB
Tafeltennis
Kaart 4
Ttk Jeugd
Artikel “Kontakt”
Kook 2
Instuif SPECIAL (Kook)+Postz.
Fotoclub
Afwerken Kontakt
Tafeltennis
Kaart 5

KONTAKT

08.30 uur
19.00 uur
09.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
18.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
08.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
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“Kontakt”: Oktober 2020.
De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 1 oktober 2020.
Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,
• met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
uiterlijk zaterdag 26 september 2020 12.00 uur!
INHOUD
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Kalender

2

Voorzitterswoordje

3

K Woordje

4

Familiaaltjes

4

Bier van de maand

4

Tafeltennisnieuws

5

Nieuws van het Kookfront

6

Wijngilde

8

Kaarten

9

Kalender Oktober

11

Omtrent “Kontakt”
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