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   Sint-Martinus organiseert 
 

Juli 2021 
Donderdag 01 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 03 Kaartkampioen afhalen prijzen Vanaf 13.00 uur 

Zondag 04 Instuif (Kaart) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 05 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 08 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 11 Instuif (Foto) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 12 Foto 14.00 uur 

Donderdag 15 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 18 Instuif (TTK) 10.00 – 2513.00 uur 

Maandag 19 Foto 14.00 uur 

Donderdag 22 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 25  Instuif (Voetbal) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 26 Foto 14.00 uur 

Donderdag 29 Tafeltennis 19.30 uur 
 

Augustus 2021 
Zondag 01 Instuif (Kulo) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 02 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 05 Tafeltennis 19.30 uur 

Zondag 08 Instuif (Volley) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 09 Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 12 Tafeltennis 19.30 uur 

Maandag 16 Fotoclub / DB 14.00 uur/19.30 uur 

Donderdag 19 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 21 Art.Kontakt/Kook startvergad 12.00 uur/16.00 uur 

Zondag 22 Instuif (Kook) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 23  Fotoclub 14.00 uur 

Donderdag 26 Afw.Kontakt/Tafeltennis 8.30 uur/19.30 uur 

Zondag 29 Instuif (Wijngilde) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 30 Fotoclub 14.00 uur 

 

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

Dag iedereen, 

 

Dit is al de zomereditie van onze KONTAKT. 

 

Na een meer dan zeer vreemd werkjaar, zijn we toch stilaan weer in gang 

geschoten… 

We beginnen met de zomerse instuiven in juli en augustus, elke zondag 

van 10 tot 13 uur in ons KWB-lokaal, behalve op 15 augustus! 

Met dank aan de onderafdelingen voor hun bereidwillige medewerking. 

 

En vanaf september hopelijk weer opnieuw beginnen met een zo goed als 

normaal werkjaar. 

Het jaarprogramma 09/2021 – 08/2022 voegen we alvast aan deze Kontakt 

toe, zodat u al eens kan kijken wat ons hopelijk allemaal te wachten staat. 

 

Nu reeds nodig ik jullie allen uit om zo veel als mogelijk deel te nemen 

aan onze KWB-activiteiten en deze van onze onderafdelingen. 

 

We hebben veel in te halen, er staat ons heel wat te wachten. 

Het is echt de bedoeling om opnieuw een nieuwe wind doorheen onze 

werking te laten waaien, het voorbije anderhalve jaar zo veel mogelijk te 

vergeten en er samen weer tegenaan te gaan. 

 

Het zou formidabel zijn dat we nu toch stilaan kunnen zeggen dat het 

ergste voorbij is. Dat het normale leven werkelijk weer dichterbij komt. 

Veel zal afhangen hoe we ons deze zomer gedragen. Duimen met z’n allen 

dat alles veilig en doordacht plaats vind, dat de cijfers gunstig blijven 

evolueren, dat we er samen doorkomen… 

 

De examens zijn achter de rug, de jeugd kan hopelijk ook beginnen 

genieten van de komende zomermaanden. Om daarna opnieuw op een 

normale manier weer naar school te kunnen gaan zoals wij dat met z’n 

allen kennen en gewoon zijn! 
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En ook wij allen kijken uit naar de zomermaanden, hopelijk met mooi 

weer, niet te warm, niet te veel onweders, gewoon aangenaam en te 

genieten temperaturen… 

 

Ik wens jullie allen dan ook een fijne zomer en mogelijk ontmoeten we 

elkaar wel eens tijdens één van de zomer instuiven. 

  

Hou jullie in elk geval gezond. 

 

Vriendelijke KWB groeten,   

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 

 

 

 

 

 

Wat zou jij kiezen ? 
Een ethische vraag aan laatstejaarsstudenten ; je moet een keuze maken:  

Een contract voor 5 jaar waardoor al uw wensen worden vervuld of een 

levenslang contract. Deze opdracht van de leerkracht godsdienst deed mij 

terugdenken aan een gesprek met een jonge moslim in Dubai . Hij vertelde 

met trots dat de Emir voor alles zorgt: gratis studie tot na de unief, gratis 

wonen, gratis auto, gratis ziekenzorg  en als klap op de vuurpijl : een vast 

maandelijks inkomen!  Tof op het eerste zicht, maar voor mij is dit de hel 

op aarde: geen dromen, geen levensdoel, geen wensen , geen zinvolle 

dagindeling , alleen er zijn . Maanden na die reis zag ik een documentaire 

over het leven achter de schermen in Dubai : decadentie troef ! Heer laat 

mij nog wat dromen en zelfs al worden mijn wensen niet vervuld , ik 

droom dus ik ben ! (gelukkig) 

Flor 
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IEDEREEN WELKOM 
OP DE WEKELIJKSE ZOMERINSTUIF VANAF  

ZONDAG 27 JUNI 

 

Vanaf zondag 27 juni kunnen jullie weer terecht op zondagmorgen in ons 

KWB-lokaal voor onze INSTUIF!!! 

 

Tijdens de zomermaanden zal er wekelijks de instuif zijn om dan vanaf 

september hopelijk weer een volwaardig KWB-werkjaar aan te vatten. 

 

Jullie zijn WELKOM op en zullen vriendelijk bediend worden door: 

 

- ZONDAG 27/06  → Het DAGELIJKS BUREAU VAN UW 

KWB 

- ZONDAG 04/07 → De onderafdeling KAARTERS 

- ZONDAG 11/07 → De onderafdeling FOTOCLUB “IN DE 

LENS” 

- ZONDAG 18/07 → De onderafdeling TTK (TAFELTENNIS) 

- ZONDAG 25/07 → De onderafdeling VOETBAL 

- ZONDAG 01/08 → De werkgroep KULO 

- ZONDAG 08/08 → De onderafdeling VOLLEYBAL 

“KOMART” 

- ZONDAG 15/08 = FEESTDAG, dus GEEN INSTUIF !!! 

- ZONDAG 22/08 → De onderafdeling KOOK 

- ZONDAG 29/08 → De onderafdeling WIJNMAKERSGILDE 

 

Met DANK aan alle vrijwilligers die er zullen voor zorgen dat we stilaan 

de KWB-draad opnieuw kunnen oppakken!!! 

 

FAMILIAATJES 
 

Ook al is het nu en dan minder goed, pijn, verdriet, toch wensen wij jullie 

allen het allerbeste. 

Tracht positief te blijven, hoofd vooruit, genieten zo goed als kan. 

Hopelijk brengen de zomermaanden wat rust en goede moed bij ieder van 

jullie. 

Van harte toegewenst…  
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KWB  Sint-Martinus 
 

BLIJ JULLIE TERUG TE ZIEN 

IN ONS KWB-LOKAAL! 

 

WE HEBBEN JULLIE GEMIST!!! 
 

 

Je bent KWB-lid met het ganse gezin 

voor slechts 30 euro/jaar 
Info 0475 30 16 08 

 

 

Je geniet van tal van financiële voordelen 

en je wordt op de hoogte gehouden 

van al onze activiteiten 

via ons maandblad Kontakt 

 

 

 

KWB  Sint-Martinus 
 

Hou rekening met deze 

coronamaatregelen om jezelf en alle 

anderen gezond te houden: 
 

- De ingang is via het kleine lokaal 

- De uitgang is via het grote lokaal 

- Je neemt plaats aan een tafel en loopt 

niet onnodig rond in het lokaal 

- Er is handgel beschikbaar: gebruik ze bij 

het binnenkomen en voor je naar het 

toilet gaat 

- Was steeds grondig je handen na het 

gebruik van het toilet 

- De bediening gebeurt alleen door de 

ploeg vrijwilligers die van dienst is 
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KWB  Sint-Martinus 
 

Hou rekening met deze 

coronamaatregelen om jezelf en 

alle anderen gezond te houden: 
 

- De ingang is via het kleine lokaal 

- De uitgang is via het grote lokaal 

- Je neemt plaats aan een tafel en 

loopt niet onnodig rond in het 

lokaal 

- Er is handgel beschikbaar: gebruik 

ze bij het binnenkomen en voor je 

naar het toilet gaat 

- Was steeds grondig je handen na 

het gebruik van het toilet 

- De bediening gebeurt alleen door 

de ploeg vrijwilligers die van dienst 

is 
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Kulo  
 

Beste vrienden, 

 

Eindelijk kunnen we positief nieuws  brengen! 

Het wordt stilaan weer mogelijk om uitstappen en feestjes te organiseren. 

We kijken er dan ook hoopvol naar uit om ook met KULO weer 

activiteiten te kunnen aanbieden! 

 

Zoals in maart al vermeld, gaan we in het najaar een daguitstap uitstippelen 

in plaats van ons traditioneel KULO-weekend. We zoeken het niet te ver, 

zodat we geen ganse dag in de bus moeten zitten. Het wordt een dagje op 

de andere oever van de Schelde. Cultuur vinden we mogelijk in het 

museum van het fort van Kallo. Een bezoek aan het dorpje Doel en het 

verdronken land van Saeftinghe behoren tot de opties, evenals een 

middagje Hulst. Alles is uiteraard onder voorbehoud van de op dat moment 

geldende coronamaatregelen. Als we voldoende gegadigden vinden om 

ons busje te vullen, dan kan deze uitstap doorgaan op zaterdag 23 oktober. 

Het exacte programma en de deelnameprijs verschijnen in de Kontakt van 

september, waarna de inschrijvingen starten. 

 

Momenteel zijn dansfeesten nog niet toegelaten, maar de positieve 

evolutie van de coronamaatregelen doet ons meer dan hopen dat tegen het 

einde van het jaar we terug Van Oud Naar Nieuw kunnen vieren in ons 

KWB-lokaal! We hebben het een jaar zonder deze festiviteit moeten 

stellen. Dus willen we er alles aan doen om 2022 met een meer dan 

positieve noot te beginnen. Wij zorgen voor de nodige ambiance met 

muziek, buffet en drank. Jullie zorgen voor jullie enthousiaste 

aanwezigheid. Dan feesten we weer als van oudsher! 

 

Vanwege het KULO-team: blijf gezond en we hopen jullie weer te zien op 

onze volgende activiteiten! 

 

Louisa en Leo 

Harry 

Marina en Jos 
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Beste kookvrienden, 

 

De laatste twee maanden van dit werkjaar gaan in, als je natuurlijk van een 

werkjaar kan spreken. We hebben niet veel uitgespookt in onze 

kookafdeling. Wie was hier de grote (kleine) boosdoener denk je ? 

Maar laten we het positief bekijken. We kunnen al een “terraske” doen, 

we kunnen al terug op restaurant, we kunnen al terug reizen, zij het 

allemaal nog met hier en daar wat kleine aanpassingen. Maar we zijn 

hopelijk op de goede weg. 

Ondertussen is onze kookafdeling drie nieuwe leden rijker, Kris, Rony en 

Walter. We zullen kennismaken op de jaarlijkse vergadering in september, 

deze datum wordt nog medegedeeld. Ondertussen zoeken we nog steeds 

twee kandidaten voor de instuif van 22 augustus, gelieve u te melden 

wij chef Danny. 

 

Aan sport zal er deze weken geen tekort zijn. De sportfanaten zullen hun 

hartje kunnen ophalen, de voetbalgekte loopt nog tot de Rode Duivels de 

finale spelen op 11 juli 2021 (ik ben eens “curieus” hoe ver onze Rode 

Duivels zullen komen). Ondertussen kunnen onze “wielerterroristen” de 

ronde van Frankrijk volgen die op zaterdag 26 juni van start ging en eindigt 

op de Champs-Elysées op zondag 18 juli 2021.  

Als je dan denkt, oef terug wat anders dan sport op mijne Téévee, kom je 

bedrogen uit. Op 23 juli 2021 starten in Tokio de 21ste Olympische 

zomerspelen en er zal gespeeld worden tot 8 augustus. Daarna mag 

iedereen met verlof (met uiteraard een “coronacertificaat”). 

 

Dienstnota’s : 

Gedurende deze twee verlofmaanden zijn chef Julien en onze pottenkijker 

jarig, proficiat vanwege gans de kookploeg. 

Zondag 22 augustus 2021 om 09.30 u instuif :  

Torfs L. - Aerts D. - Puttenaers F en 2 kandidaten. 
 

        “Vergeet niet om soms te kijken hoe ver je al bent gekomen” 

                                                                                    Pottenkijker MW      
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Beste vrienden, 

 

Versoepelingen lijkt het woord van de maand juni te zijn. Eindelijk is het 

licht in de tunnel toch heel dicht nabij. Zo nabij dat KWB de deuren terug 

opengooit en het fiat geeft aan de onderafdelingen om terug op te starten. 

Zij het nog altijd volgens de corona maatregelen. 

 

Voor onze afdeling tafeltennis betekent dit dat er tijdens het 

zomertafeltennis onder leiding van Marc Jacobs gespeeld wordt op 3 

tafels. Zodoende kan er toch een bepaalde afstand gerespecteerd worden. 

Dubbelspel wordt toegestaan maar het uitbundig vieren van een setje winst 

doen we best niet zoals onze voetballers reeds meerdere keren 

demonstreerden. 

De toogdienst wordt verzekerd maar hier ook enkel door de 

verantwoordelijke van dienst. Indien deze persoon toevallig ook even aan 

het spelen is gelieve dan wat geduld te hebben. We zijn tenslotte allen 

vrijwilligers die trachten in onze sport ook wat plezier te scheppen. 

Sporten is nodig maar het moet plezant zijn voor iedereen. 

 

Op zondag 18 juli houdt tafeltennis de instuif open onder leiding van 

Maud. Wie tijd heeft kan misschien eens even dag komen zeggen zodat 

onze mensen toch gekende gezichten zien binnenvallen. 

 

Maud heeft gezorgd dat de ploegen zijn ingeschreven en wanneer de 

kalender bij Sporta verschijnt zal ons kalenderboekje tevoorschijn 

getoverd worden. 

 

Geniet verder van je welverdiende vakantie en tot kijk ergens. 

 

Tot een volgende 

Frans 
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Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 

 

 

Onze gilde wil veel meer zijn dan een club van amateur 

wijnmakers.  Wij willen in 

de eerste plaats een warme ontmoetingsplaats 

zijn voor al onze leden, veel meer dan een 

vriendenkring  

 

Onze eerste samenkomst is gepland op 

donderdag,  2 september om 20u. 

Onze gilde zal ook dit jaar op de vrije 

tijdsmarkt te vinden zijn op  

25 en 26 september.  Kom zeker eens kijken, 

en….  proeven. 

Ben je bereid om een handje te komen helpen?  Ook dan ben je meer dan 

welkom.  

   

 

 

Wij wensen U allen een welverdiend en prettig 

verlof toe. Geniet ten volle van het leven maar hou 

je vooral gezond. 

En :  vergeet uw medicamentje niet !               

 
 
.    
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Na een jaar in ons “kot gezeten te hebben” kunnen we eiiiindelijk weer 

samen op uitstap! 

Natuurlijk houden we ons aan de coronaregels en zijn eventuele 

beperkingen onze spelbreker, maar gezondheid primeert altijd. 

Veel ideeën voor deze vakantieperiode : 

 

Activiteiten kalender: 

• 05 juli Hof ter Linde en Fort 5. 

• 11 juli Instuif verzorgd door onze club. 

• 12 juli Roosendael 

• 19 juli Tentoonstelling “ Steve McCurry” 

• 26 juli Samenkomst lokaal 

 

• 2 of 3 aug  Mini Europa 

• 09 aug Antwerp Photo Festival in het Loodswezen 

• 16 aug Fotofestival Pelt 

• 23 of 24aug Gunfire Brasschaat 

• 30 aug  Thema “Het Weer” 

 

Voor de uitstappen waar een tijdslot en of een grotere verplaatsing moet 

gemaakt worden, zal er een Doodle opgemaakt worden. 

 

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

 

 

 

http://www.indelens.be/
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(Kristelijke Werknemers Beweging) 
 
Beste kaartvrienden,  
 
Juni, weer een stap dichter bij onze vrijheid ?... of ben ik weer te 
optimistisch. Laat ons hopen van niet. Ondertussen mogen we al op 
een terraske zitten, nu nog naar binnen mogen als ’t regent , want 
het weer is op dit ogenblik ook niet alles, hé ! Onze prijsuitreiking 
komt ook wat dichterbij , ZATERDAG 3 JULI vanaf 13 u. , vergeet 
het niet ! 
Ik heb voor alle zekerheid  het ( volledige ) klassement nog eens 
opgenomen in dit boekje, teneinde iedereen tevreden te stellen. 
Hou a.u.b. zoveel  mogelijk  rekening  met  het  aangegeven  uur 
in overeenkomst met uw plaats ! 
Met die vrijheid in het achterhoofd hebben we reeds plannen voor 
het komende kaartseizoen. Als alles goed verloopt hopen we te 
kunnen starten op 

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2021 
OM 20.00 U. 

We hopen jullie dan terug te verwelkomen op onze kaartavonden, 
gezond  en wel. 
Helaas moet ik afsluiten met droevig nieuws. Louis Van den Eynde 
echtgenoot van Nicole Stessens is overleden. Hij was 83 en 
jarenlang een vertrouwd gezicht op onze kaartavonden. We zullen 
Louis missen. 
 
Het kaartbestuur  FS 
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KaartKAMPIOENschap 2019/2020 Beste 7 

  TOTAAL PLAATS ALG. 

Naam en voornaam BESTE 7 BESTE 7 TOTAAL 

VAN DEUREN Louis 856 1 1369 

SELDERSLAGHS Jules 824 2 1311 

VAN LINDEN Leo 823 3 1319 

JOLY Simone 822 4 1299 

WILLEMS Vik 819 5 1316 

VAN HERCK Eduard 818 6 1355 

BORGMANS Jan 810 7 1295 

BLEECKX Leon 810 8 1281 

JOLY Simone (Hove) 810 9 1168 

STESSENS Nicole 808 10 1287 

GODDAER Eliane 807 11 1253 

HELLEMANS Chris 805 12 1265 

JACOBS Ludo 803 13 1286 

DE BRUYN Georges 799 14 1198 
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Vanaf 14 u.    

VAN LOOCK Roger 791 15 1184 

BEUCKELAERS Julien 791 16 1088 

DAELEMANS Albert 790 17 1264 

SPRIET Maarten 790 18 1262 

VERSTEIJLEN Raphael 787 19 1253 

VAN DEN BOS Ronny 781 20 1158 

BEUCKELAERS Irene 780 21 1159 

ENGELEN Paula 779 22 958 

DE MEYER Ivo 779 23 779 

IELEGEMS Leo 778 24 975 

STESSENS François 777 25 1259 

CLAESSENS Nini 774 26 958 

GOOSSENS Jos 772 27 1253 

MOONS Anita 771 28 1176 

VANHERCK Suzy 769 29 1029 

Vanaf 15 u.    

VAN DEN EYNDE Maria 768 30 1226 

GEUENS Carlo 766 31 850 

DUPONT Roger 765 32 1152 

TAELS Lydie 765 33 1049 

VAN DEN EYNDEN Staf 760 34 1139 

LAUWERYS Willem 760 35 941 

RYNDERS Leo 758 36 1048 

PIRSON Marc 757 37 852 

VAN HOEY Rita 756 38 1246 

PEETERS Constant 756 39 1147 

MOONS Fred 755 40 848 

VAN DEN EYNDE Louis 753 41 1219 

CRAUWELS Dirk 753 42 944 

SOUDAN Bert 752 43 1232 

STESSENS Lisette 752 44 1040 
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Vanaf 16 u.    

PUTTEMANS Lieve 751 45 1143 

GEYSEMANS Leo 749 46 1098 

MEEUS Flor 743 47 1113 

VANSWEEVELT Maria 742 48 1219 

TORFS Jan 740 49 1213 

DOCKX Lea 740 50 1007 

VLEMINCKX Jozef 739 51 1210 

HALANS Marie José 736 52 917 

MADOU Margriet 735 53 911 

MIN Rita 733 54 820 

PEETERS Liliane 730 55 824 

DAMS Fons 727 56 1089 

SMEETS Guido 726 57 816 

VAN KETS José 722 58 1055 

DE BOECK Swake 719 59 1173 

TORFS Margriet 718 60 718 

SELLESSLAGHS Mariette 717 61 801 

MARQUETECKEN Peter 714 62 973 

SEGERS Lia 708 63 789 

LANDUYDT Leontine 699 64 950 

VERREET Jef 676 65 921 

VAN COUWENBERGHE Wim 667 66 752 

BAEKELMANS Marc 657 67 657 

 
 

 

Lotje zegt tegen haar moeder: ‘Ik vind het niet eerlijk.’ ‘ 

Wat vind je niet eerlijk dan?’ vraagt haar moeder. 

 Lotje: ‘Jij bent met papa getrouwd, oma is met opa getrouwd en ik moet 

met een vreemde trouwen!’ 
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HET BIER VAN VAKANTIEMAANDEN  

JULI en AUGUSTUS  
 

AUGUSTIJN DONKER!  

 

Augustijn Donker is een 

roodbruin hazelnootkleurig 

bier van hoge gisting met 

nagisting op de fles en op het 

vat. Het bier heeft een (rood) 

fruitig aroma en bevat toetsen 

van rozijnen en chocolade. 

Augustijn Donker is een 

atypisch donker bier en wordt 

sinds 2009 gebrouwen. De 

smaak is niet uitgesproken 

zoet zoals men bij de meeste donkere speciaalbieren verwacht. Het 

alcoholpercentage bedraagt 8%. 

Een korte historische terugblik. 

De Augustijnse monniken brouwen AUGUSTIJN sinds 1295 in hun 

klooster in Gent. In de Middeleeuwen brouwden en brachten veel priesters 

en monniken hun eigen bier op de markt. Omdat het water vaak vervuild 

was, was het veiliger om bier te drinken omdat het water tijdens het 

brouwproces werd gekookt.  

Toen de Augustijnen in 1978 op zoek gingen naar een nieuwe 

brouwpartner, experimenteerde Jozef Van Steenberge al veel met bieren 

van hoge gisting. De Augustijnen waren overtuigd van zijn kennis en zo 

kreeg de Brouwerij Van Steenberge toegang tot het recept van deze 

historische kloosterbieren. 

Jozef Van Steenberge garandeerde het voortbestaan van de brouwerij in 

1982 met de herlancering van AUGUSTIJN met nagisting op de fles. De 

historische giststammen geven het bier zijn milde, zachte maar zeer rijke 

smaak. Brouwerij Van Steenberge gebruikt deze soorten als basis van 

AUGUSTIJN en veel van haar andere bieren zoals Augustijn Blond, 

Augustijn Grand Cru, Baptist, Piraat, Gulden Draak, Bruegel,  … 
NB: Brouwerij Van Steenberge is gelegen in het Oost-Vlaams dorp Ertvelde, waar ooit 

Eddy Wally woonde. 
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Vooraleer André zijn valiezen pakt, bezorgt hij ons nog enkele 

doordenkertjes! 

 

Leve de vrijheid! 
Antwerp vindt nieuwe trainer: voor een “Priske”. 

Van Ranst leeft verborgen met gezin: in de “Seefhoek” misschien ? 

Vaccinatiegraad op 50%: wat “ pfizer” je daar van zegt fiere premier! 

Blanke “ dominantie” zegt van Grieken: met vooral de nadruk op “dom”! 

Seksuele voorlichting in school: peni(s)bel ! 

Demir gooit knuppel in hoenderhok: de eieren weten ervan. 

Jambon en Demir serveren Vlaamse kost. “spek met eieren”. 

Perfluoroctaansulfonzuur: ’t klinkt Koerdisch, vandaar dat Demir er zich 

mee bemoeit!!! 

Vlaanderen is coronavrij maar  PFOS positief ! 

De Wever stelt “onderbroek” ten toon: wat er in zit gelukkig niet. 

Sekswerksters  terug aan de slag : als ze zich aan  de “regels” houden! 

Geluidskanon als afschrikwapen tegen migranten: met toespraak van Van 

Grieken ? 

Zwijndrecht:  corona negatief maar PFOS – positief ! 

Naamswijziging: Zwijndrecht wordt “Varkensdrek”! 

Twee Belgische koningen in Kopenhagen: de “echte” stond op het veld ! 

Tomorrowland wordt “Yesterday-land” 

Boom : dit jaar geen overvloed aan “Schorre-morrie”? 

Vlaams sprookje: “at-LANTIS” de vervuilde stad ! 

3M kreeg ecologische subsidies: zou El Kouakibi daar gewerkt hebben ? 

Belastingcontroleurs: sommigen kunnen kre(e)ften . 

Corona zorgt voor E.K.tegenstelling: België kleurt “oranje” Nederland 

“rood”! 

De Wever zit duidelijk met een “ei” in zijn (onder)broek! 

Lampaert: ’n echt Vlaams trekpaard , voor Evenepoel een Ingel-monster! 
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September 2021 
 

 

 

Donderdag 02 
Afwerken Kontakt 

Wijngilde 

08.30 uur 

19.30 uur 

Zondag 05 Instuif (Kaart) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 06 
Fotoclub 

Ledenavond 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 09 Tafeltennis 19.30 uur 

Vijdag 10 Kaart 1 20.00 uur 

Zondag 12 Instuif (TTK) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 13 Foto 14.00 uur 

Donderdag 16 Tafeltennis 19.30 uur 

Vrijdag 17 Kaart 2 20.00 uur 

Zondag 19 
Instuif (Volley 

TTK Dubbel) 

10.00 – 13.00 uur 

13.30 uur 

Maandag 20 
Foto 

Dagelijkd Bureau 

14.00 uur 

19.30 uur 

Donderdag 23 Tafeltennis 19.30 uur 

Zaterdag 25 
Artikel Kontakt 

TTK Open Deur 

12.00 uur 

14.00 uur 

Zondag 26  Instuif (Kook) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 27 Foto 14.00 uur 

Donderdag 30 
Afwerken Kontakt 

Tafeltennis 

08.30 uur 

19.30 uur 
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“Kontakt”: September 2021. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 2 september 2021. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 28 augustus 2021  12.00 uur! 

 

INHOUD 

Kalender 2 

Voorzitterswoordje 3 

K woordje 4 

Familiaaltjes 5 

KWB nieuws 5 

Kulo 8 

Nieuws van het Kookfront 9 

Tafeltennisnieuws 10 

Wijngilde 11 

Fotoclub 12 

Kaarten 13 

Bier van de maand 17 

Leve de vrijheid 18 

Kalender September 19 

Omtrent “Kontakt” 20 
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