Drongen 2007-06-16
Onbeschrijflijk - een vakantie gedicht, een zomer vol liefde
een avondrondje tussen stille weilanden
wolken aan de ene kant, de andere helder blauw
de zon die vol overgave langzaam einder kiest
af en toe wind over de vlakte brengt wat kou
sloten vol kroos, ik luister naar ruisend riet
een koe die nieuwsgierig aan komt rennen
een dorpje ver op de achtergrond met kerktoren
die net boven de bomen uitspietst, dit is verwennen
ik geniet van de stilte aan het lauwersmeer
wind door mijn haren en over mijn gezicht
een avondrondje wandelen en lekker uitwaaien
onbeschrijflijk geluk, geschreven in een gedicht
enkele druppels regen vallen en ik zoek…
en zie de zeven kleurenboog in de lucht
een grutto maakt veel kabaal boven mijn hoofd
en voert me lokkend verder met zijn vlucht
mijn hand in die van jou, ’t gesprek over leven
ook jij bent een zwerver en houd van de natuur
we lopen samen ons avondrondje na het eten
hier is de lucht en de liefde nog zuiver…zo puur
remie

Beste clubleden
In onze club worden de prijzen voor het seizoen 2006-2007 stilaan verdeeld. Men zal al
van goeden huize moeten zijn om Alexander nog te bedreigen voor zijn eerste
volwassenenkroon. De competitie wordt in juli wel onderbroken: vrij spel op 5 juli,
dubbelspel op 12 juli, geen tafeltennis op 19 juli en een tornooike op 26 juli. In
augustus spelen we opnieuw competitie.
De voorbije maanden waren we met van alles en nog wat bezig. De ontbijtwerkgroep
verdient meer dan één pluim voor de schitterende organisatie van de 10e ontbijtactie.
We waren ook actief als minivoetballer, we namen deel aan een wandeltocht,
sommigen waren actief in een werkgroep rond het maken van een film rond Baarle,
enz... De essentie van onze club is echter nog steeds tafeltennissen en daar vond ik de
activiteit op donderdag nogal op een laag pitje staan. Nieuw bloed is zo te zien meer
dan welkom want nogal wat volwassen leden hebben afgehaakt of zijn niet al te vaak
nog actief op donderdag. Vandaar mijn oproep om op de donderdagen in september
iedereen mee te brengen (buren, vrienden, werkmakkers, familie...) die eens wel
tafeltennissen. Jongeren onder 16 jaar zijn welkom van 19.00 tot 20.30 uur, vanaf 16
tot... jaar is er speelgelegenheid van 20.30 uur tot 22.45 uur.
Voor zij die ook volgens seizoen lid willen blijven is september de
herinschrijvingsmaand. Ook voor volgend seizoen kom je er met 30,00 EUR vanaf als
volwassene, of met 20,00 EUR als jeugdlid. Vanaf dit seizoen zal je ook elektronisch
kunnen inschrijven en betalen via overschrijving. Geïnteresseerden kan je voor meer
informatie altijd doorverwijzen naar één van de bestuursleden of naar www.ttcbaarle.be
Graag ook al aandacht voor het open tornooi op zondag 23 september dat onze club
organiseert in sporthal Keiskant. Ook daar rekenen we op jullie aanwezigheid. Alvast
zonnige zomermaanden en een leuke vakantie toegewenst.
Koen
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GEMENGDE VRIENDENONTMOETING
Voor de derde maal reeds, zeker gezien het groot succes de vorig jaren, werd deze
gemengde vriendenontmoeting op de kalender geplaatst. Met gemengd bedoel ik hier
dan niet zozeer dat zowel dames als heren deelnamen, al blijven de dames nog steeds
ondervertegenwoordigd, en duidelijk ook niet dat deze ontmoeting door ons op
gemengde gevoelens zou worden onthaald, integendeel; maar vooral dat het om niettafeltennisspelende clubs gaat. Onze gasten kwamen inderdaad uit twee bevriende
clubs die niet tot het tafeltenniswereldje behoren maar hun sportieve ambities op een
ander vlak invullen namelijk met fietsen en badmintonnen.

Uiteraard is het dus vooral de gezelligheid, de sfeer die primeert en niet zozeer de
competitiedrang al werden er toch wel een aantal spannende partijen gespeeld. Want al
betreft het dan geen tafeltennisclubs er waren toch wel enkele tegenstanders van de
partij die aardig met een paletje overweg kunnen en vroeger trouwens nog lid geweest
zijn van onze club.
Het aantal deelnemers en vooral het aantal supporters lag toch wel een stuk lager dan
de voorgaande jaren maar de ambiance was er zeker niet minder om. De bar kende
een heel goede omzet, onze driekoppige bemanning kreeg weinig tijd om zich te
vervelen, en ook de boterhammetjes vielen duidelijk in de smaak.
Kortom eens te meer een geslaagde vrijdagavond die zeker voor herhaling vatbaar is.
Pol
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WANDELING OP HEMELVAART
Daar we op Hemelvaart niet mogen tafeltennissen (in de zaal) stond er naar jaarlijkse
gewoonte een alternatieve activiteit op de kalender. De laatste jaren is dit meestal een
wandeling, omwille van het kindvriendelijke karakter van dergelijke activiteit. Gezien de
vruchtbaarheid van onze clubleden (én hun partner) de laatste weken, maanden en
jaren is dit wel een gegeven waar we terdege rekening dienen mee te houden.
In tegenstelling tot vorig jaar, de aanwezigen waren toen beperkt tot zes man en een
paardenkop, konden we dit jaar rekenen op een zeer talrijk en vooral een zeer jong
publiek. Er werd dan ook geopteerd, zoals vooropgesteld in de uitnodiging, voor een
korte tocht van vijf km.

Waren van de partij: Bruno en Erlinde met An-Sofie en Emile (een neefje van An-Sofie),
Karen en Frank met Maarten, Andy en Inge met Matthias en Lukas, Noël en Noëlla,
Pascal, Koen, Ludo, Martine en ikzelf. Inge en Andy hadden geen buggy bij; volgens
Inge waren ze dit gewoonweg vergeten, volgens Andy maakte dit deel uit van de
Spartaanse training die hij zijn kroost en zichzelf wou opleggen, desnoods zou hij Lukas
immers wel in de nek dragen.
Lukas was echter een andere mening toegedaan en had in het begin van de wandeling
helemaal geen zin om flink door te stappen en blijkbaar ook geen zin om in Andy’s nek
te zitten. We startten dan ook aan een heel gezapig tempo; de rest van de youngsters
gedroeg zich voorbeeldig al waren ze toch blij toen we tegen het einde van de
wandeling, anderhalf uur voor net geen vijf km, dus gezapig is ongetwijfeld het juiste
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woord; in de verte de kerktoren van Hansbeke ontwaarden want ze waren toch bijna
aan het einde van hun Latijn. Maarten die het grootste deel van de wandeling, relaxed
had liggen slapen in zijn wieg werd wakker een paar honderd meter voor het einde, een
mooie timing.

De route was ongeveer dezelfde als vorig jaar, maar gelukkig in tegengestelde richting,
zodat Martine en ik, die vorig jaar ook deelgenomen hadden aan de wandeling, de
streek nu eens vanuit een ander gezichtspunt konden aanschouwen.
Pol
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Alle werkdagen open tot 17u45 om ons
klienteel beter te dienen!

DE BONT DOMINIQUE
Waterviolier 1 9031 DRONGEN
de_bontdominique@hotmail.com

Verzekeringservaring sedert 4
generaties familietraditie

E-mail : vgndebont@hotmail.com

Fax 09/233.28.78

9000 GENT

Tel. 09/224.16.35 & 09/225.72.65

Sint Annaplein 9

DE BONT & C° Verzekeringen V.G.N.

JEUGDPORTRETTEN
KWINTEN
VERBRUGGEN
Hoi!
Voor wie mij nog niet kent, ik ben
Kwinten Verbruggen. Ik heb een zus
van 9 jaar (Inne) en ik woon in de
Antoon Catriesraat nr. 54 te
Drongen. Toen ik 5 jaar was kreeg
ik diabetes of suikerziekte. Tijdens
het tafeltennissen zal ik dus soms
iets moeten eten of eens moeten
prikken. Ondertussen zit ik in het 6de
leerjaar.
Ik verjaar op 7 april en ik ben nu 12
jaar. Ik heb verschillende hobby’s:
Ik badminton 1 uur per week, ik kan
niet zonder mijn piano, ik maak mij
graag vuil in de Chiro, ik lees graag
boeken & strips, ik ben een fan van
Spring, tv-kijken is de max, en...
o ja! Mijn supercoolste hobby is
natuurlijk tafeltennissen!

Salut!
Kwinten

YANA
MEEREMANS
Ik
ben
Yana
Meeremans, Ik ben
geboren op 15/01/1996
en ben dus 11 jaar.
Ik zit in het 5de leerjaar
op de St.Vincentiusschool De Vuurtoren
(Drongen).
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Ik heb een broer Tom, hij is 9 jaar en zit in het derde leerjaar.
Behalve school ziet mijn week er zo uit:
-op zondag ga ik naar de chiro
-op dinsdag speel ik tennis
-op woensdagnamidag volg ik saxofoon
-op donderdagavond tafeltennis
-en op vrijdag notenleer.
Tussendoor ga ik ook nog dikwijls rolschaatsen (in-line skating) en fietsen. Tijdens de
zomervakantie volg ik een roeikamp, een zeilkamp (opimist) en ga ik op chirokamp.
Ik heb mij aangesloten bij een tafeltennisclub omdat we thuis ook een pingpongtafel
hebben en ik het graag goed wou leren om mijn mama te verslaan.
Waarom bij TTC Baarle ? Omdat mijn papa Koen kent.
Ik zou het leuk vinden als er nog meisjes en ook meer jongere jeugdspelers bij de club
zouden komen.
Yana Meeremans.

DE WISPELAERE
MARINO
Marino is de oudste broer van
Jonas Van De Velde. Hij werd
geboren op 7 juni 1994 en woont
in
de
Moorstraat
20
te
Landegem.
Ik ben nog maar net lid van in
februari
2007.
Ik
heb
kennisgemaakt met de club door
mijn buurman Thierry.
Mijn broer zit nog op school in
het Don Bosco instituut te
Baarle. Ikzelf zit in Deinze in
Sint-Vincentius (svvhi).
Ik zou graag ook tennis als
hobby willen doen naast mijn
pingpong hobby bij Baarle.
Ik vind het leuk bij TTC Baarle
omdat er leuke en oude
kennissen bij spelen.
Op school pingpong ik graag
met vrienden.
Marino
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NEDERLANDS MOEILIJK TE LEREN?
Nederlands is voor buitenlanders moeilijk te leren, maar weten we ook
waarom?
Na het lezen van onderstaand gedicht is het u vast duidelijk.
Men spreekt van één lot, en verschillende loten,
maar 't meervoud van pot is natuurlijk geen poten.
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten,
maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen?
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog.
Maar zeg nu bij wiegen beslist niet: ik woog,
want woog is nog altijd afkomstig van wegen,
maar is dan 'ik voog' een vervoeging van vegen?
Wat hoort er bij 'zoeken'? Jazeker, ik zocht, en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht?
Welnee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten.
En toch is ik 'hocht' niet afkomstig van hechten.
En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.
En evenmin zegt men bij slopen 'ik sliep'.
Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen.
Maar fout is natuurlijk 'ik riep' bij het rapen.
Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u 't weet
en dat u die kronkels beslist niet vergeet.
Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik 'ik riep'.
Nu denkt u: van snoepen, dat wordt dan 'ik sniep'?
Alweer mis, m’n beste. Maar u weet beslist,
dat ried komt van raden, ik denk dat u 't wist.
Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood.
En toch volgt na wieden beslist niet 'ik wood'.
'Ik gaf' hoort bij geven, maar 'ik laf' niet bij leven.
Dat is bijna zo dom als 'ik waf' hoort bij weven.
Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken.
Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken.
't Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist,
maar hoort bij vergeten nu logisch vergist?
Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen.
En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen:
hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig, of ik slond?
Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goeg of ik gond.
En noemt u een mannetjesrat nu een rater?
Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater.
U ziet, onze taal beste dames en heren,
is, net als ik zei, best moeilijk te leren!
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Horizontaal

Verticaal

1. Ondeugende – furie
Recht op alcoholverkoop
Dwaas – schoonmaken – onder andere 2. Voordat – schuld
Kluns – luiaard – drank
3. Duitse rivier - telegraaf restant – judoterm
Lengtemaat – richtingaanwijzing – voedsel
– voorzetsel
Dodelijke – beschermplaatsen
4. Crapuul – bestaat – voor
Grondsoort – Europeaan
5. Schip – kruisbogen
6. Deel van Denemarken – gewicht
Senior – tijdsaanduiding – gewicht
Inhoudsmaat – nagebleven indruk –
7. Getij – voedt zich – voorzetsel
breekt aan
8. Beurtrol
9. Pers. vnw. – Noorse Godheid – voorma9. Familielid – Russische stad –
scheepsonderdeel
lige Nederlandse politieke partij – strook
10.Eenstemmig – Noorse Godheid
10.Macho – soorten – geslachtsziektes
11.Overblijfsel – hengelsnoer – lied
11.Buigen – vrijen
12.Zuid-Afrika – zichzelf ophemelen
12.De grote onbekende - kenletters Sierra
13.Getal – procesverbaal – dukdalven
Leone op internet – serre tuingereedschap
14.Uit een bepaald materiaal bestaand –
Nederlands riviertje – Nederlands dorpje 13.Partner – sporter
14.Omtrent – van een bepaalde kleur
15.Kledingstuk – ontzag inboezemen
15.Vogel – geheel - kloosterlinge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11

TIENDE ONTBIJTACTIE
De tiende en laatste (?) ontbijtactie is alweer achter de rug. Sommigen zullen misschien
eventjes de wenkbrauwen fronsen maar de meeste leden zijn al op de hoogte van het
feit dat het waarschijnlijk de laatste ontbijtactie is geweest. Ik blijf voorzichtig en zeg
waarschijnlijk, omdat nog steeds de mogelijkheid bestaat dat andere enthousiastelingen
de fakkel van de huidge werkgroep willen overnemen; in dat geval kunnen ze zeker
rekenen op de steun van de huidige fakkeldragers.
Tien is een mooi getal en wij hebben toch het gevoel dat de schwung er een beetje uit
is. Voldoende bereidwillige handen vinden gedurende het weekend is niet echt een
probleem en ik wens hier nogmaals alle helpers, leden en niet-leden, van ganserharte
te bedanken voor hun inzet en enthousiasme. We konden dit jaar immers rekenen op
een recordaantal medewerkers, vooral op zondagmorgen; ze kwamen zelfs uit
Antwerpen om een handje toe te steken. Het probleem is vooral om buiten het bestuur
en de werkgroep voldoende gemotiveerde verkopers te vinden. Ook de overheid met al
zijn pietluttige reglementeringen (Quickie ?) vergalt het plezier grotendeels en werkt
eerder ontmoedigend dan aanmoedigend; de ‘kleine’ verenigingen (het sociale
weefsel?) liggen zeker niet in de bovenste schuif van de beleidsmakers.
Maar genoeg gezeurd, laat ons bij de zaak blijven.

Onze tiende actie was zonder meer succesvol. Zeker omwille van alle bereidwillige
handen op zaterdag en zondag maar ook omwille van de verkochte hoeveelheid. 1108
effectieve pakketten plus nog een aantal pakketten ten voordele van het
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KinderKankerFonds en een aantal giften. Qua verkoopsresultaat deden we het slechts
drie keer beter, dus absoluut een mooie opsteker voor deze jubileumactie.
Ik wil hier toch nog eens het ganse traject schetsen van een dergelijke, we mogen toch
wel zeggen grootscheepse actie voor een kleine club als TTC Baarle. In januari houdt
de werkgroep een eerste vergadering waarbij vooral het verzamelen van sponsorgelden, de opmaak van de ontbijtkrant en de inhoud van het pakket centraal staan.
Tevens moet een vergunning aangevraagd worden om een deur-aan-deur-actie te
mogen organiseren. Dit jaar dienden we voor de eerste keer deze vergunning aan te
vragen bij de burgemeester (stadsbestuur) van Gent en dit heeft heel wat voeten in de
aarde gehad. Zo moesten we aan de Drongense politiecommissaris uitleggen hoe alles
verpakt en geleverd werd, moesten we de namen en adressen van de verkopers
opgeven, aantonen dat we ons konden identificeren via een lidkaart enz. Uiteindelijk
werd de vergunning bij Koen thuis door een politieagent afgeleverd dezelfde morgen
dat de periode van onze verkoop inging.

In februari gaan het bestuur en de werkgroep ( + Karl) op pad om zoveel mogelijk
sponsorgelden te verzamelen. In de eerste helft van maart wordt dan de ontbijkrant
klaargestoomd voor de drukkerij. Op 29 maart werd de krant in 2200 brievenbussen
gedropt door onze jeugdleden samen met het bestuur, de werkgroep en dit jaar ook met
de medewerking van de familie Degrieck. Tussen 31 maart en 3 mei kunnen de
verkopers op het door hen uitgekozen tijdstip hun waren aan de man proberen te
brengen. Dit is niet altijd even leuk en aangenaam, al wil ik hier toch ook benadrukken
dat we door sommige bewoners met open armen worden ontvangen, figuurlijk
gesproken dan. Bovendien wordt het blijkbaar voor heel wat verkopers steeds moeilijker
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om de nodige geschikte momenten te vinden. De binnenkomende gelden en
verkoopbonnen worden gecontroleerd en zorgvuldig geregistreerd. Na de afsluiting van
de verkoopperiode worden alle inschrijvingen en bonnetjes nog eens opnieuw onder de
loep genomen en gedubbelcheckt om toch maar geen fouten te maken. Ieder jaar
opnieuw zijn er daarenboven nog een aantal last-minute bestellers die proberen, tot op
heden zonder succes, alles in de war te sturen. Een paar dagen voor Moederdag wordt
dan de folie gesneden (5 rollen – 1100 vellen), een werkje dat nu dankzij de vernuftige
uitvinding van Albert op ruim een uur geklaard is waar dit vroeger minstens een halve
dag kostte.

Vervolgens moeten alle inkopen verricht worden (Makro, Colruyt, eieren, rozen,
appelen, appelsienen); de koeken worden pas op zondagmorgen in alle vroegte (rond
4.30 uur) afgehaald. De zaterdagnamiddag worden de dozen dan opengevouwen,
gevuld en netjes gestapeld. Dit jaar oogden de dozen wel bijzonder fraai; de opdruk met
tekst en bloemetje mocht gezien worden en vond ik uitermate geslaagd. Eveneens op
zaterdag worden de eieren gekookt, door Filip en Wim, in de stoomketel van Wim’s
slagerij. Zou Filip nog heimwee hebben naar de tijd van de kookketels op gasvuurtjes?
Op zondagmorgen worden de dozen dan nogmaals geopend, de koeken en het
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hardgekookte ei worden er in gelegd en dan worden de dozen netjes verpakt in de
plastic folie; waarna de auto’s kunnen geladen worden. De eerste leveringen (door
Julien) gebeuren reeds voor zeven uur en tegen 8.30 uur is alles achter de rug. Het lijkt
misschien ongelooflijk maar nog steeds zijn er mensen die refereren naar het eerste
jaar toen bepaalde pakketten maar om tien uur werden afgeleverd. Dit jaar was er
eventjes paniek toen bleek dat we een tiental dozen te kort hadden en dat terwijl alles
drie maal geteld was. An was al druk bezig om nog een paar pakketten proberen samen
te stellen als Karl terug binnengereden kwam met een bezorgd en ongerust gezicht; hij
had immers tien pakketten over hoewel hij er rotsvast van overtuigd bleek dat alles
correct geleverd was; dus toch een kleine onoplettendheid bij het laden van de wagens.
Ook dit jaar kregen we slechts een drietal telefoontjes in de loop van de zondagvoormiddag om een probleem te melden: een pakket dat niet geleverd was, een pakket
dat aan het verkeerde adres afgezet werd, maar alles kon vlot en tijdig opgelost
worden; puik werk van iedereen. Nadat allen ontbeten hebben en huiswaarts gekeerd
zijn rest nog het opkuisen van de zaal en dan vermoeid, maar gelukkig naar huis.

Toch nog één leuke anekdote die ik wil vermelden en die bewijst dat men nooit duidelijk
genoeg is. Op de dozen stond vermeld: is deze doos niet voor u bestemd bel ons en in
ruil ontvangt U 3 rozen. De maandag na onze actie kreeg Noël nog een telefoontje van
een oud vrouwtje om te zeggen dat hij de ‘lege’ doos mocht komen halen in ruil voor
drie rozen.
Het doek is gevallen, een hoofdstuk werd afgesloten of … wordt de fakkel toch
overgenomen?
Pol
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Denkt U aan bouwen of
verbouwen, kom bij ons langs voor
prijzen en deskundige raad.

Openingsuren:

Maandag — Vrijdag: 7u.30 — 18u.
Zaterdag:
8u.30 — 12u.

Gespecialiseerd in massief hout,
plaatmateriaal, gipskartonplaten, isolatie,
deuren, laminaatvloer,
en alles voor renovatie en nieuwbouw.
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FAMILIETORNOOI
Op vrijdag 25 mei vond ons zoveelste familietornooi plaats. Ik weet eerlijk gezegd niet
wanneer dit voor de eerste keer werd georganiseerd, maar wat ik wel weet is dat dit
ondertussen toch een stevig verankerde traditie is geworden. Jammer genoeg
ontbraken dit keer toch enkele leden die andere jaren meestal wel aanwezig zijn zodat
de bezetting dit jaar iets minder was, maar niet getreurd want de sfeer was er zeker niet
minder om.
Daar mijn partner, wegens familiale omstandigheden (babysitten bij een kleinkind is
uiteraard belangrijker dan tafeltennis spelen, of niet?), slechts rijkelijk laat op het appel
verscheen kon ik niet deelnemen en had dus rustig de tijd om de nodige kiekjes te
schieten en een babbeltje te slaan. Ludo en Andy die evenmin een partner hadden
sloten een coalitie en namen samen deel; dit is eigenlijk strijdig met het opzet maar
werd oogluikend toegestaan.

Van de jeugdleden waren Jana, Quinten en Laurens aanwezig, respectievelijk met
moeder en vader. Dominique vormde een duo met zijn echtgenote en Nathalie en
Monique met hun respectievelijke echtgenoot, dit waren dus de zes duo’s die perfect
aan de bedoeling beantwoordden; echte familieduo’s. Julien en Monique vormden ook
een echt familieduo, maar dan wel achter de bar.
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In totaal telden we veertien duo’s. Er waren dit jaar meerdere sterke koppels aanwezig
die aanspraak konden maken op een beker: Filip Van Gyseghem met partner, Jelle met
Nicolas, Wim en An, Alexander en Joery, Nathalie en Philippe, Pascal en Delphine,
Floris en Tom. Mijn excuses aan die koppels die ik hier, misschien ten onrechte, niet
vermeld bij de kanshebbers. Dit was mijn persoonlijke inschatting bij aanvang van de
avond, gebaseerd op de uitslagen van de voorgaande jaren. Filip van Gyseghem en
partner mochten al onmiddellijk een topmatch spelen en moesten aantreden tegen

Pascal en Delphine, die de zege wisten binnen te slepen. Ook Nathalie en Philippe
moesten voor hun eerste match meteen alle zeilen bijzetten tegen Floris en Tom, maar
haalden het niet.
De eerste poule werd uiteindelijk gewonnen door Alexander en Joery, de tweede poule
door het jonge duo Jelle en Nicolas, die niet voor de eerste keer samenspeelden en
dus, ondanks hun jeugdige leeftijd misschien meer ervaring hadden dan hun
tegenstanders.
Zoals gezegd was de ambiance uitstekend en vierde de sportiviteit hoogtij, wij hopen
dan ook alle duo’s terug te zien volgend jaar en hopelijk kunnen we dan rekenen op nog
een aantal deelnemers meer.
Pol
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ENKELE MARKANTE UITSPRAKEN
De chirurg amputeerde een arm en presenteerde nadien de rekening. De patient riep:
“afzetter”.
De tandarts trok met zijn been.
De gevangene luisterde geboeid naar de rechter.
De aardappelboer zat flink in de puree na het geschil met zijn concurrent.
De bloemist schoot in de roos
De carrière van de Archeoloog ligt in puin.
De chirurg nam de benen.
De imker was bijziende.
De importeur voerde niets uit.
Door de brand in het fruitbedrijf Is er meloenenschade.
Geld maakt niet gelukkig, gelukkig maken ze geld.
Harddiskgebruiker = een nieuw soort verslaafde.
Heeft u al dat gestoor gehoord, of was u al gehoorgestoord?
Het is toch raar, dat mijn neus loopt en mijn voeten ruiken.
Hoed je voor mensen met petten.
De masseurs zitten hem te knijpen.
Hoe krijg je een vis aan de lijn? Zeg hem dat er telefoon is.
Mijn vrouw was gisteren zo woedend dat ze weigerde voor mij eten te maken. Maar ik
wachtte kalm af tot zij kookte van woede.
De bultenaar besefte dat hij het
ergste achter de rug had.
Afslanktips: daar ben je vet mee.

Oplossing
kruiswoordraadsel
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FAMILIEKRONIEK
Wij leven mee met de familie Coppens – Serweytens
bij het overlijden van Cyriel Stommelinck,
de grootvader van Chantal Serweytens,
echtgenote van ons clublid Patrick Coppens.

Wij delen in de vreugde van Thierry Möller
en Chris Goossens bij de geboorte van hun
dochtertje Fleur op 3 mei 2007
Wij verheugen ons in de geboorte van Eline
op 27 april 2007, dochtertje van Christophe
Verbeke, oud-bestuurslid, en Kirsten Garré
Op 30 juni 2007 trad Stijn Vindevogel in het
huwelijk met Nathalie Vincent in de SintMartinuskerk te Baarle. Van harte proficiat!
Albert Verstraete en Andréa De Keyser
vierden hun gouden huwelijksjubileum.
Wij wensen hen nog vele gelukkige jaren.
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PINGPONGVOETBAL OP BAARLE-KERMIS.
Eén van de dingen die echt wel zijn om te bleiten,
dat is een verslag schrijven vier weken na de feiten.
Maar allé, alles voor het goede doel.
Omdat pingpongers wel eens wat meer van de wereld willen zien dan die 5 m² achter
de tafel, proberen ze al eens een paar andere sporten uit. Het minivoetbalveld achter de
chirolokalen is ook maar een paar pingpongtafels groot, dus dat moest wel lukken.
De eerste wedstrijd tegen de latere finalisten was een goede barometer. We lieten ons
echter niet intimideren: we speelden de pannen van het dak, vochten voor elke bal,
waren zo opportunistisch dat het geen naam had, brachten bijwijlen champagnevoetbal,
maakten uitermate goed gebruik van de flanken, voerden individuele acties uit waar
Zinédine Zidane jaloers op zou zijn, maar …. we verloren jammer genoeg met 7 – 1.

Niet getreurd echter en met opgeheven hoofd naar de tweede wedstrijd. Het was de
dag van de verkiezingen en we moesten zowaar aantreden tegen een ploeg met de
naam “Spirit”. Wellicht had onze tegenstrever al de eerste exit-polls beluisterd, want net
als hun sympathiek partijtje gingen ze koppeken-onder. Hadden ze Geert Lambert nu
eens in doel gezet of ook eens een paar mannetjes op rechts geposteerd, maar neen,
niks van dat alles. We haalden onverwijld 7 zetels, zij slechts 2. De meeste van die
zetels kwamen op naam van jong-TTC met Joery (4 goals), Jelle en Alexander.
We hadden nog hoop op een halve finaleplaats, maar dan moesten we wel de
favorieten opzij zetten. We hielden min of meer gelijke tred tot aan de rust, maar gingen
finaal redelijk serieus de boot in. Omdat het al zo lang geleden is, zal ik maar schrijven
dat ik niet juist meer weet hoeveel het werd.
Even hoopten we nog dat we voor de plaatsingswedstrijd tegen het enige damesteam
zouden mogen aantreden, maar nee, het was weer tegen lelijke dikke venten. Voor het
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eerst moesten we op het grotere B-veld spelen. We hadden nog wel al op hobbelveldjes
gespeeld, maar dit was echt wel het tegenovergestelde van Wimbledon centre court:
putten als valleien en zelfs een molshoop die net iets hoger was dan de kerk van
Baarle. Bovendien was het gras niet afgereden, lagen de lijnen niet recht, zat het weer
niet mee en had de scheidsrechter een ‘piek’ op ons. Dit eigenlijk maar om te zeggen
dat we opnieuw verloren. Ik meen me zelfs te herinneren dat het 2 – 0 werd, waardoor
we zesde werden.
Winnaars werden we wel wat betreft het grote aantal deelnemers: naast de jonge garde
waren er namelijk ook nog de twee Koens, Wim, Floris en Andy.
En natuurlijk hebben we ons weer geamuseerd, hebben de Duvels gesmaakt, hebben
we genoten van het prachtige weer en doen we volgend jaar – alstgodbelieft - weer
mee.
Koen De Roo.
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AANKONDIGINGEN
DO

5/7

Vrij spel

ZO

8/7

Hoevefeesten om 14 uur

DO

12/7

Vrij dubbelspel

DO

19/7

Geen tafeltennis.

DO

26/7

Vrij minitornooi

VR

27/7

Opname film ‘De kruisweg van Drongen’
om 15.30 uur

DI

21/8

Jeugduitstap naar Scheldorado.
Om 13 uur verzamelen aan DBI

VR-MA

26-29/8

Ardennenweekend !!!

Iedere donderdag in september zetten we de deuren wagenwijd open.
Voor de jeugd vanaf 10 jaar tussen 19 uur en 20.30 uur.
Voor de volwassenen tussen 20.30 uur en 23 uur.
Deelname is gratis en vrijblijvend. Profiteer ervan !!!

ZO

23/9

Ons tornooi in Sporthal Keiskant
Verspreid het nieuws en
zorg dat je erbij bent!!!
Jeugd om 9.30 uur. Volwassenen om 13.30 uur
Inschrijving 2 € consumptie inbegrepen.

ZO
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23/12

Ledentornooi

Dit blad is een uitgave van TTC BAARLE VZW.
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