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   Sint-Martinus organiseert 
 

Juni 2021 
 

Zondag 13 Dagelijks Bureau 10.00 uur 

Dinsdag 15 Tafeltennis vergadering 15.00 uur 

Zaterdag 19 Artikel Kontakt 12.00 uur 

Donderdag 24 Afwerken Kontakt 08.30 uur 

Zondag 27 Instuif (DB) 10.00 – 13.00 uur 

Maandag 28 Fotoclub 14.00 uur 
  

 

 

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 

 

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

Dag beste vrienden en vriendinnen, 

 

Hier zijn we weer met een portie KWB-nieuws. 

En ja, eindelijk met wat beter, alleszins hoopgevend nieuws. 

Gelet op de meest recente ontwikkelingen, zoals daar zijn, tempo van het 

vaccineren, dalende cijfers over heel de lijn, aangekondigde 

versoepelingen, heeft uw Dagelijks Bureau beslist om vanaf ZONDAG 27 

JUNI te starten in het KWB-lokaal, met de ZOMERINSTUIF, zoals steeds 

van 10.00 uur tot 13.00 uur! 

Ik hoop dat jullie er net zo naar uitkijken als wijzelf!!! 

 

Maar het moet natuurlijk nog steeds binnen de regels die van hogerhand 

worden opgelegd. 

 

Met aandrang wil ik aan jullie allen die graag willen langs komen op 

zondagvoormiddag – en vanzelfsprekend zijn jullie VAN HARTE 

WELKOM – vragen om jullie aan de voorgelegde afspraken te houden. 

Wij werken met vrijwilligers en elke onderafdeling heeft haar 

medewerking aan deze zomerinstuiven toegezegd, waarvoor trouwens 

mijn heel oprechte dank!!! Maar het moet dan ook allemaal vlot en veilig 

verlopen. 

 

Heel kort geef ik hierbij de belangrijkste afspraken mee, die meer 

gedetailleerd aan de onderafdelingen werden medegedeeld: 

- Mondmasker verplicht bij het binnenkomen, het naar het toilet 

gaan en het buitengaan. 

- Ontsmet de handen bij het binnenkomen. 

- Verder blijven we zitten, aan een tafel met maximum vier 

personen 

- Er kan en mag gekaart worden, maar ook hier maximum vier 

personen aan een tafel, de spelers dus. Dit wil zeggen kaarten 

ZONDER supporters (ook niet rechtstaand)! 

- De tafels mogen niet verplaatst worden. 

- Geen bediening aan de toog, wel aan de tafel bestellen, krijgen en 

afrekenen. 
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- Indien nodig, heb geduld en blijf – zoals we dat gewoon zijn – 

respectvol voor onze vrijwilligers 

 

Na de zomermaanden hopen we dan met een nieuw jaarprogramma te 

kunnen uitpakken vanaf september. Bij de zomereditie van KONTAKT 

zal dan ook het jaarprogramma 2021 – 2022 worden toegevoegd. 

 

Het einde van de  tunnel is in zicht, dat hopen we althans. We blijven erin 

geloven, we blijven positief denken. Ik zou zeggen, voor diegenen waarbij 

het nog niet gebeurd is, laat jullie vaccineren, in eenieders belang. Samen 

geraken we er uit, samen gaan we terug naar een normaler leven, samen 

krijgen we het virus klein. 

Laat dat mijn allergrootste wens zijn!!! 

 

Tot slot van dit voorzitterswoordje wil ik mij richten tot de schoolgaande 

jeugd.  

Ik wens jullie allen heel veel succes bij de examens. Ook voor jullie is het 

een erg moeilijk schooljaar geweest. Dat beseft iedereen ten volle. Breng 

het tot een goed einde, doe jullie best en kijk uit naar opnieuw een 

“gewoon” schooljaar vanaf september. 

Met daar tussenin natuurlijk een meer dan verdiende grote vakantie!!! 

 

Beste iedereen, ik wens jullie veel leesgenot, hou er de moed in, blijf 

optimistisch en naar ik mag hopen zien we elkaar wel eens tijdens een 

ZOMERINSTUIF!!! 

 

Hou jullie intussen allen gezond.                   

 

 

Vriendelijke KWB-groeten,   

 

Jullie voorzitter  

Johan De Hert 
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PAULUS 

WAT IS ER TOCH MET ONS GODSDIENSTONDERWIJS ? 
Het TV-programma van Arnout Hauben : “ Dwars door de Middellandse 

Zee “ is de aanleiding van dit artikel . Arnout vertelt hoe Paulus, 

veroordeeld voor rebellie en godslastering , op weg naar Rome, in een 

vreselijke storm terecht komt en dank  zijn ervaring als zeilenmaker in 

overleg met de kapitein alle opvarenden , 276 man, veilig aan wal kan 

brengen. De lading graan werd over boord gegooid , het schip brak  in twee 

, een deel van de passagiers zwemt naar hun redding en het andere deel 

redt zich met planken en ander drijvend materiaal. Zo vertelt ons 

Handelingen 27 en 28. De schipbreuk vond plaats voor de kust van Malta 

, waar de bevolking  als barbaars werd omschreven. Niet omwille van hun 

gedrag , maar ze spraken geen Grieks en geen Latijn. Er werd een groot 

vuur aangelegd en Paulus sprokkelt mee hout, wordt door een adder 

gebeten maar blijft ongedeerd.  Heel dat hoofdstuk leest als een roman van 

James Bond . Als ik de naam Paulus laat vallen bij één van mijn 

kleinkinderen, twaalf jaar katholieke godsdienst , wordt de wereld troebel 

: nooit van gehoord !  

Na 3 maanden kan Paulus met zijn begeleider terug inschepen naar Rome, 

waar hij door de rechtbank ter dood veroordeeld wordt , voor rebellie en 

godslastering.  Wanneer de rechter Paulus wil laten kruisigen , zoals 

andere lotgenoten ( o.a. Petrus ), beroept hij zich op zijn Romeins 

burgerschap: (vader was een Romeinse officier en moeder een 

godsvruchtig Joods meisje uit Tarsus) en  Romeinen mogen  niet worden 

gekruisigd, volgens de lex ROMANA.  Paulus wordt ten slotte onthoofd 

buiten de muren van Rome. 

Paulus, de grote onbekende ,werd de eerste missionaris en werd op zijn 

tochten , vergezeld door Lucas , de 

evangelist. 

Lees die hoofdstukken , 27 en 28  uit 

de Handelingen ; boeiend als een 

moderne thrillerroman. 

FLOR 
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FAMILIAATJES 
 

We vernamen het overlijden op 5 mei van ons lid Louis VAN DEN 

EYNDE, echtgenoot van Nicole Stessens, op 83 jarige leeftijd. 

Louis was een fervente kaarter in onze KWB. 

Maar ook was hij heel regelmatig aanwezig bij de KULO-activiteiten. 

Zo ging hij met zijn echtgenote vaak mee op weekend en vierden zij ook 

van oud naar nieuw in ons KWB-lokaal. 

Louis, we zullen je gevatte grapjes en jouw spontane lach missen. 

Aan Nicole en de ganse familie wensen we veel sterkte toe en bieden we 

ook langs deze weg nogmaals onze oprechte gevoelens van medeleven 

aan. 

 

Nog even zegt men, nog even volhouden. 

Ons aan de regels houden, doen wat van ons gevraagd wordt. 

En we hopen dat we jullie in de zomermaanden tijdens de zondagse 

instuiven mogen begroeten. We zijn vreugdevol om jullie allen weer te 

zien… 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING N.A.V. DE CORONA 

BESMETTING 

 

Het Dagelijks Bureau heeft beslist het KWB lokaal nog gesloten te houden 

tot en met 26/06/2021. 

Vanaf zondag 27 juni gaan de deuren opnieuw open voor de wekelijkse 

zomer instuif!!! 

Ook andere activiteiten van de onderafdelingen kunnen dan weer stilaan 

op gang komen. 

Om vanaf september hopelijk een nieuw KWB-werkjaar  te kunnen 

starten!  

Wil hiermee dus rekening houden a.u.b. 
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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!!! 

 

  



8               Juni 2021                                      KONTAKT 
 

 

 

Beste kookvrienden, 

 

Zoals jullie (hopelijk) hebben gelezen in de flash 157 zijn er geen KWB-

activiteiten meer gedurende dit werkjaar. Enkel de wekelijkse instuiven 

zullen plaats hebben gedurende de vakantiemaanden en dit vanaf zondag 

27 juni 2021. Deze zal georganiseerd worden door het Dagelijks Bureau. 

Voor onze kookploeg blijft de instuif van zondag 22 augustus 2021 op de 

planning staan.  

Dus we blijven nog wat verder voorthuppelen in de coronatijd weliswaar 

met enkele aangepast versoepelingen alhoewel de weergoden al serieus 

roet in het eten hebben gegooid. Wat doet dan een mens zoal ? De zolder, 

kelder, garage, berghok, tuin zijn allemaal al voor de zoveelste keer 

leeggemaakt, gepoetst, geordend, aangelegd en weet ik veel. Wat blijft er 

nog over : lezen in onze zetel terwijl de weergoden zich buiten amuseren 

met water, wind, hagel en soms wat zonneschijn. Als goede Kontichnaar 

heb ik dus een abonnement op het tijdschrift van de Koninklijke Kring 

voor Heemkunde Kontich : Reineringen, ( jaarabonnement voor € 20). 

In het tijdschrift van januari-maart staat het derde deel over het leven en 

welzijn van het Sint-Martinuskoor beschreven. Wat lezen we daar : 

       “Het koor viert voor de negende maal Cecilia in het KWB-lokaal en 

        de kookclub van deze socio-culturele vereniging verzorgt voor  

        de negende keer het feestmaal.”                

Als je zulke dingen kan lezen denk je toch “we zijn goed bezig”. Met deze 

gedachtegang kijken we stilaan uit naar de start van het nieuwe 

kookseizoen en hopelijk zonder veel hinderlijke coronamaatregelen. 

 

Dienstnota’s : 

Op 16 juni 2021 is Kris Marnef jarig, van harte proficiat vanwege gans de 

kookploeg. 

Zondag 22 augustus 2021 om 09.30 u instuif :  

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

“We zien wel en anders kijken we nog wel even” 

                                                                                    Pottenkijker MW      
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Beste vrienden, 

 

Verleden maand sloot ik af met de hoop om tegen half juni te kunnen 

herstarten met tafeltennis. Met de versoepelingen die er aan komen en na 

de vergadering van het dagelijks bureau van onze KWB zijn er inderdaad 

vooruitzichten. Er zijn versoepelingen gepland, indien en als, maar het gaat 

ondertussen wel de goede kant op. 

KWB start op zondag 27 juni met de instuif. Nadien is het lokaal terug ter 

beschikking voor de onderafdelingen. De tijd ervoor gebruikt onze KWB 

om het lokaal terug optimaal in orde te brengen. 

Wij als tafeltennis zullen op dinsdag 15 juni de koppen bijeen steken en 

dan besluiten wat de te volgen maatregelen zullen zijn om veilig onze sport 

te beoefenen. Ik maak me sterk dat het starten met zomertafeltennis een 

ideaal moment is om terug op te bouwen na zo een lange onderbreking. 

Dus nog even geduld en we kunnen terug samen komen en hopelijk terug 

in een ontspannen sfeer onze sport beoefenen. 

 

Voor de instuiven op zondag rekent KWB op de onderafdelingen om in 

deze periode elk één keer deze activitei te ondersteunen. Voor tafeltennis 

is dit zondag 17 juli. Leden die hier willen helpen gelieve dan Maud te 

raadplegen. We rekenen toch op 5 personen. 

 

Tegen volgende maand hopen we ook de vooruitzichten voor een volgend 

werkjaar te kunnen mee geven en terug een kalenderboekje in mekaar te 

steken liefst tegen augustus.  

 

 

Tot een volgende 

Frans 

 

  



10               Juni 2021                                      KONTAKT 
 

 

 

 

Onderafdeling van KWB-St. Martinus 

 

 

 

 

Beste gildevrienden, 

 

Het werkjaar loopt naar zijn einde toe .Niet dat we met 

het voorbije jaar zo gelukkig zijn geweest, dat zeker niet. 

Onze sociale kontakten hebben een serieuze deuk 

gekregen, maar dat wil ook zeggen dat het alleen maar 

kan verbeteren en daar gaan we dan ook alles aan doen. 

Wijnen van jaar 2021  zijn er wel gemaakt. De natuur 

heeft zich van corona niets aangetrokken. 

Het wordt tijd om ons gefermenteerd  appel – en druivensap te proeven en 

te beoordelen. Het was een warme zomer, dus het fruit bevatte veel eigen 

suikers, wat altijd een voordeel is. 

In juni zal er helaas, geen ledenbijeenkomst zijn. onze eerste afspraak is :  

“ de eerste donderdag” van september. 

 

Onze gilde zal ook 

vertegenwoordigd zijn op  

de   jaarlijkse feestmarkt in 

Kontich op zaterdag 25 en 

zondag   2september 

Tot dan !  

Vergeet uw 

medicijntje niet 
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Beste kiekjesvrienden, 

 

Waar we met ons allen naar uitgekeken hebben, kan eindelijk deze 

maand terug opgestart worden! 

Hopelijk nog iedereen gezond en ondertussen al gedeeltelijk of volledig 

gevaccineerd, daar dit toch een voorwaarde is om onze bijeenkomsten te 

houden onder de dan geldende maatregelen. 

Het vooruitzicht van de instuif op 27 juni als startschot is toch het 

lichtpunt in de tunnel. 

Wat dit voor ons als club inhoudt, is voor iedereen nog wat koffiedik 

kijken met de zomerstop als vooruitzicht. 

Daar er waarschijnlijk nog niet te veel vakantieplannen in het 

vooruitzicht zijn, kunnen we toch ons materiaal oppoetsen en terug aan 

de slag gaan en samen er een leuke ervaring van maken. 

 

De bedoeling is om de “buiten-shoots” terug, zei het wel corona-proof  te 

laten doorgaan. 

Maar wat, wanneer en hoe is toch effe iets wat we met zijn allen moeten 

kunnen bespreken. 

We hebben het laatste jaar al veel videochats gehad, maar dit was niet 

voor iedereen een evidente manier om apart samen te zijn. 

Daarom beginnen we maandag 28 juni 14:00 met een ledenvergadering 

waar we op gebruikelijke wijze samen de planning voor de eerste 

maanden zullen opstellen. 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.indelens.be/
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Voetbalvrienden, 

 

Eigenlijk niet veel nieuws te melden tov vorige 

maand.  

Enkel dan dat we de beslissing hebben genomen 

dat onze rommelmarkt van 18 juli 2021 NIET zal 

doorgaan. Organisatorisch is dit amper mogelijk op 

deze moment. 

 

Verder zijn we aan het uitpluizen of we volgend seizoen voldoende 

spelersmateriaal hebben om aan het seizoen te beginnen, en hoe we aan 

een volwaardig team geraken. Moesten jullie nog voetballers kennen die 

een beetje (of veel) talent hebben , en op zondag tegen een balletje willen 

trappen, laat het ons zeker weten. (franssen.stefan78@gmail.com).  

We winnen graag, maar plezier in het spelletje komt hier wel op de eerste 

plaats. 

 

Hopelijk keert het tij snel in de goede richting, krijgt iedereen ‘een spuitje’ 

zodat het normale leven weer op gang kan komen. 

Maar voorlopig zou ik nog zeggen “Hou het veilig, gezond, en tot ….” 

 

 

  

mailto:franssen.stefan78@gmail.com
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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 
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Nu het buiten toch slecht weer is, kan André Cools naar hartelust 

improviseren! 

MEI- EN ANDERE KLOKJES! 

Promotiestunt Carrefour:  1 kopen, 2 betalen !!! 

Samenscholing in Antwerpen: De Wever komt er be-“kaai”-d vanaf! 

Menuprijs sterrenrestaurants: ze laten een erg “Zilte smaak” achter. 

Overheidsgeld verdwijnt in de Kaoua “zak” kibi’s. 

Francken kreeg vroeger teveel pedagogische tikjes: dit verklaart veel !! 

Geen “pepervatjes” op terrastafels: enkel een “gepeperde” rekening ? 

Indiase variaties: de corona-Kamasutra ? 

W Z-centra spelen Rolling Stones: “Bingo” roept Zaki ! 

Vaccinatieproblemen in St. Truiden : och “Heeren”  toch. 

Alcoholcontrole-slogan: “Plexiglaasje op laat je rijden” ! 

Elke Clijsters’ tenniscarrière: terug “enkel”spel. 

Zomerversoepelingen: hopelijk geen “festi-valse” noten ! 

Vaccinaties: Middelkerke “brand(t)-weer” van verlangen! 

Vaccinaties in Middelkerke: geen “ prikjes” maar wel “spuiten”! 

Vaccinatie in Middelkerke: ’t loopt de “spuit”-gaten uit! 

Nieuwe voetbalhit: “busje komt zo” ! 

Scheidsrechtersbusje zoek: ’t stond op de VAR-kensmarkt ! 

Kandidaat woorden van het jaar: “zonnepanelensjoemelaar” of “ 

vaccinatiefraude”! 

Is geheugenverlies Limburgs  probleem? Nu Heeren, vroeger Willy Claes. 

Antwerpen solidair met Gent: geen “Gentse feesten” dan ook geen 

“Sinksenfoor”. 

“Phishing of Hacking” kan je bestellen bij BPost: liefst met een 

“prior”zegel. 

Politieke verontschuldiging in België: “mea culpa”, in Nederland mea 

“Maxima” culpa. 

K3: na Klaasje nu ook nog “Wiel-s” kwijt, als  dat maar goed komt ! 

Conner Rousseau over versoepelingen: “Vooruit achteruit” zegt hij ! 

Dag van de transgenders en holibi’s: komt er ooit nog één voor de 

hetero’s? 

Vaccinatiegraad hoogst aan de kust: ’t zijn daar vooral oude Knok(k)en. 

Geen Roze trui voor Remco: wenst hij nog niet “uit de kast” te komen ? 

 Remco: toekomst ziet er “rooskleurig” uit. 

Bernal versus Evenepoel: de “roze balletten”. 
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Holibi’s : op hun “paarsbest”! 

La Esterella: (g)een  succes(sie)verhaal ? 

Hooverphonic: met “the wrong place” op “the right place”. 

Sucses Belgische olympische zwemmers: niemand is verdronken ! 

Hooverphonic: niet “the wrong place” wel “the wrong song”! 

Strenge sancties tegen Wit- Rusland: da’s het “Minskt” wat Europa moet 

doen. 

Het slechte lenteweer: onbegrijpelijk “boeren zijn tevreden”! 

Viering voetbalkampioen: ’n ”Brugge” te ver ! 

Smos, Bef en Krapuul uit mekaar: ’n katastroof  of niet ? 

Onenigheid bij  mannen van Katastroof ….en die zongen toch “met de 

wijven niks dan last”!!! 

 

 

 

 

 

       Den 

     Tapper  

    Staat 

  Klaar 
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“Kontakt”: Juli - Augustus 2021. 
 

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

delijken vanaf donderdagmiddag 24 juni 2021. 

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn, 

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

     uiterlijk zaterdag 19 juni 2021  12.00 uur! 
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