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   Sint-Martinus organiseert 
 

November 2020 
 

Zondag 01 Geen Instuif 10.00 tot 13.00 uur 

Woensdag 04 Tafeltennis 18.30 uur 

Zondag 08 Geen Instuif 10.00 tot 13.00 uur 

Donderdag 12 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 15 Geen Instuif 10.00 tot 13.00 uur 

Donderdag 19 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 21 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 22 Geen Instuif 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 23 Fotoclub ?? 14.00 uur 

Donderdag 26 
Afwerken Kontakt  

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.30 uur 

Zondag 29 Instuif ?? 10.00 tot13.00 uur 

Maandag 30 Fotoclub ?? 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 zijn al weer een maand verder.  

Maar veel reden om hierover “happy” te zijn hebben we niet. 

De toestand is en blijft onrustwekkend. 

Maatregelen worden week na week verstrengd. 

En het ziet er niet naar uit dat er snel verandering zal in komen. 

Maar we moeten hoopvol en geduldig blijven, we moeten er blijven in 

geloven dat er een moment zal komen dat het leven zich weer normaliseert. 

 

Ook onze KWB-activiteiten zijn tot het einde van het jaar al zeker afgelast. 

Er is nu eenmaal niets aan te doen. Het zou niet verstandig zijn, niet 

verantwoord zelfs om onze activiteiten gewoon doorgang te laten vinden. 

 

Wat de instuif op zondag betreft, het Dagelijks Bureau houdt de toestand 

nauwlettend in de gaten. Maar we moeten eerlijk zijn, wellicht zal het nog 

niet voor de eerste weken zijn… 

 

Raadpleeg regelmatig onze website, daar zullen we jullie blijven op de 

hoogte houden.  

 

Tot slot wil ik alle mensen in “de zorg” toch ook eens van harte danken en 

er mijn bewondering en respect voor uitspreken. Het is niet eenvoudig, 

zeker niet voor hen om vol te houden en blijvend alles van zich zelf te 

geven. En toch doen ze het maar. Dag in dag uit… 

Welgemeend dank jullie wel!!!  

 

Verder vrienden, hou jullie gezond, blijf moedig en behoudt 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 
 

Ondanks alles, hoe moeilijk het ook is, KWB is en blijft er voor jullie, ook 

al is het momenteel minder voelbaar, minder tastbaar, minder zichtbaar. 

Wat wij jullie allen wensen is dat we moedig blijven, ook in de donkere 

tijden die voor ons staan. 

Wees voorzichtig, hou afstand, draag, daar waar nodig, een mondmasker. 

Als we er samen trachten voor te gaan, dan moet het weer allemaal goed 

komen. Dat kan niet anders! 

Laat dat onze boodschap, ons uiteindelijk doel zijn! 

Vrienden en vriendinnen, hou het gezond!!!  

 

We vernamen het overlijden op 28 september 2020 van ons lid Roger 

AUWERKERKEN in de leeftijd van 77 jaar.  

Roger was erg actief in onze parochie en zodoende ook nauw betrokken 

bij onze werking. 

We bieden de ganse familie langs deze weg onze oprechte gevoelens van 

medeleven aan. 

 

 

We vernemen ook het overlijden op 18 oktober 2020 van ons lid Janine 

GOETSCHALKX in de leeftijd van 82 jaar. Janine was vooral actief bij 

onze onderafdeling wijnmakersgilde, waar ze een trouwe medewerkster 

was.  

We bieden haar kinderen en kleinkinderen en de ganse familie onze 

oprechte gevoelens van medeleven aan. 
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Een mens is een sociaal schepsel 

 
Ik ben een mens, dus ben ik een sociaal schepsel, (eerste les logica); dat 

snakt naar ontmoeting, een handdruk, een omhelzing, een knuffel, ja zelfs 

naar een zoen! Mijn God, wat moet ik doen om deze natuurlijke impulsen 

te onderdrukken. Een kleindochter komt , gemaskerd, op blits-bezoek en 

geeft mij een tikje met de elleboog. De drang om haar te omhelzen moet 

ik onderdrukken ! Deze onnatuurlijke houding vreet aan mij en aan allen 

die ik ontmoet . En toch moeten we met z’n allen volhouden om deze 

afgrijselijke dreiging te kunnen overwinnen.  

Kom Heilige Geest , spoor ons aan om vol te houden en help ons te dromen 

van een warme toekomst, waar een mens opnieuw een sociaal schepsel kan 

zijn! 

 

FLOR 
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Beste Vrienden, 

 

Sporta schorte de competities op voor 4 weken. Douches en kleedkamers 

dicht, cafetaria’s dicht, 1.5 meter afstand en nog meerdere regeltjes 

zorgden ervoor dat we even heel voorzichtig moeten zijn. Toch zeker 

zolang de protocollen voor de sport niet rond zijn. 

Dus besloten wij als tafeltennis onze activiteiten ook op te schorten tot 

einde oktober. 

Ondertussen zijn de protcollen er en is het duidelijk dat de trainingen onder 

strikte voorwaarden nog kunnen en mogen.  Of dit opportuun is laat ik 

even in het midden. De vraag van enkele leden is er en dan moeten we er 

mee verder. Als tafeltennis hopen we dan ook de clubavonden op 

donderdag terug op te starten en dit vanaf 5 november. De cafetaria zal 

gesloten blijven en er mogen alleen spelende leden in het lokaal aanwezig 

zijn alsook één vaste covid verantwoordelijke.  

 

Ondanks deze bizarre tijden is de marsepein en speculaas verkoop 

afgerond. Dit jaar is de verkoop er sterk op achteruit gegaan. Amper de 

helft van onze leden heeft dit jaar deelgenomen en dat vinden we een beetje 

jammer. De opbrengst van deze activiteit bepaald toch voor een groot deel 

de armslag om extra activiteiten financieel rond te krijgen.  

 

Clubkampioenschap op 11/11 en Black-light op 29/12 zullen dit jaar niet 

doorgaan.  

 

We hopen toch de volgende maand 

iedereen een gezond 2021 te kunnen 

wensen maar moeten ervoor zorgen dat 

we ook nu gezond kunnen zijn en 

blijven. 

Tot een volgende 

Frans 
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Hallo kiekjesvrienden, 

 

Corona heeft weeral eens roet in ons eten gesmeten. 

Het zal nog een tijdje duren alvorens we weer in het lokaal kunnen. 

Om nu niet helemaal stil te vallen hebben we in de vorige videochat 

besloten om terug thema's te fotograferen. 

 

• 02/11/2020 Vrij onderwerp (foto's die je leuk vind om te delen) 

• 16/11/2020 Herfst 

Max 10 foto's per onderwerp die je liefst de vrijdagavond daarvoor in je 

Stack zet. 

 

De eerstvolgende chat is voorzien 02/11/2020 14:00 

https://meet.jit.si/indelens_KWB_Kontich 

 

Nog veel plezier met het maken van de foto's en hou het vooral gezond! 

-- 

Gr, 

Luc 

 

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://meet.jit.si/indelens_KWB_Kontich
http://www.indelens.be/
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Beste kookvrienden, 

 

Gezien de nieuwe maatregelen in verband met COVID 19, waaronder de 

sluiting van cafés en restaurants, heeft het bestuur van de kook in 

samenspraak met het Dagelijks Bureau beslist om dit jaar geen kook-

activiteiten meer te plannen. 

 

Onze pottenkijker dooft zijn vuren en sluit hiermee zijn potten hermetisch 

af met de positieve gedachte dat we die hopelijk in 2021 opnieuw op het  

fornuis kunnen zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen zullen via flashberichten verzonden worden. 

 

Hou het veilig en virusvrij. 

 

                    
 

“ We'll meet again  

       Don't know where  

                 Don't know when 

                            But I know we'll meet again some sunny day “ 

 

                                                                                                Vera Lynn 

 

                    
             

                                            Pottenkijker MW                                        
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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 …. 
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Beste KWB vrienden, 

 

Gezien de laatste evolutie van de Corona-cijfers, hebben wij beslist wat 

volgt : 

 

-   Na rondvraging bij onze medewerkers, zijn we unaniem om GEEN 

KAARTAVONDEN te organiseren. 

-   Uit solidariteit met KWB Sint-Rita en na overeenkomst met Luc 

Hellemans tot eind december. 

-   uw vraag om de instuif door vrijwilligers te laten verzorgen (zijn wij 

niet altijd vrijwilliger ?), stuit bij ons ook op enige terughoudendheid. 

-   Het gebruik van de Magdalena-zaal hadden wij inderdaad even in 

overweging genomen, maar wegens te duur zien we hiervan af. 

-   Wat het "vrije kaarten" betreft, dit laten we ieder voor zich uitmaken. 

Tijdens een instuif of thuis in een veiliger omgeving. 

 

Wij hopen op jullie begrip aangaande bovenvermelde beslissingen van de 

kaart. 

Ik wil besluiten met dit: 

Binnen enkele maanden wensen we elkaar weer een GOEDE 

GEZONDHEID voor volgend jaar ! 

We willen dit zo houden voor dit jaar ! 

 

Groetjes en hou jullie gezond, 

Het kaartbestuur 
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December 2020 
 
 

Woensdag 02 Tafeltennis 18.30 uur 

Donderdag 03 Wijngilde 19.30 uur 

Zondag 06 Instuif ?? 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 07 
Fotoclub  

Ledenavond 

14.00 uur  

19.30 uur 

Donderdag 10 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 13 Instuif ??  10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 14 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 17 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 19 Artikel “Kontakt” 12.00 uur 

Zondag 20 Instuif ?? 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag 21 
Fotoclub 

DB 

14.00 uur 

19.30 uur 

Woensdag 23 Tafeltennis 19.30 uur 

Donderdag 24 Afwerken Kontakt  08.30 uur 

Zondag 27 Instuif ?? 10.00 tot13.00 uur 

Maandag 28 Fotoclub  14.00 uur 

Dinsdag 29 Tafeltennis 19.30 uur 

 
Deze kalender onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen  
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“Kontakt”: December 2020. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 26 november 2020. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 21 november 2020  12.00 uur! 

 

INHOUD 
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