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Beste sportvrienden,
in deze nieuwsbrief kan je de volgende artikels vinden:
❖ Kalender van de maand
❖ Woordje van de voorzitter
❖ Woordje het KWB Bestuur
❖ Ploegen seizoen 2020-2021
❖ Hopelijk laatste coronahumor ….

Onderafdeling van
KWB Kontich

Het maandblad wordt ook gepubliceerd op de
clubwebsite : http://www.ttkmartinus.be

Kalender van de maand
Het virus blijft ons leven nog beheersen dus blijft een kalender nog een groot vraagteken. Al
hopen wij toch stilletjes dat de veiligheidsraad van 3 juni een heel aantal versoepelingen
gaat doorvoeren. Wanneer de horeca op 8 juni zou heropenen denk ik dat het KWB lokaal
ook opnieuw kan de deur kan openen en dat we stilaan, met de nodige beperkingen, terug
aan tafeltennis kunnen denken. Om het lot niet uit te dagen publiceren wij in deze
nieuwsbrief geen kalender. Hopelijk kunnen wij je die binnen enkele dagen toch toesturen.

Woordje van de voorzitter
Beste vrienden,
Oef . . . een maandje verder in deze corona periode en waarschijnlijk zullen we volgende week een
perspectief krijgen voor een herstart.
Het KWB lokaal is nog zeker gesloten tot 8 juni.
Wat er nadien gaat gebeuren is nogal afhankelijk van verschillende factoren.
Met het KWB bestuur gaan we, na de versoepelingen van juni, de koppen bij mekaar steken om te
kijken wat er zo stilaan kan en mag gebeuren. Dit natuurlijk met rekening te houden van de
voorschriften van KWB nationaal, de besluiten van onze regering en de adviezen van onze
sportfederatie.
Zelf hou ik er rekening mee dat een heropstart voor onze tafeltennisgebeuren met het
zomertafeltennis vanaf juli een doel op zich kan zijn. Er zijn misschien wel enkele leden voor wie het
niet snel genoeg kan maar ik wil wel goed voorbereid starten om alles in goede maar vooral gezonde
banen te leiden.
De inschrijvingen voor een volgend werkjaar zijn afgerond, de ploegen hebben we trachten te
vormen volgens de beschikbare gegevens en Maud heeft dit allemaal doorgegeven aan de federatie.
Verder in deze nieuwsbrief vind je dan ook de ploegen zoals ze zijn ingeschreven.
Een kalenderboekje dat ook in de maak is zal zoals de andere jaren tegen begin augustus verschijnen.
De programmatie voor Augustus zal wel reeds verschijnen in een volgende nieuwsbrief van
Juli/Augustus
KWB liet via een mail even van zich horen en Walter zal deze info herhalen in onze nieuwsbrief zodat
ook de ouders van onze jongeren eens iets te horen krijgen van onze KWB.

Groetjes
Je voorzitter
Frans

Woordje van het KWB bestuur

Dag beste KWB-vrienden en -vriendinnen,
Het is een hele tijd geleden dat we elkaar gezien, gehoord, gesproken hebben. We bleven in ons kot
omdat het moest en omdat het echt wel nodig was! Geen INSTUIF meer op zondagmorgen, geen
KONTAKT de laatste maanden, ook de laatste edities van RAAK liggen nog op jullie te wachten. COVID19 heeft ons leven, onze wereld, onze KWB-werking helemaal overhoop gehaald.
Belangrijke KWB-activiteiten werden eerder afgelast: De voetbalquiz, de restaurantdag van de
onderafdeling kook, de viering van de kaartkampioen, het TTK-slotfeest, het wijkentornooi van onze
volleybalclub KOMART.
Maar ook de BBQ van de wijnmakersgilde van zaterdag 20 juni en de rommelmarkt van onze
onderafdeling voetbal op zondag 12 juli worden afgeblazen. En het KULO genietersweekend van 16 tot
en met 18 oktober gaat ook niet door.
KWB-ers, stilaan mag er weer wat meer, stilaan komt er weer wat perspectief. Uw bestuur gaat in juni
ook kijken wat weer kan en mag en wat nog niet. Bekijk, als je de mogelijkheid hebt, regelmatig onze
website

http://www.kwb-martinus-kontich.be
We zullen daar steeds de meest recente beslissingen van het Dagelijks Bureau blijven op vermelden.
Beschik je over een mailadres, stuur dan een mail naar

kwb.st.martinus.kontich@skynet.be
met de melding “Ik hoor bij de KWB groep”. Vermeld best ook uw naam en voornaam.
Uw bestuur gaat trachten werk te maken van het opstarten van een “KWB groep” waardoor we jullie
via mail steeds direct op de hoogte kunnen brengen van gebeurtenissen, wijzigingen of noem maar
op.
Daarnaast zal natuurlijk onze maandelijkse KONTAKT, ons eerste RAAKpunt blijven, onze verbinding
tussen bestuur, onderafdelingen en alle KWB leden. We doen er alles aan om in de loop van juni een
zomereditie van KONTAKT bij jullie thuis te bezorgen met het jaarprogramma 2020 – 2021. Jullie horen
dus nog van ons.
Blijf inmiddels gezond, hou jullie sterk en heel gemeend zeggen we jullie, hopelijk tot SPOEDIG!
Het Dagelijks Bestuur
KWB Sint-Martinus Kontich vzw

Ploegen seizoen 2020-2021
Senioren ploegen 2020 - 2021
Sen A

7e of 6e afd. Gryp Karl
Woensdag

Sen B

D6

Huysmans Stijn

E0

Nieuw 8e afd. Goyvaerts Bert

E0

Dinsdag + E

Sen C

Sen D

Helsen Frans

E2

Van Reckem Nicolay

E6

Vorig B

Spriet Maarten

E6

9e afd.

Kielbaey Patrick

E6

Dinsdag + D

Rijpens Eduard

F

Jacobs Marc

NG

Vorig C

Jacobs Ben

F

10e afd.

Pittoors Viviane

F

Min Rita

NG

Velle Walter

NG

Vorig D

Rewers Maud

NG

11e afd.

Kets Francine

NG

Van den Bussche Arlette

NG

Scheurwegs Sandra

NG

Dinsdag + C

Sen E

D4

Van Nieuwenhove Marc

Dinsdag + B

Jeugdploegen
Jeug A

Jeugd B

Jeugd

Zat.

Zat.

Reserve

Aertssen Jonah

F

Guldentops Stef

NG

Helela Jamil

NG

De Bruyn Robbe

NG

Gryp Maarten

NG

Moonens Kyran

NG

Huygelen Roos

NG

Maes Silke

NG

Wachters Mats

NG

Recreatieleden
Demeer Jos
Deprez Fran
Geeraerts Henri
Helela Hussam
Van de Putte Michael
Velle Steven
Deckx Christina
Hoefs Vera

Hopelijk laatste coronahumor

