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Sint-Martinus organiseert
Oktober 2020
Donderdag 01
Zaterdag 03
Zondag 04
Maandag 05
Woensdag 07
Donderdag 08
Zaterdag 10
Zondag 11
Woensdag 14
Donderdag 15
Zondag 18
Maandag 19
Woensdag 21
Donderdag 22
Vrijdag 23
Zaterdag 24
Zondag 25
Maandag 26
Woensdag 28
Donderdag 29
Vrijdag 30

Afwerken Kontakt
Ttk jeugd
Geen Instuif Corona
KWB Dagelijks Bureau
Tafeltennis training jeugd
Tafeltennis
Ttk Jeugd
Geen Instuif Corona
Tafeltennis training jeugd
Tafeltennis
Instuif (Ttk) onder voorbehoud
Fotoclub onder voorbehoud
DB
Tafeltennis training jeugd
Tafeltennis
Kaart 4 onder voorbehoud
Ttk Jeugd
Artikel “Kontakt”
Kook 2 onder voorbehoud
Instuif SPECIAL (Kook)
+Postz onder voorbehoud.
Fotoclub onder voorbehoud
Tafeltennis training jeugd
Afwerken Kontakt
Tafeltennis
Kaart 5 onder voorbehoud

08.30 uur
09.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
18.30 uur
09.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
18.00 uur
18.30 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
18.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
18.00 uur
08.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.
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VOORZITTERSWOORDJE
Dag KWB-vrienden en vriendinnen,
Je hebt de KONTAKT van oktober 2020 in je handen.
Weer nieuws van het KWB-front.
Het zijn en blijven vooralsnog moeilijke tijden.
Hier en daar versoepelt de veiligheidsraad een aantal maatregelen, terwijl
de cijfers op alle fronten blijven stijgen. En de dag na de veiligheidsraad
verkondigt de premier, mevrouw Wilmès, alweer dat er toch weer nieuwe
beperkingen zullen volgen. Wie kan er nog volgen?
En in deze niet eenvoudige en ook niet altijd prettige omstandigheden moet
uw Dagelijks Bureau beslissingen nemen voor onze KWB-activiteiten.
Wat moet u weten in verband met deze beslissingen?
Het KWB-lokaal blijft gesloten zoals nu het geval is en dit voorlopig tot
en met zaterdag 17 oktober. Dus tot dan ook nog geen instuif op
zondagmorgen.
Het DB zal in de lopende tussentijd bijeenkomen om alle voor en tegens
af te wegen en te bekijken, per onderafdeling, wat mogelijk zal zijn vanaf
zondag 18 oktober.
Via de website en mailing trachten wij zo veel mogelijk KWB-vrienden
op de hoogte te houden van het vervolg.
Weet dat het voor ons ook echt niet makkelijk is, we horen hier en daar
kritiek of commentaar, wat tot op zekere hoogte te begrijpen is, maar dit
laatste dan wel in de twee richtingen.
Vrienden, dit lelijke virus mag onze KWB niet kapot maken, niet verdeeld
of misnoegd.
Laten we er SAMEN tegen vechten, laat ons doen wat van ons gevraagd
wordt en vooral, laat ons blijven hopen en geloven dat er spoedig een
ommekeer volgt…
KONTAKT
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Verder moet ik jullie ook al vertellen dat er opnieuw een aantal activiteiten
werden afgelast, namelijk:
- De BBQ van onze wijnmakersgilde op zaterdag 3 oktober.
- De solidariteitsinstuif, een initiatief van de onderafdeling kook
met de hulp van zowat de ganse KWB, op zondag 15 november.
- Het kerstfeest van de onderafdeling voetbal op zaterdag 19
december.
Wij rekenen op jullie begrip en ik wil mijn steun betuigen aan de
onderafdelingen die deze onprettige beslissingen hebben moeten nemen.
Maar als je het mij vraagt, de enig juiste beslissingen in de huidige
omstandigheden.
En tot slot, lieve leden, vraag ik jullie met aandrang, blijf in onze KWB
geloven, blijf trouw aan onze KWB, meer dan ooit hebben we jullie, onze
leden, vandaag nodig!
De lidgelden moeten hernieuwd worden, aarzel niet, weet dat er betere
tijden op komst zijn. Alleen, niemand kan de dag van vandaag zeggen
wanneer.
Ik dank jullie alvast voor al jullie begrip, geduld en solidariteit.
Jij en ik samen en met ons zo vele anderen, dat is en blijft KWB.
Hou jullie gezond, blijf moedig en behoud het vertrouwen in een nieuwe,
in een mooie toekomst! Daar gaan we met z’n allen samen voor…

Jullie voorzitter
Johan De Hert
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FAMILIAATJES
Ook in deze moeilijke tijden blijft KWB jullie het allerbeste wensen.
Wees voorzichtig, hou afstand, draag, daar waar nodig, een mondmasker.
Samen zullen en moeten we overwinnen.
Samen hopen, geloven, verlangen…
Verlangen naar betere, naar normale tijden.
Het komt goed, dat kan niet anders, als we er samen blijven voor gaan…

We vernamen het overlijden op 27 augustus 2020 van ons lid JOS THYS
echtgenoot van Irène Henrion in de leeftijd van 79 jaar. Jos was een goed
gekend figuur in onze KWB familie. Jarenlang was hij voorzitter van onze
onderafdeling volleybal KOMART. Zo was hij zo vele wijkentornooien de
grote bezieler, samen met vele vrienden. Want die had hij veel. En ook
jarenlang was hij de huis DJ binnen onze KWB. Op vele feestjes, gezellig
samenzijns, recepties, verzorgde Jos de muziek en dat steeds met de
glimlach. Hij was een erg graag geziene man in onze KWB, hij zal dan
zeker bij velen ook erg gemist worden.
We bieden Irène en de ganse familie langs deze weg onze oprechte
gevoelens van medeleven aan.

We vernemen ook het overlijden op 21 september 2020 van ons
bestuurslid/ledenbegeleider Willy BOSMANS in de leeftijd van 71 jaar.
Willy sloot zich aan bij onze afdeling toen KWB Kontich Kazerne werd
ontbonden en werd onmiddellijk wijkverantwoordelijke.
We bieden zijn kinderen en kleinkinderen en de ganse familie onze
oprechte gevoelens van medeleven aan.
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En toch vind ik het jammer
Veertig jaar was ik lid van het korps in het Sint -Norbertusinstituut in
Antwerpen. Recent ontving ik het bericht dat de lagere school voortaan de
naam draagt van : DE TOERMALIJN. Toen ik mijn ontgoocheling
uitsprak zei mijn zoon: “Papa , jij behoort tot het verleden , deze directeur
bouwt aan de toekomst; leg u er bij neer dat de tijden veranderen !”
En toch vind ik het jammer !!! Het is het zoveelste voorbeeld van de
verdwijning van de christelijke symbolen. Ziekenhuizen, woonzorgcentra,
instellingen voor gehandicapten , overal moet de term heilig, sint of
katholiek verdwijnen ! Kerken worden winkelcentra, concertzalen,
bibliotheek of hotel !
Dat leegstaande gebouwen een andere functie krijgen , begrijp ik, maar
dat ook de christelijke boodschap van : liefde voor het leven , ongeboren
of oud , eerbied voor de zwakken eveneens verdwijnt daarover maak ik
mij meer zorgen. Ven i creator spiritus of is dat eenvoudig geloof ook
verdwenen ?
Ben ik alleen met dit gevoel ?
FLOR

HET BIER VAN MAAND OKTOBER
Daar het KWB-lokaal al een tijd gesloten is gebleven en er dus niet
geconsumeerd kon worden, blijft AUGUSTIJN DONKER ook in de
maand oktober “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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Goedendag iedereen,
Het Dagelijks Bureau heeft beslist dat het KWB lokaal nog niet zal
geopend worden voor onze activiteiten en dit al zeker tot en met 17
oktober 2020.
In de komende tijd zal het DB samen komen om te bekijken hoe we in
de toekomst de zaken verder zullen (kunnen) aanpakken.
Een korte bevraging bij onze onderafdelingen maakt hiervan deel uit.
Voorlopig, met pijn in het hart, moet ik jullie zeggen dat er ook tot en
met 17 oktober 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.
Hopelijk kunnen we zo spoedig mogelijk ons KWB werkjaar opstarten
met nieuwe moed.
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!
Ik hoop jullie gauw terug te zien.
Hou het GEZOND !!!!

Met vriendelijke KWB groeten,
Johan De Hert
Jullie voorzitter

KONTAKT

Oktober 2020

7

Beste Vrienden,
Onze activiteiten zijn gestart met nogal wat beperkingen door Corona. Niet
altijd plezant maar toch moeten we aan de gezondheid van ons allemaal
denken.
Onze clubavonden verliepen op reservering en we stappen vanaf oktober
hiervan af. De beginnende jongeren krijgen hun training op donderdag
vanaf 18.30 juist voor onze clubavond. Door niet meer met reserveringen
te werken voor de clubavonden hebben de jongeren de kans om nog even
vrij te spelen na hun training. De senioren kunnen dan ook hun tijd beter
kiezen en zijn niet meer afhankelijk van dat ene uurtje. We rekenen wel op
het gezond verstand van onze senioren dat men de corona regels blijft
respecteren.
De competities lopen ook in deze speciale omstandigheden. Het is goed
dat we onze sport kunnen beoefenen maar hopen toch dat we in de
toekomst terug er een gezellige boel van kunnen maken. Grote clubs waar
de sport en resultaten op de eerste plaats komen hebben van deze
beperkingen iets minder last. Clubs waar de gezelligheid troef is moeten
wel wat gas terugnemen maar hoop doet leven.
Ook wij als bestuur zullen toch enkele extra activiteietn moeten schrappen.
Ons dubbelkampioenschap zal op 18 oktober niet plaats vinden.
Ons clubkampioenschap op 11 november zal ook niet plaats vinden. We
zijn van oordeel dat we deze activiteiten
niet veilig kunnen organiseren.

Tot een volgende
Frans
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Beste kiekjesvrienden,
Zoals bij veel verenigingen heeft Corona ook bij ons ook het
uitoefenen van onze hobby bemoeilijkt.
Hopelijk kunnen we deze maand in achtneming van de veiligheidsvoorschriften terug ons “normaal” verenigingsleven hernemen.
Agenda Oktober: (indien we terug kunnen opstarten)
• 05 – 10 Reünie na maanden zullen wel wat te vertellen
hebben op fotografisch gebied
• 12 – 10 Uitstap Fietstocht “Hof ter Linden – Fort V”
• 19 – 10 Corona- foto’s, ( in deze corona-tijd hebben we als fotoclub
niet helemaal stil gezeten, er zijn 13 onderwerpen aan bod
gekomen en daarvan gaan we een selectie van 3 foto’s per
fotograaf en per onderwerp eens onder de loep nemen)
• 26 – 10 Thema “Transport”
Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be
Foto van de maand : Irene De Bie
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Beste kookvrienden,
Deze keer niet meer uitweiden over Covid-19 of coronavirus, het enige dat
ik hierover nog ga vermelden zijn zaken die afgelast , gecanceld of onder
voorbehoud zijn. Dat venijnig ding heeft ons nu al een paar maanden in
een wurggreep en ’t ziet er naar uit dat het de volgende maanden nog niet
zijn valiezen zal pakken.
Dus wat hebben we (onder voorbehoud ) op de planning staan :

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

Wat hebben we niet meer op de planning staan ten gevolge Covid-19 :

Zondag 15 november 2020
Solidariteitsinstuif :
GEEN MOSSELEN !
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Dienstmededelingen :
- In oktober 2020 zijn chef Danny en Flor jarig, vanwege gans de
kookploeg : van harte gefeliciteerd !
- Za 24 oktober 2020 (onder voorbehoud Covid-19) kook met de dames
(om 17.45 u) , chefs 13.30 u.
- Zo 25 oktober 2020 speciale instuif (onder voorbehoud Covid-19) :
Torfs L.- Puttenaers F.- Aerts D.- Vd Putte B.- Beeckmans E.De Meyer E.- Marnef K.- Verhelst L. .
We verwelkomen “jong bloed” in onze kookafdeling namelijk Heuten
Walter en Marnef Kris. Welkom in de club. Met deze nieuwe leden zullen
we mogen kennismaken bij de volgende kookinstuif of kookavond.
- Wintertijd 2020 : de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober
zetten we onze klok achteruit = dus één uurtje extra slapen !

Na 70 jaar zomer- en wintertijd,
weet iemand hoe laat het nu echt is ?

Pottenkijker MW

KONTAKT
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Voetbalvrienden,
De zomerstop zit er nu op en het nieuwe
voetbalseizoen kan beginnen voor onze sjotters na
een veel te lange, verplichte vakantie.
We komen dit jaar uit in de 4e afdeling B
Recreanten van Voetbal Vlaanderen. Onze
thuiswedstrijden spelen we om 11u op de terreinen
van VK Kontich in Kontich-Kazerne, kom gerust
een keer ons ploegske mee naar de overwinning
schreeuwen.
Moesten jullie naar komend seizoen toe nog iemand weten die wat tegen
een balletje kan trappen, en zin heeft om dit op zondag bij ons te doen,
contacteer gerust iemand van het bestuur. We kunnen nog wel wat jong
talent gebruiken.
Na een verloren vriendenmatch gaven we op 6 september officieel de
aftrap van het nieuwe seizoen.
Na 3 wedstrijden noteren we 2 nederlagen en één overwinning. Het is nog
wat zoeken en tasten, maar dat loopt hopelijk wel los voor de rest van het
seizoen.
We moesten ook al jammer genoeg 1 zware blessure noteren. Achillespees
over en einde seizoen voor Nicolas. We duimen allemaal dat hij snel
hersteld.
Hopelijk wordt ons voetbalseizoen niet wederom abrupt onderbroken, en
kan het sporten in open lucht blijven doorgaan.

Voor onze bestuursleden waren de zomermaanden een verplichte oase van
rust.
Nadat in het voorjaar de quiz al niet meer kon doorgaan, waren we ook
genoodzaakt om onze rommelmarkt te annuleren.
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In in nasleep van al deze annulaties hebben we ook besloten dat ons
jaarlijks KERSTFEEST, waar het elk jaar gezelligheid troef is, NIET KAN
DOORGAAN. Dit met spijt in het hart, maar het lijkt ons momenteel de
verstandigste beslissing. ‘Feesten’ zit er vermoedelijk nog niet direct in
vrezen we.
Hou het veilig, gezond, en tot ….

De opdracht voor het eindexamen filosofie:
Maak een verhandeling, zo beknopt mogelijk, die de volgende 3 domeinen
raakt: 1. Godsdienst. 2. Seksualiteit. 3. Mysterie. Eén jonge dame haalde
de maximaal haalbare punten. Haar antwoord: "Mijn God! Ik ben
zwanger! Maar van wie?"

KONTAKT
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Beste bestuursleden,
Kom uit uw kot ! Zit het er al in ? Feitelijk weten wij het ook nog niet zo
goed. Onze volgende ledenvergadering is voorzien op donderdag
1 oktober. Maar, of die zal kunnen doorgaan weten wij ook nog niet.
De beslissing zal pas vallen rond 25 september. (veiligheidsraad)
De Statiepoweten zullen er in geen geval zijn. Hun optreden werd al naar
een latere datum verplaatst. Maar, er ligt al een mooi vervangprogramma
klaar en een blij weerzien. Wij maken er zoals altijd: een leuk feestje van
en hopen al onze leden daar te mogen ontmoeten.
Wij bevestigen dit nog !
En nu : Zijn de appels rijp.
Willen wij appelwijn blijven
drinken, dan zullen we die
moeten maken. Onze gilde mag
appels gaan rapen / plukken in
Lint.
Wij gaan dit doen op
maandag 14 september. EN : wij
zoeken nog enkele helpende
handen. Ben je vrij en wil je een
handje komen helpen dan
verwachten we je om 9 uur aan de
Arend of om 9.15 u in Lint,
Beekhoekstraat 35 . Kan je enkel mee komen persen, dan
verwachten we U rond de middag in de Arend.
Leden en cursisten die voor zichzelf wat appelsap wensen
moeten een fles of andere verpakking meebrengen.
Meer inlichtingen, bel dan even naar onze voorzitter
Kamiel 0497 62 96 86
Hou je gezond en wel !
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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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November 2020
Zondag 01 Geen Instuif
Fotoclub
Maandag 02
Ledenavond +Algem.vergadering
Woensdag 04 Tafeltennis
Donderdag 05 Wijngilde
Zondag 08 Instuif (Volley) + Postzegels
Maandag 09 Fotoclub
Donderdag 12 Tafeltennis
Vrijdag 13 Kaart
Zondag 15 Instuif (Kook)
Fotoclub
Maandag 16
DB
Donderdag 19 Tafeltennis
Vrijdag 20 Kook
Zaterdag 21 Artikel “Kontakt”
Zondag 22 Instuif (Bestuur)
Maandag 23 Fotoclub
Afwerken Kontakt
Donderdag 26
Tafeltennis
Vrijdag 27 Kaart 7
Zondag 29 Instuif (Ttk) + Postzegels
Maandag 30 Fotoclub

10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
18.30 uur
19.30 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
18.00 uur
12.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
14.00 uur
08.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
10.00 tot13.00 uur
14.00 uur

Deze kalender onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen
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“Kontakt”: November 2020.
De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 29 oktober 2020.
Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,
• met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
uiterlijk zaterdag 24 oktober 2020 12.00 uur!
INHOUD
Kalender
Voorzitterswoordje
Familiaaltjes
K Woordje
KWB nieuws
Tafeltennisnieuws
Fotoclub
Voetbalnieuws
Wijngilde
Kaarten
Kalender November
Omtrent “Kontakt”
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