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Sint-Martinus organiseert
Mei 2021
GEEN Viering Kaartkampioen
GEEN Volley Wijkentornooi
GEEN TTK slotfeest
Donderdag 27 Dagelijks Bureau
Zaterdag 29 Artikel Kontakt

15.00 uur
12.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.

KWB Kontakt Juni 2021
Rekening houdend met de nieuwe coronamaatregelen zal de Kontakt van
mei één week later verschijnen.
Artikels hiervoor moeten dan binnen zijn op zaterdag 29 mei..
De afwerking zal geschieden op donderdag 3 juni.
Op deze manier kunnen we na de veiligheidsraad hopelijk toch meer
perspectief mee geven voor de maand juni en krijgen ook de
onderafdelingen de kans in te spelen op eventuele nieuwe maatregelen
vanwege onze regering.
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VOORZITTERSWOORDJE
Dag allemaal,
Wat jullie nu in de hand hebben is de KONTAKT van onze fijne KWB
Sint-Martinusfamilie van de maand MEI 2021.
Dat betekent dat één derde van het jaar 2021 weeral achter ons ligt.
En wat we moeten vast stellen, spijtig genoeg, is dat er nog niet echt heel
veel veranderd is in de situatie met de pandemie en met de covid-19
besmettingen.
Stilaan komt er wat hoop, komen er voorzichtige versoepelingen, maar niet
iedereen is daarmee even gelukkig.
De mensen uit de zorgsector, maar ook de virologen en andere
wetenschappers vragen toch nog steeds erg voorzichtig te zijn met
versoepelingen.
Zolang de vaccinatiegraad nog te laag blijft moet er goed uitgekeken en
nagedacht worden wat er al dan niet kan.
Intussen mogen we opnieuw winkelen zonder afspraak en dat met twee uit
hetzelfde gezin.
Buiten mogen we ook opnieuw samen komen met maximum 10 personen,
al moeten de regels van afstand en mondmaskers nog worden
gerespecteerd.
De avondklok is verdwenen maar in de plaats is er een
samenscholingsverbod van meer dan drie personen vanaf middernacht.
En vanaf 8 mei zullen er her en der terrasjes open gaan waar we met vier
aan een tafeltje mogen genieten van een biertje, een wijntje, een frisdrank
of een koffietje…
Tot tien uur ’s avonds mogen de terrassen open blijven, daarna is het tijd
om huiswaarts te keren…
En vanaf 10 mei mogen alle leerlingen weer voltijds naar school zonder
thuis studie. Voor velen is dit belangrijk en ik kan er in komen, maar laat
ons hopen dat het niet voor nieuwe besmettingen zal zorgen. Ook het
verhaal van de terrassen niet trouwens…
En nu wat onze KWB betreft. Uw Dagelijks Bureau is eind april voor het
eerst sedert ruim een half jaar fysiek weer bij elkaar geweest, weliswaar
buiten op het koertje voor het lokaal en met voldoende afstand. Onder
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andere de heropstart van onze KWB-activiteiten werden besproken,
gewikt en gewogen.
Vooreerst hebben we beslist GEEN “terrassen instuiven” te organiseren.
Dit zou ons echt te ver leiden, organisatorisch haast niet doenbaar en zeker
niet rendabel voor ons als vereniging.
Het Dagelijks Bureau zal de beslissingen van het overleg comité in de
komende weken op de voet volgen, en in functie daarvan voor de maanden
juni, juli en augustus de nodige beslissingen nemen en (hopelijk) de nodige
stappen (kunnen) zetten. Het Dagelijks Bureau zal hoe dan ook eind mei
opnieuw bijeen komen en voor de volgende Kontakt zeker één en ander
beslissen en meedelen.
Daarom kan ik nu reeds melden dat ook de uitgifte van de Kontakt van juni
2021 opnieuw met één week wordt opgeschoven en vanaf 3 juni ’s
middags ter beschikking zal zijn.
Beste leden, wij rekenen nog steeds op jullie begrip en hopen van harte
volgende maal met toch wat positiever nieuws te kunnen komen.
Hou jullie intussen allen gezond en tot zo gauw als mogelijk zou ik zeggen.
Vriendelijke KWB-groeten,

Jullie voorzitter
Johan De Hert
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BELANGRIJKE MEDEDELING N.A.V. DE CORONA
BESMETTING
Het Dagelijks Bureau heeft beslist het KWB lokaal ook in mei 2021 nog
gesloten te houden, dus alvast geen activiteiten tot en met 31/05/2021.
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 a.u.b.

Seringen
Ondanks de late vrieskou, staan de seringen op springen in de tuin van de
buurvrouw. De bloemen voor het kapelleke van Maria. De geur brengt
me steeds terug naar mijn jeugd; zorgeloos, vreugdevol en een periode bol
van tradities. Herinner je nog de processie doorheen de versierde straten
van de gemeente. Wie kent nog de Marialiederen. Zou het helpen om
opnieuw door de straten te paraderen, fanfare op kop en meneer pastor,
onder zijn baldakijn, met de grote monstrans; omringd door stoere mannen
en wolken wierook? Zou het helpen om corona klein te krijgen? ‘t Is het
proberen waard! O. – L – Vrouw van Vlaanderen, bid voor ons!!!

Flor
FAMILIAATJES
Nog even zegt men, nog even volhouden.
Ons aan de regels houden, doen wat van ons gevraagd wordt.
Hopelijk kunnen we elkaar in de zomermaanden opnieuw ontmoeten,
KWB-activiteiten, we denken dan in de eerste plaats aan onze wekelijkse
instuif, organiseren.
We wensen jullie allen het allerbeste, hou jullie gezond en wel en tot…
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Beste “kameraden”,
Ja kameraden het “sossenfeest “ van 1 mei is nu wel voorbij
maar ik wil jullie herinneren aan de eerste regels van het strijderslied van
alle socialisten, communisten en anarchisten in de wereld :
Ontwaakt, verworpenen der aarde !
Ontwaakt, verdoemd’ in hongersfeer !
Het is nu niet de bedoeling dat je allemaal een andere partijkaart gaan
aanschaffen, ik wil hiermee zeggen wordt eens wakker,
beste kookvrienden. Laat u niet gaan ! Kom uit uwe zetel of hangmat … .
Op de vraag van onze secretaris in flash 155 gaf iets meer dan de helft van
onze chefs antwoord. Het was de bedoeling om jullie mening te kennen in
verband met de nieuwe start, dit naar aanleiding van de komende
versoepelingen (?).
Uit de ingezonden antwoorden blijkt dat er dit werkjaar (2020-2021) niets
meer zal geprogrammeerd worden en dat er onvoldoende vrijwilligers zijn
om de instuif op zondag te bemannen. We kunnen dan eventueel starten in
september met het nieuwe werkjaar 2021-2022.
We gaan nu verder afwachten wat het Dagelijks Bureau gaat beslissen.
Ondertussen heeft onze secretaris al een voorlopige dataplanning in
verband met onze kookavonden in het komend werkjaar. Deze zullen ten
gepaste tijd medegedeeld worden.
Dienstnota’s :
Op 10 mei (den Duits zal het in 1940 geweten hebben) is onze
Oostenrijker Bart jarig, vanwege gans de kookploeg van harte proficiat
en nog veel skigenot, (als het terug mag).
“Life is better when you’re hooping”
Pottenkijker MW
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Weeral een virus kenmerkend maandje verder. We horen al wel veel over
de vaccinaties maar de kentering komt nog niet echt op gang al lijkt toch
dat de daling nu stilletjes is ingezet.
Sporta heeft natuurlijk de inschrijvingen nodig om het volgende werkjaar
op te starten.
De speelweken zowel voor de jeugd als de senioren zijn gekend. Een
zekerheid (in zoverre als mogelijk) werd ingebouwd en de competitie zal
dan pas de derde week van start gaan. De weken ervoor zijn voorzien voor
eventuele bekerwedstrijden.
Vermits we de gegevens van onze leden nodig hebben om te kunnen
inschrijven bezorgen we de inschrijvingspapieren per brief samen met een
aandenken om toch een lichtje te zien in de tunnel. Ook zal je merken dat
de lidgelden dit werkjaar zijn aangepast. Iedereen is de ganse
coronaperiode trouwens verzekerd gebleven bij Sporta ook voor de
individuele wandelingen en eventuele fietstochten.
De lidgelden voor het aansluiten bij onze KWB bij de senioren gaan wij
dit werkjaar niet zelf innen. KWB Kontich zal in oktober zelf deze taak op
zich nemen vermits nu hierover nog niets is geweten.
Het lokaal blijft ook in de maand mei nog gesloten en zelf durf ik toch
stilaan de hoop koesteren om tegen half juni te kunnen heropstarten.
We houden jullie op de hoogte

Tot een volgende
Frans
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Onderafdeling van KWB-St. Martinus

Beste gildevrienden,

Weinig nieuws van de gilde !
Nochtans , de lente biedt zich aan en er
zijn – net zoals andere jaren weer heel
wat paardenbloemen in de wei te
bespeuren. Ook de meidoorn staat volop
in bloei en staat garant – niet alleen voor
een lekkere thee,- maar is ook een
geschikt product om te fermenteren.
Dus : opnieuw aan de slag ! De natuur
zal ons wel een handje helpen.
U heeft het begrepen – in de maand mei weer geen vergadering
We kijken al uit naar donderdag 3 juni, en hopen dan onze normale
werking te kunnen hervatten.
Houdt u gezond en
fit
en…….
vergeet zeker uw
medicamentje niet !
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Beste kiekjesvrienden,

Fotograferen is ons doel. Het is jammer dat onze geplande activiteiten nu
geschrapt zijn.
Wij verlangen naar het vaccin en snakken naar een niet ingeperkt weerzien.
Wij willen elkaar weerzien, vrij en dichtbij, met een handdruk en een kus.
We smachten naar een gewoon leven.
Iedereen in zijn eigen bubbel heeft gedurende deze periode zich o.a. bezig
gehouden met fotografie.
Wekelijks komen wij bijeen, volledig Coronaproof ,via onze videochat
https://meet.jit.si/indelens_KWB_Kontich om toch foto's en/of opdrachten
te kunnen bespreken. De meeste leden doen actief mee aan de
besprekingen. Natuurlijk heeft een dergelijke manier van communiceren
ook behoorlijk wat beperkingen, maar het is toch beter dan helemaal niets
te kunnen doen.
We weten niet wat ons de komende weken/maanden nog meer te wachten
staat, maar het belangrijkste is dat we allemaal gezond blijven. Dus blijf
goed voor jezelf en je naasten zorgen.
Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be
R.C.
KONTAKT
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Enkele opdrachten en realisaties van het eerste kwartaal 2021
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Onze fotografen hebben in coronatijd niet helemaal stil gezeten en laten je
graag hun werken bewonderen.
Daar het momenteel nog altijd niet mogelijk is om fysiek een
tentoonstelling te houden, hebben we in navolging van andere fotoclubs
ook het initiatief genomen voor een virtuele tentoonstelling. Die kan je
volledig corona-safe vanuit je eigen bubbel volgen, je hebt er geen
verplaatsing voor nodig enkel internet en je kan mee genieten.
Deze fotowandeling kan je de hele maand mei volgen op onze website:
www.indelens.be
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Voetbalvrienden,
Eigenlijk niets nieuws te melden tov vorige maand.
We zijn aan het uitpluizen of we volgend seizoen
voldoende spelersmateriaal hebben om aan het
seizoen te beginnen, en hoe we aan een volwaardig
team geraken. Door een geval van “coronaquarantaine” zijn we hier de digitale toer opgegaan,
waar zelfs onze voorzitter “Eduard” aan deelnam.
Komende week nemen we een definitieve beslissing ivm onze
rommelmarkt. De vooruitzichten zijn nog altijd niet zo rooskleurig om een
rommelmarkt te organiseren. Meer nieuws hierover volgende keer.
Hopelijk keert het tij snel in de goede richting,
maar voorlopig zou ik nog zeggen “Hou het veilig, gezond, en tot ….”
HOOP DOET LEVEN ????
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Beste kaartvrienden,
We zijn weeral een maand verder en zijn in de bloeimaand mei beland.
Met zicht op mooi weer en met hopelijk meer mogelijkheden in de vrije
natuur, wandelen, sporten, terrasjes, enz.
Dat laatste is nog niet voor vandaag, maar dat komt wel goed.
In ons vorige boekje had ik op 1 mei gehoopt, maar dat was een beetje te
optimistich gedacht. Geduld is een schoon deugd moeten we maar denken
!
Ondertussen zullen vele onder jullie reeds hun eerste en zelfs hun tweede
spuitje hebben gehad. Hopelijk zonder al te veel ongemakjes. De anderen
zullen snel volgen nu de vaccinatie-trein op volle toeren rijdt.
Beste vrienden, in dit boekje heb ik zoals beloofd, nogmaals de uitslag van
het kaartkampioenschap van 2019-2020 gezet, teneinde jullie geheugen
terug op te frissen en met het oog op onze
PRIJSUITREIKING
OP ZATERDAG 3 JULI 2021
Vanaf 13 u.
In de lijst zal je merken dat er tussen enkele namen een tijdstip vermeld
staat, d.w.z. om aanwezig te zijn vanaf dat uur of toch ongeveer te volgen.
Dit om alles wat in goede volgorde te laten verlopen. Bedankt bij voorbaat
!
Het kaartbestuur
FS
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KaartKAMPIOENschap 2019/2020 Beste 7
Naam en voornaam
VAN DEUREN Louis
SELDERSLAGHS Jules
VAN LINDEN Leo
JOLY Simone
WILLEMS Vik
VAN HERCK Eduard
BORGMANS Jan
BLEECKX Leon
JOLY Simone (Hove)
STESSENS Nicole
GODDAER Eliane
HELLEMANS Chris
14
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PLAATS

ALG.

BESTE 7
856
824
823
822
819
818
810
810
810
808
807
805

BESTE 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTAAL
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1369
1311
1319
1299
1316
1355
1295
1281
1168
1287
1253
1265

JACOBS Ludo
DE BRUYN Georges
Vanaf 14 u.
VAN LOOCK Roger
BEUCKELAERS Julien
DAELEMANS Albert
SPRIET Maarten
VERSTEIJLEN Raphael
VAN DEN BOS Ronny
BEUCKELAERS Irene
ENGELEN Paula
DE MEYER Ivo
IELEGEMS Leo
STESSENS François
CLAESSENS Nini
GOOSSENS Jos
MOONS Anita
VANHERCK Suzy
Vanaf 15 u.
VAN DEN EYNDE Maria
GEUENS Carlo
DUPONT Roger
TAELS Lydie
VAN DEN EYNDEN Staf
LAUWERYS Willem
RYNDERS Leo
PIRSON Marc
VAN HOEY Rita
PEETERS Constant
MOONS Fred
VAN DEN EYNDE Louis
CRAUWELS Dirk
SOUDAN Bert
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803
799

13
14

1286
1198

791
791
790
790
787
781
780
779
779
778
777
774
772
771
769

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1184
1088
1264
1262
1253
1158
1159
958
779
975
1259
958
1253
1176
1029

768
766
765
765
760
760
758
757
756
756
755
753
753
752

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1226
850
1152
1049
1139
941
1048
852
1246
1147
848
1219
944
1232
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Ook in april heeft André C. niet stilgezeten en heeft hij weer enkele,
subtiele doordenkertjes bedacht! Veel leesgenot.

Aprilse grillen!
Van Quickenborne zorgt voor sekswerkersstatuut: met een “vluggertje”
Quickie ?
Diplomatiegesprekken met Erdogan: ’t loopt niet van Der Leyen dakje.
Erdogan: haalt zijn Turkendoos te voorschijn.
Turkse onderhandelingsstrategie: ge”stoeld” op wantrouwen.
Europese leiders: ze hadden last van hun “stoelgang”!
El Kaouakibi lanceert nieuwe politieke term: het “subsiediariteits”
principe !
Subsiediariteit: wat je zelf kan krijgen moet je nemen!
Astra Zenecavaccin: aangekondigd met veel “Trombose”geschal!
Van Grieken geweerd op Twitter: eindelijk, nu nog op Facebook ?
Nummer één hit in Turkije: met de wijven niks dan last !!!
Experten versus politici: het “cijferduel”!
Charles Michel: niet meer welkom bij de Ursalinen!
El Sihame Kaouakibi: krijgt nu subsidies van de ziekenkas !!
Dood van Prins Philip: zijn laatste “uitschuiver”!
Gentse feesten: ’t wordt een “strop”!
Plan A, Plan B, binnenplan, buiten plan: politici of experten, ’t Zijn
allemaal “plan”trekkers!
Er wordt heel wat ge-plant: als ’t maar wil uitkomen!
Geen terrassen open in Lier : enkel ter”grassen” !
Bouwbeleid Zuhal Demir: “klinkert” het niet dan botst het!
Veel ”voortuintjes” in Lier: maar ook veel “achterpoortjes”.
Bouwaanvragen in Lier: geen Lierke Plezierke !
Nieuwe versoepelingen: “Aprilse Grillen”!
Dubbele familienaam komt niet van de grond: dus ook Johnson en Johnson
niet!
Bonneman plots overleden: zou hij korting gekregen hebben op zijn
uitvaart ?
Sterrenchefs komen sterrenchefs gaan: alleen corona zal blijven bestaan !
Dagelijkse kostbox: het “meusje van de zalm”!
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El Kaouakibi wijzigt naam VZW “ Let’s go Urban” wordt “let’s come
money” !
Debat De Decker – Van Ranst: in “be-Middelkerke” !
Verhouding Brusselmans-Lena: er zit geen “haar” in de boter !
Schoenen van “paddenstoelenleder”: vrees voor “schimmelinfecties!
Knokke: les “nouveaux riches” sont arrivés!
Rijkeluisjongeren klitten samen op het strand in Knokke: gevaarlijke
corona”bloedklonters”!
Weyts vreest voor leerachterstand: dat hij dan privélessen volgt !!!
Terrassen open op 8 mei: behalve in Lier, daar worden ze opgebroken!
Drone op Mars: ook E.T. heeft geen “privacy” meer!
Lonen profvoetballers stegen met 35%, lonen meeste toeschouwers met
0,4 % .
Subsidies El Kaouakibi: nuttig om haar advocaten te betalen !
Bobbejaan Schoepen had gelijk: er is niets zo erg als een “café zonder
bier”!
Erg geslaagde legeroefening: de legercommandant riep heel duidelijk
“VUUR” !
Legeroefeningen: op militair “dom”ein !
Legerleiding of is het “lege” leiding!
Vaccinatievoorrang aan gedetineerden met onderliggende problemen:
allemaal dus !
Als “blu”Biden: zeker geen “Chauvin”ist.
Brand in Kempisch natuurgebied: gelukkig reageert Cathy Berx als
“blus”poeder!
Vlaams bouwmeester wil dat Vlamingen “samenhokken”: met 4 of 6 ?
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Iedereen snakt ernaar
We kijken er naar uit
Hopelijk zien we dit weldra terug
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“Kontakt”: Juni 2021.
De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 3 juni 2021.
Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,
• Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be
uiterlijk zaterdag 29 mei 2021 12.00 uur!
INHOUD
Kalender
Voorzitterswoordje
K woordje
KWB corona nieuws
Familiaaltjes
Nieuws van het Kookfront
Tafeltennisnieuws
Wijngilde
Fotoclub
Voetbal
Kaarten
Aprilse grillen
Goede oude tijd
Omtrent “Kontakt”
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