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   Sint-Martinus organiseert 
 

Februari 2021 
 
 

BELANGRIJKE MEDEDELING N.A.V. DE CORONA 

BESMETTING 

 

Het Dagelijks Bureau heeft beslist het KWB lokaal ook in februari 2021 

nog gesloten te houden, dus alvast geen activiteiten tot en met 28/02/2021. 

Maar het DB belooft wel de situatie op de voet te blijven volgen en jullie, 

onze trouwe leden, via de website of andere mogelijke kanalen op de 

hoogte te houden.   

Wil hiermee dus rekening houden aub. 

 

 

 

 

 

 

De Zoon van  de timmerman 

 

Kreeg zijn naam, 40 dagen , na zijn geboorte. In ons land waren Olivia en 

Noah op de voet gevolgd door Arthur de meest voorkomende namen in 

2020 . Hoelang nog zullen christelijke namen de overhand halen. 

Niettemin vragen we,  Heer , zegen allen, geboren in  het voorbije jaar en 

waak over  alle aanstaande moeders ter wereld . Zij zijn de toekomst en 

onze hoop op een betere en verdraagzame samenleving.  

H. GEEST bewaar ons voor alle onheil en  help ons te bouwen aan een 

virusvrije wereld; 

 

Flor   
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VOORZITTERSWOORDJE 
 

 

Dag KWB-vrienden en -vriendinnen, 

 

De eerste maand van het nieuwe jaar is weeral zo goed als voorbij. 

Een bewogen maand. Met ups en downs, goed nieuws en minder goed… 

 

De eerste vaccins tegen het vreselijke covid19 werden toegediend aan de 

rusthuisbewoners en hun verzorgers. Voor sommigen onder hen is zelfs de 

tweede prik al gegeven. 

 

Dat geeft hoop voor de toekomst… 

 

Maar voor het ziekenhuispersoneel waren er toch nog geen vaccins, 

ondanks alle beloftes, want Pfizer, één van de leveranciers van de vaccins 

kan er minder leveren dan oorspronkelijk was voorzien en afgesproken. 

 

Logisch dat deze groep van mensen uit de zorg boos en ontgoocheld zijn. 

Zij die al bijna een jaar op de bres staan en alles geven om het virus de kop 

in te dijken, de mensen in de ziekenhuizen te helpen en hen het beste van 

zichzelf te geven, uitgerekend deze mensen, die intussen aftelden voor hun 

vaccin, worden in de kou gezet. De politiek wijst naar de leverancier. We 

kunnen er in komen, deels is dat juist, maar let dan toch op met beloftes. 

 

Het wordt hoog tijd dat er perspectief wordt gegeven, dat er zicht op de 

toekomst komt. 

Een toekomst die er dankzij de vaccins beter zou gaan uitzien, zo werd ons 

toch voorgehouden. Maar voorlopig is het nog ter plaatse trappelen. 

 

En dan komt in de voorbije maand onze gemeente ook nog eens in de 

picture omwille van corona. Het Sint-Jozef Instituut wordt op beslissing 

van het college van Burgemeester en Schepenen, na advies van experts en 

medici, volledig gesloten wegens een geval van besmetting in de school 

met de Britse variant van het virus, dat veel besmettelijker is dan het 

“gewone” virus. Leerlingen en hun ganse gezin in quarantaine, elke 

leerling wordt tweemaal getest… Persoonlijk vind ik dat dit de enige juiste 
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beslissing was ondanks kritiek van virologen en zelfs van de Minister van 

Onderwijs. Op deze manier kon inderdaad kort op de bal gespeeld worden 

en opgevolgd worden wat de gevolgen zouden zijn. Ik durf te zeggen, 

proficiat aan hen die hun verantwoordelijkheid genomen hebben! 

 

Maar beste KWB-ers, inderdaad, het wordt stilaan tijd op duidelijkheid, 

perspectief, een positief beeld voor de toekomst. Daar verlangen we allen 

zo naar. Hopen en geloven is en blijft voorlopig nog altijd het enige wat 

we kunnen doen. 

 

Ook voor onze KWB kunnen we alleen maar afwachten en hopen dat er 

spoedig verandering komt. Maar het moet wel veilig en verantwoord zijn. 

Dat zegt uw bestuur al de ganse tijd. 

 

Voor de maand februari hebben we dan ook beslist het KWB-lokaal nog 

GESLOTEN te houden voor alle activiteiten. Maar, zoals ik al zo vaak heb 

gezegd, we volgen de situatie met argusogen op en verwijzen voor 

mogelijke aanpassingen naar onze website. 

 

Tot slot, vorige maand in de RAAK hebt u een cadeaubon van € 5,00 

gevonden, te gebruiken bij een KWB-activiteit in uw afdeling. Verder in 

dit nummer leest u er ook nog meer over, maar knip zeker deze bon uit en 

volg in de komende maanden verdere informatie hierover. 

 

Vriendinnen en vrienden, hou jullie gezond, hou er de moed in en 

nogmaals moet ik jullie zeggen, uit gans mijn hart, ik hoop jullie spoedig 

nog een keer te mogen ontvangen in ons KWB-lokaal. Als het kan, als het 

mag, als het verantwoord is… 

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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FAMILIAATJES 
 

 

Voor ieder van ons is en blijft het een moeilijke periode. 

Er mag veel niet, er zijn strikte regels en afspraken, we worden gevraagd 

en geacht om in de pas te lopen. 

Maar voor een aantal onder ons zal het nog moeilijker zijn. 

Ziek of ziek geweest, al dan niet door corona, een familielid of goede 

vriend(in) moeten afgeven, al dan niet door corona, vereenzaamd omdat 

contacten onder mensen verboden zijn. 

Hou aub moed, geloof met ons dat het einde van deze vreselijke tunnel in 

zicht is en dat ook jullie alles van de afgelopen maanden een plaats kunnen 

geven. 

Wij wensen het jullie van harte toe… 

 

 

 

EEN NIEUWJAARSCADEAUTJE  

VOOR ELK KWB-GEZIN 

 
Beste KWB-vrienden, 

 

Zoals jullie in de Raak van januari kon lezen schenkt KWB aan elk KWB-

gezin een activiteitenbon ter waarde van 5 euro. Zomaar, omdat het voor 

iedereen een lastig jaar is geweest. 

Deze bon, die je vind onderaan op pagina 9, geeft je recht op 5 euro korting 

op een door ons te organiseren activiteit tot en met 30 juni.  

Wat je niet mag vergeten is de bon in de Raak van januari uit te knippen 

en mee te brengen naar die activiteit. 

Inmiddels doen we ons best om een geschikt evenement te vinden. Meer 

hierover zal je kunnen lezen in de Kontakt van de volgende maanden. 

Minder goed nieuws is dat het lokaal gesloten blijft tijdens de maand 

februari. 

 

Het dagelijks bureau. 
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Beste Vrienden, 

 

Wanneer we verleden maand een beetje optimistisch werden met het 

vaccin in aantocht is er toch weer een opdoffer. Telkens de overheid denkt 

wat vooruitzichten te geven drukken de cijfers alles weer in een andere 

richting. Om moedeloos van te worden. Inderdaad straks zitten we een 

gans jaar met allerlei dingen die niet meer mogen en toch is er steeds na 

een beetje hoop de terugval. De hoop op vaccins wordt ook niet echt 

verwezenlijkt want terwijl je hoort dat op zovele plaatsen de vaccinaties 

goed verlopen krijgt ons eigenzinnig landje er te weinig. Of worden we 

nogmaals, al of niet gewild, met twijfels opgezadeld. 

 

Op deze manier mijn 40e werkjaar trachten vol te houden is niet simpel 

maar we hopen toch dat tegen maart of toch ten laatste april terug recreatief 

tafeltennis mogelijk wordt. We hebben al dikwijls deze hoop gekoesterd 

en steeds werden we teruggefloten. Dit kan zo toch niet blijven duren zou 

ik dan denken en kan alleen maar hopen dat er ooit eens een einde aan 

komt. Dat de competitie dit jaar nog een herstart zal kennen lijkt volgens 

mij een utopie te zijn. 

 

Ik schreef vorige maand dat we hoopvol naar 2021 moesten kijken maar 

moeten nu toch voor de tweede maand slecht nieuws brengen. Ik durf er 

zelf geen planning op plakken maar blijf hopen want dit is het enige lichtje 

aan het eventuele eind van de tunnel. 

 

Dus beste vrienden laat ons toch nog even de regeltjes handhaven en 

trachten gezond te blijven. Verder blijf ik hoopvol om onze 

tafeltennisafdeling terug op sleeptouw te nemen van zodra het mag en kan. 

 

Tot een volgende 

Frans  
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Hoi kookvrienden, 

 

Ondertussen heeft iedereen zijn “coronavocabulaire” wel van buiten 

geleerd en komen de “coronawoorden” ons de strot uit. Maar we moeten 

positief blijven, hopelijk is er toch een klein lichtpuntje aan het einde van 

de coronatunnel. Iedereen wordt stilaan voorbereid om zijn linker hemds-

mouw op te rollen, zodanig dat een lieftallige verpleegster (dat valt nog af 

te wachten), ons het Phizerspuitje kan toedienen, (we mogen toch wat fier 

zijn over dit spuitje afkomstig uit Puurs).  

Daarna zullen we ons nog aan de nodige maatregelen moeten houden, deze 

zullen waarschijnlijk stilaan afgebouwd worden. Ons Marcske zal daar wel 

op toezien.  Mogelijk wordt 2021 een overgangsjaar naar meer normale 

toestanden. Voor de Kontichse bevolking valt het mee, we worden 

verwacht in de gebouwen van de AED-Studio’s (het vroegere Sobemi). 

Wil je een tip ? Parkeer in de omgeving van het Stationsplein te Kontich, 

ga te voet via het station en de ondergrondse gang naar de kant Lint en dan 

komt je rechtstreeks tegenover de ingang van de AED-Studio’s. 

Dus we wachten allemaal op onze uitnodigingen via brief, SMS of email. 

 

Van ons (kookafdeling) gaan jullie de eerste weken nog geen brief, SMS 

of email ontvangen gezien onze activiteiten nog steeds stil liggen. 

Enkel onze verjaardagen gaan gewoon verder, zo is onze chef Gerard in 

februari nog steeds jarig, vanwege gans de kookploeg van harte proficiat. 

 

 

 

 

Misschien nog niet vandaag, 

                                misschien nog niet morgen, 

                                                               maar alles komt goed … 

 

                                                                                       Pottenkijker MW                                                                                                                                                           
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Kontichse Wijnmakersgilde 
Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 

 

Beste gildevrienden, 

 

 

Wat denk je van een lekker gepasteuriseerd glaasje 

paarde melk? Helemaal niet zo slecht en het zou 

bovendien nog zeer gezond zijn ook. Persoonlijk hou ik 

liever van een glaasje gefermenteerd druivensap. Wijn 

maken is een eeuwenoude cultuur  

 die meer en meer op een wijnindustrie begint te lijken. Want wereldwijd 

wordt er steeds meer en meer wijn gedronken. In onze gilde is wijn maken 

nog steeds een hobby, maar dat wil niet zeggen dat de kwaliteit daardoor 

moet onderdoen. Kijk eens in de spiegel als je een 

glaasje gildewijn drinkt,  je ervaar een magische 

transformatie .Een lekker wijntje oefent op ons een 

onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Brengt je 

vreugde en rust., schuift voor even de zorgen aan 

de kant. 

  

Maar in onze “arend”  ligt alles er verstild, sereen, en 

rustgevend bij. Voor de wijnen, zeker een zeer goede 

zaak. Donker en rust ideaal om te rijpen.  Maar wij 

gildeleden houden er aan om ook samen eens te 

proeven en te genieten van de vruchten die de natuur 

ons biedt. 

Helaas moeten wij U meedelen dat ook donderdag 4 februari er 

geen bijeenkomst zal zijn in het KWB lokaal. 

Moed houden, er wacht een klein spuitje  
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Beste kaartvrienden,  

 

De eerste maand van 2021 zit erop en de situatie is nog niet veel veranderd 

sinds vorig jaar. In het Kontaktje van januari heb ik jullie reeds de 

annulatie van onze kaartmarathon medegedeeld wegens de verlenging van 

de maatregelen met 6 weken, en dit tot 

1 maart.  

 

Stilletjes hopen we toch dat we nog één of twee  kaartavond(en) kunnen 

organiseren. Maar ik vrees dat we deze voorlopig, samen met de vaccins, 

in de diepvries moet bewaren. 

Die laatsten zijn onze hoop op het “nieuwe” (wat was er verkeerd met het 

“oude”) normaal. 

 

Maar laten we optimistisch zijn en uitkijken naar volgend kaartseizoen, 

wanneer iedereen zijn spuitje(s) heeft gehad, we terug veilig en gezond 

kunnen kaarten. Ook voluit kunnen praten (zonder mondmaker) en op 1,5 

cm !! van elkaar. 

 

Hiernaast een sfeerbeeld van vóór …… 

 

Tot spoedig ! 

Het kaartbestuur 

FS 
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Lock-down-tjes 
 

 

André Cools heeft weer niet stilgezeten in de voorbije maand en weer 

enkele spitsvondigheden op papier gezet. Geniet mee! 

 

WINTERZUURZOETJES 

Regeringsbeslissing  i.v.m. knuffelcontacten : kiezen tussen bronchitis of 

corona! 

Coronaconcerten: knuffelrock! 

Brexit  akkoord: “de vis wordt duur betaald” 

De vis wordt duur betaald maar blijft betaalbaar: “op hoop van zegen”! 

Brits coronavaccin: Johnson en Johnson zegt Johnson!  

Johnson of Van der Leyen: wie vist achter het net? 

Brexitakkoord: 2 duizend-elingwekkende bladzijden. 

Johnson bewijst het: kappers zijn in Groot Brittanië  ook niet open! 

Weerbericht Frank De Boosere: la vita è Bella! 

Transfertperiode Club Brugge: klaar is “kees”! 

Stan Van Samang, Sean D’Hondt, Peter Van De Veire: ’t zijn “geen 

broek”-ventjes meer! 

Mediavermaak : “bloot en spelen”! 

Beerschot: duidelijk in de Rat-s ! 

Mathieu in Dendermonde: wist van geen ” Wout” pijlen te maken! 

 

EINDEJAARSZUURZOETJES  

Trainers AA Gent: zo komen van HEINde  en Verre. 

AA in Gent: en dat met HEIN-eken! 

Voetbaltrainers: duidelijk een knelpuntberoep! 

Europese leiders frauderen: zonder ver-PINCXTen. 

Bo Coolsaet overweegt  CASSATIE, maar CASTRATIE  zou beter zijn! 

Knuffelcontact: Chocotoff  gevonden . 

Coronaverkliksysteem :  burge*meester hij begint weer*! 

 “Vier” russen verhinderen “drie” koningen! 

Nieuwe politieke strategie Vlaams Belang:  ze voelen zich geBelgd! 

Prins Laurent  vergeet activiteitenverslag: hij had het veel te druk! 

Laurents verslag zoek: activiteiten ook ! 
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KNIPOGEN 

Standaard haalt “wit konijn” binnen: Mbayo Leye! 

Vaccinatie: Walen werken harder dan Vlamingen! 

Belgische veldrijders: door Mathieu op het MATJE geroepen. 

Bouwsector: zit met (oost)blok aan ’t been ! 

Van de Veire, D’hondt, Van Samang: Big Brother kandidaten ? 

Lage kijkcijfers voor  Big Brother: laat ons “duimen”. 

Nieuwe naam voor “Big Brother” : “Klein Duimpje”  

Big Brother’s nieuwe reglementen: duim omlaag: naar de dagboekkamer, 

duim omhoog: naar de dagpoepkamer! 

Duim omhoog of omlaag: hopelijk blijft TV-Vier bij de “pinken”!!! 

 

VERLOREN MAANDAG 

Wat eten op “verloren” maandag? “gewonnen” brood ! 

Steeds meer genderoperaties: goed voor “worstenbrood” ? 

Hoe betaal je psychologe Kaat Bollen: met dienstenSeks natuurlijk. 

Afspraak bij psychologe:  online met “ Bol(len) dot com.” 

Psychologen: hun “Bollen”winkel draait goed !!! 

Kucam krijgt boete van 700.000 euro: dat zijn 28 miljoen oude 

“Francken”. 

Dierenpark Bellewaerde: erg  Bizon - der! 

Seksuele stalking: zeg  niet te gauw, ’t is weer een De Pauw !!! 

Reggi helpt bij vaccinatie: Waar zijn die armpjes!!  

Vaccins te krijgen: voor een prikje ! 

Journalisten bij De Wever: ze gingen hun “broekje” te buiten. 

Tekort aan vaccins: winterprik gedaan ! 
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“Kontakt”: Maart 2021. 
 

De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoor-

delijken vanaf donderdagmiddag 25 februari 2021. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 20 februari 2021  12.00 uur! 
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