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marjan 
we willen je danken  
voor alles wat je voor jozowij en voor zonnewijzers hebt betekend, 
voor je inzet en bekommernis, 
voor je engagement in kern en redactieraad 
voor de kilometers die je rond reed 
voor je ideetjes en je creativiteit 
voor je eigen-wijze humor 

 
bedankt  



 

 
 

 

 

 

 

 
zaterdag 16 januari: RAVEELMUSEUM IN 

MACHELEN + KORTE WINTERWANDELING LANGS DE LEIE + ETEN croque 

monsieur 

Claudine - Leen - Ann D 

start: 14.30 u aan het Leiebolleke 
einde: 18.30 u aan het Leiebolleke 

meebrengen: 15 euro 

waar: Leiebolleke  

         Dorpsstraat 69 

 9870 Machelen-Zulte 
inschrijven bij ann.dekijvere1@telenet.be of 051/26.10.70 voor 12 januari 

  

 

zaterdag 20 februari: KOOKACTIVITEIT MET JOHAN 

Johan - Myriam - Bert - Gerda 
start: 14 u aan de Cerf 

einde: 18 u aan de Cerf 

meebrengen: schilmes, schort en wat geld om de kosten te dekken 

waar: de Cerf, Kerkstraat 1 in Gullegem  

inschrijven bij mia.vromant@telenet.be  of  056/41.88.18 voor 15 februari 

 
 

zondag 20 maart: LEZING OVER “GELUKKIG ZIJN” DOOR   CHRISTELLE 

BREEMEERSCH 

kern 

start: 14.30 u 
einde: 17.30 u 

meebrengen: aandacht en interesse 

waar: De zevenkamer  

         Peperstraat 141 

         Heule (schuin tegenover Flurk en Mieke) 
inschrijven bij paulenleen32@gmail.com of 056/41.81.35 voor 15 maart 

 

 

Zaterdag en zondag 9 en 10 april: WEEKEND BRUGGE 

Jos – Eveline- Vincent-Lieve 

Waar: De Snuffel, Ezelstraat 42 Brugge 
Start: om 10.15 verzamelen bij Leen en Paul.  

         (Dreef Ter Winkel 32      Gullegem) 

         We vertrekken stipt op zaterdag om 10.30 u 

Einde: op zondag omstreeks 18 u bij Leen en Paul in Gullegem 

Prijs: 65 euro + zakgeld voor drank 
  

mailto:ann.dekijvere1@telenet.be
mailto:mia.vromant@telenet.be
mailto:paulenleen32@gmail.com


Meebrengen: 

 -zeker PARKEERKAART meebrengen! 
- picknick voor de zaterdagmiddag 

- gerief voor 1 overnachting (geen lakens)  

- handdoeken  

- rolstoel in goede conditie 

-regenkledij  

Inschrijven bij: Eveline:  eve1.m@hotmail.be – 0477/34 89 04 
                          voor 1 maart 

                          Indien vervoer nodig, verwittigen aub 

 

Programma: 

Zaterdag:   
Voormiddag: vertrek ,aankomst, inchecken, picknick 

14 u-16 u: stadsverkenning met gids dat wordt afgerond met een terrasje. 

Daarna mogelijkheid tot winkelen, blijven plakken, .......... 

18 u: installeren van de kamers 

19 u: eten op restaurant 
 

Zondag: 

Ontbijt en ontruimen van de kamers 

10.30 u -12.30 u: Soundfactory in het Concertgebouw 

Dit is een rondleiding en workshop over en met klank en muziek 
13 u surprise lunch 

Daarna een bezoek aan het provinciaal domein Bulskampveld (Beernem) 

Waar we kunnen wandelen, iets drinken,....... 

En dan naar huis 

 

 
zaterdag 21 mei: WANDELING IN DE GAVERS + VOORSTELLING 

KAMPPROGRAMMA 

Ann D - Jan - Myriam - Christine 

start: 14 u   

einde: 17.30 u 
meebrengen: enkele euro’s als je iets wil drinken 

waar: ‘De Gavers’ (molenparking) Eikenstraat 131 te Harelbeke 

inschrijven bij Ann Dekijvere op het telefoonnummer 051/26.10.70 of via email 

ann.dekijvere1@telenet.be  

 
 

zondag 19 juni: FIETSTOCHT LANGS DE DENDER /  PLANCKENDAEL: we 

trekken er een hele dag op uit. De bestemming is nog niet bepaald en 

dus ook niet gekend. Meer info volgt 

Siska - Colette - Leen 

start:  
einde: 

meebrengen: 

waar: 

 

 
 

KAMP IN OVERIJSE VAN 23 JULI TOT EN MET 29 JULI 2016 
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Weetjes 

September: bezoek aan Doornik 
 

Myriam was op reis daarom stelde Bert voor om mij te komen ophalen met zijn 

camionette. Zodat ik mijn amigo kon mee nemen. 

 
We verzamelden bij Paul & Leen, waar iedereen met mondjesmaat toe kwam. 

Iedereen was blij om elkaar terug te zien. 

 

Iemand van het voorbereidend ploegje had een auto verdeling gemaakt en zo 

konden we stilletjes vertrekken richting Doornik. 
 

Het viel ons op dat we langs de weg heel wat casino’s tegen kwamen. Blijkbaar 

zijn er nog heel wat mensen die een gokje waagden. 

 

In Doornik aangekomen was het even zoeken naar parking. Aan de rand van de 
stad stond de jaarlijkse kermis. Gelukkig vond iedereen een geschikte 

parkeerplaats.    

 

Ook Jocelyne en Siska bleken het goed gevonden te hebben. We verzamelden 

eerst samen voor de bibliotheek en vandaar uit zouden we de stad in trekken. 

 
Er was een probleem met de elektrische rolstoel van Dotte, daarom verplaatste 

men haar in een reserve rolstoel. 

 

Terwijl we stonden te wachten vertelde Johan en Mia hoe ze het gesteld hadden 

tijdens hun fiets vakantie in Frankrijk  
 

De buitenstad van Doornik is niet echt toegankelijk voor rolstoelen. Tot onze 

grote verrassing waren ze de binnenstad helemaal bezig met vernieuwen. Ze 

waren nog naarstig bezig, dus hier en daar was het opletten geblazen. 

 
Jan en Flurk, namen ons op sleeptouw doorheen de stad. We bezichtigden 

ondermeer de eeuwenoude kathedraal die in de steigers staat om te restaureren. 

Dat is een werk van vele jaren. We gingen er ook binnen. Aan de zijkant waren 

opgravingen gebeurd en oude gedeelten bloot gelegd. 

 
Bij het binnenkomen van de kathedraal stond er een maquette van de kerk. 

 

Er stonden ook heel wat heiligenbeelden en enkele grafstenen van beroemde 

mensen. 

 

Langs de buitenkant van de kathedraal stonden er panelen met uitleg over de 
geschiedenis. Dat was interessant om eens te bekijken en de uitleg bij te lezen. 

 

Het werd stilaan tijd om richting de markt van Doornik te gaan, want in een 

eetcafé hadden Jan, Lieve, Mieke & Flurk gereserveerd om met de groep iets te 

eten.  
 



Op voorhand hadden we een keuze kunnen maken uit vier gerechten wat we 

wilden eten. Toch was het voor de meeste onder ons een verrassing. Het 
smaakte ons. 

 

Er werd ondertussen gezellig gekeuveld over koetjes en kalfjes. Ik maakte ook 

wat reclame voor het initiatief  ‘Buren bij kunstenaars’ waar we met ‘De 

Molenreke’ aan deelnamen in oktober en deelde wat strooifoldertjes uit. 

 
In de namiddag verdeelde we ons in groepjes en konden we de stad gaan 

verkennen. We hadden geluk dat Jan in ons groepje zat, hij nam ons op 

sleeptouw en kon bij enkele bezienswaardigheden wat uitleg geven.   

 

Het viel ons op dat de binnenstad echt heel toegankelijk was en nog ging 
worden. Vele steden en gemeenten mogen er een voorbeeld aan nemen vinden 

we. 

 

Er waren doorheen de historische stad hier panelen geplaatst waar we uitleg 

konden lezen. 
 

We wandelen ook langs een rivier, de Schelde,  en liepen zo doorheen de 

winkelstraten. Die lagen er wat verlaten bij. 

 

Ons groepje besloot terug naar de grote markt te gaan om daar iets te drinken 
op een terras. Het was gelukkig nog een zomerse dag. Dus genoten we er met 

volle teugen van. 

 

Terwijl we er zaten was er een orkest aan het verzamelen om op de markt een 

optreden te geven. 

 
We konden niet blijven luisteren, want het was tijd om naar de auto’s terug te 

keren. We hadden er op een bepaalde uur afgesproken. 

 

Terwijl we naar de afgesproken plaats wandelen liepen we voorbij een 

jeugdherberg waar we nog op weekend waren geweest. Flurk heeft voor ons 
opgezocht wanneer dit precies was. 

 

Ons groepje was de eerste die op de afgesproken plaats was. Toen we voltallig 

waren namen we afscheid van elkaar. 

 
Toen iedereen weg was bleek Jos een platte band te hebben. Ze - Jos en Siska - 

zullen waarschijnlijk eens in hun haren hebben gekrabd. Gelukkig is Jos een 

voorzienige vrouw en heeft altijd het nodige materiaal bij. 

 

Oktober: Streuvelswandeling in Heule en optreden Les Choristes 
 

We verzamelden aan de Vonke in Heule, vandaar zou Flurk ons op sleeptouw 

nemen door heen de plekken waar Frank Lateur gewoon heeft. Frank is beter 

bekend onder de naam Stijn Streuvels. 

 
Kim en Bernard hadden hun rolstoelen niet mee gebracht. Gelukkig had iemand 

de reserve rolstoelen mee gebracht.  

 



Er werd nog even gewacht op Annie en Rik, maar zij kwamen niet af. Onderweg 

telefoneerde er iemand naar Milvalti.  Ze zeiden dat ze er waren geweest, maar 
dat er niemand van de groep te zien was en dat ze daarom weer terug gereden. 

De vrijwillige chauffeur dacht dat ze van week vergist waren. Helaas bleek het 

een spijtig misverstand te zijn. We hopen dat in de toekomst te voorkomen 

uiteraard. 

 

De eerste plaats waar Flurk wat uitlegde gaf was bij het begin van het Heule park 
aan de parking. Hij vertelde er wat over het leven van Stijn Streuvels. 

 

In het park zelf bleek het nogal modderde te zijn, want Jos reed haar vast met 

haar elektrische rolstoel. Ze kon ook niet het bruggetje omhoog omdat het te 

hoog was.  
 

We kwamen langs verschillende plaatsen waar Stijn Streuvels heeft gewoond en 

school gelopen. Flurk gaf er dan telkens de nodige uitleg over. 

 

Blijkbaar was hij (Stijn Streuvels) een goede leerling in de kleuter en lagere 
school. Als ik het mij goed kan herinneren was hij goed in klok lezen. 

 

We passeerden ook enkele huisjes waar hij met zijn ouders had gewoond. Het 

waren kleine huisjes. Een van die huisjes is gelegen nabij het klooster. Christine 

was mee en zo konden we ook een kijkje nemen in de tuin die eigendom was van 
het klooster. 

 

Er was zelfs een zuster bezig in de tuin te werken, zij was natuurlijk blij verrast 

om Christine te zien. Er stond ook een zeer oude serre die enkelen onder ons 

eens bekeken. 

 
We hielden ook even halt bij de kerk van Heule, want het gezin van Stijn 

Streuvels was, zoals in die tijd hoorde, vrij streng katholiek opgevoed.  

 

Dat Heule het langste zebrapad heeft van Vlaanderen: dit zebrapad zal echter 

over twee jaar verdwijnen als Heuleplaats wordt vernieuwd. 
 

Er in het centrum ook enkele cafeetjes zijn waar Stijn Streuvels af en toe een 

pint ging drinken. Hij sprak er wellicht ook af met zijn vrienden. 

 

Dat Tineke van Heule echt bestaan heeft, ze was het meisje van de bekende 
dichter Rene de Clercq. Elk jaar wordt er het tweede of derde weekend van 

september de Tinekesfeesten georganiseerd. 

 

We wandelden ook langs kleine verborgen steegjes waar Stijn wel eens kwam en 

er misschien wat kattenkwaad uithaalde of er afsprak met een vriendinnetje. 

 
Er waren ook enkele verschrikkelijke dingen gebeurd. Zo is er een moord 

gepleegd geweest die nooit echt opgehelderd is geweest.   

 

We begonnen stilletjes honger en dorst te krijgen dus besloten we naar het 

zaaltje te gaan waar we onze picknick zouden verorberen. Dat was in het 
vroegere revalidatiecentrum ‘De nieuwe lente’. Nu zijn er daar sociale 

appartementen. 



 

Onze binnenkomst ging gepaard met het nodige lawaai, want er ging bij het 
binnenkomen een alarm af. We wisten niet meteen hoe we het moesten 

afleggen. Dat zorgde natuurlijk voor de nodige hilariteit. 

 

Er kwam zelfs enkele mannen kijken, ik vermoed dat het brandweermannen 

waren. Blijkbaar was het vals alarm geweest.  

 
Er werd koffie gezet en iedereen bediende zich met wat hij zelf wilde. De picknick 

smaakte ons na de grote wandeling die Flurk voortreffelijk had gegidst. Waarvoor 

heel veel dank. 

 

Katelijne, had - als ik mij niet vergis - een bidprentje bij van Stijn Streuvels. 
Haar ouders hadden hem blijkbaar nog gekend. Iedereen wilde dat natuurlijk 

eens van dichtbij zien. 

 

Het werd stilletjes aan tijd om naar ‘De Vonke’ te gaan. Buiten was het beginnen 

te regenen, maar gelukkig moesten we niet ver gaan. 
 

In ‘De Vonke’ was er al heel veel volk toe gekomen die kwam kijken en luisteren 

naar het optreden van het kinderkoor ‘De Klik Klaks’ en het volwassenkoor ‘Les 

Choristes’. Er was ook een jongerenkoor, maar ik weet niet meer hoe dat heette. 

 
Het was een heel mooi en sfeervol optreden. Sommige liedjes kenden we. 

Donaat, Paul en Omaar deden ook mee.  

 

Er waren heel veel sympathisanten die het optreden bijwoonden. Ook twee 

dochters van Paul en Leen waren er met twee kleinkinderen. Carine & Marc 

waren er ook. 
 

Je zag dat sommige meisjes en jongens moe kwamen. Ze hadden wellicht heel 

veel moeten repeteren voor dit optreden. 

 

Tijdens de pauze konden we genieten van een drankje en werd er gezellig 
gekeuveld. 

 

In de pauze zag ik een vrijwilligster die ik kende waarmee ik nog op vakantie 

was geweest met ziekenzorg. Haar zus woont in de straat van Paul & Leen. Haar 

schoonbroer heeft op kamp met de camion gereden. 
 

Het laatste liedje zongen alle koren samen en werden op het eind tal van mensen 

bedankt. Er werd ook een meisje uit het kinderkoor gefeliciteerd met haar 

verjaardag. 

 

Ook de dirigent Jören werd in de bloemetjes gezet, want hij is wellicht de 
drijvende kracht achter de koren. De muzikanten werden ook bedankt, daar was 

ook Delphine (de zus van Sophie) bij. 

 

Achteraf werd er nog wat na gekeuveld. Paul, Donaat en Omaar waren blij dat 

het optreden goed geslaagd was. Ze waren er best zenuwachtig voor geweest en 
dat was normaal. 
 



als opfrissing enkele fragmenten uit de oktoberwandeling 

 “Mijne herinneringen strekken tot aan mijn tweede jaar, (ze) zijn vast aan de omgeving van 

het huis: de hekkenpoort, het voorplein waar ik een miniatuur-mosselwagentje achter mij 

aansleepte, de huizen der geburen, Gheysens molen, maar vooral de hooge, breede gevel vlak 

voor onze woning, een werkhuis waar garen gekookt werd en een sterkriekende walmdamp 

uit opsteeg. In dien gevel een venstergat waar een werkman, Aloïs Poorters was het, door lag 

te kijken en om mij te treiteren, als ik voor de deur op mijn potje zat, en naar moeder riep 

...om een beetje "pieppie" (papier) mij telkens natinselde. Ik had een danige hekel aan dien 

vent.” 

 
en  

“Ik kwam in de bewaarschool terecht. Dat was een groote zaal waarin het ruischte als in een 

bijennest, misschien wel over de honderd kleuters.(…) In die ééne, groote zaal, waren zeker 

vier afdelingen, de vier eerste studiejaren!, met één en dezelfde meesteres om in dat boeltje 

orde te houden.”  

In heel die kolonie moet ik de vroeg begaafde of de hoogvlieger geweest zijn, want het 

toezicht werd mij telkens opgedragen: ik was ook de eenige die 't uur kon lezen op de 

wijzerplaat en daarom werd ik door de zuster nu en dan naar buiten gezonden om op den 

toren te zien hoe laat het was.” 

 
en 

 “Dan waren verder nog degenen die door hun voorkomen, zonderlinge manieren of kleedij 

opvielen: de notaris-kasteelheer zat den Zondag in de hoogmis op het oksaal tijdens de preek 

in 't zicht van alle menschen zijn dagblad te lezen; een rijke boer ook, hebben we nooit zien 

neêrzitten of een stoel nemen in de kerk , zelfs tijdens de preek, midden in het volk, bleef hij 

koppig rechtstaan, - dat waren de twee liberalen van de gemeente!” 

 “Siska, het wijf van Jean Kollemijn de sjampetter, ze was daarenboven vermaard door haar 

gierigheid, want ze droeg haren eigen stoel mede naar de vroegmis om den stoeltjeszetter 

geen cent te moeten betalen.” 

 

November: Stadswandeling en etentje in Kortrijk 
 

Het was een zeer wisselvallige namiddag toen we aan de parking Dam 

afgesproken hadden. Ik vermoed dat er enkele onder ons wel eventjes getwijfeld 

zullen hebben of de activiteit zou doorgaan. 
 

Geleidelijk aan kwam iedereen toe. Mia, had extra regenkledij mee genomen en 

dat bleek goed van pas te komen. 

 

Ondanks het regenachtige weer waren we met velen opgedaagd. De vrouwelijke 
gids kwam er ook bij en zij zou ons wat uitleg geven bij de grote werken die al 

een aantal jaren aan de gang zijn. Gelukkig zijn het einde van de werken in 

zicht. 

 

We wandelden naar de fietser- en voetgangersbrug, daar gekomen gaf de gids 

wat uitleg. Ondermeer over het Kortrijkse strand dat tijdens de zomermaanden 



veel volk lokt. Dat blijkt een ideaal middel te zijn om buurtbewoners bij elkaar te 

brengen. 
 

Een beetje verder is ook een skate park waar veel jongeren zich kunnen uitleven.  

 

We wandelden over de fietsers- en voetgangersbrug. Enkelen onder ons dachten 

dat we er al eens overgelopen waren op één of ander activiteit.  

 
Aan de overkant gaf de gids wat uitleg bij de plannen die de stad Kortrijk nog 

had met het college. 

 

We wandelden tot aan de brug die als enige omhoog kan worden gehaald. Deze 

brug wordt vanuit het sas van Harelbeke bediend. In Harelbeke worden 
momenteel zeer grote werken uitgevoerd aan de Leie. De oude brug wordt 

vervangen en de Leie wordt er ook verbreed. 

 

Omdat we het koud kregen en het meer ging regenen besloot de gids te schuilen 

in een soort portiek waar vroeger wellicht een klooster was. Daar vertelde ze nog 
over de grote verlei(e)ding. 

 

Het hield spijtig genoeg niet op met regenen, daarom besliste onze gids ons mee 

te nemen naar het stadhuis van Kortrijk zodat we ons wat konden opwarmen. 

Iedereen vond dat een uitstekend idee. 
 

Toen de bewoners en bezoekers van het rusthuis Heilig Hart ons zagen voorbij 

lopen hadden ze wellicht met ons te doen dat we door zo’n weer wandelden. 

 

Aan het stadhuis aangekomen moesten we eventjes wachten voor we binnen 

konden, gelukkig bleek de gids langs de zijkant een ingang te weten waar we 
met de rolstoelen binnen geraakten. 

 

We kwamen in een zaaltje waar er recepties worden gegeven als er een trouw of 

een andere feestelijke gelegenheid plaats vindt. Daar gaf de gids wat uitleg over 

de geschiedenis van het gebouw. Vroeger waren er nog enkele cafeetjes 
geweest. Je kan dat aan de voorkant nog zien. 

 

Daarna mochten we een kijkje nemen in de trouwzaal. We kregen er uitleg over 

de schilderijen die er te zien waren. Er waren ook glasramen te zien met tal van 

beroepen op. 
 

We konden ook een kijkje nemen in de zaal waar de burgemeester en schepen 

vergaderen.  

 

De gids bleek een familie te zijn van Yvan - de papa van Steven. Dat was ook 

toevallig. 
 

Voor we naar het restaurant gingen lasten we nog een sanitaire stop in, want 

hier was een aangepast toilet. 

 

Op de grote markt was er autorally aan de gang. Bert & Myriam hadden speciaal 
hun wagen de dag voordien moeten verplaatsen. Want de rally reed ook door 

Bellegem. 



 

We werden hartelijk verwelkomd in het restaurant De Muze, het duurde eventjes 
voor iedereen een plaatsje had. 

 

Op voorhand had iedereen een keuze gemaakt wat hij wilde, maar we dronken 

eerst een aperitief. Terwijl we gezellig keuvelden over koetjes en kalfjes. 

 

Gerda en Katelijne kwamen ook binnen. Gerda was niet mee geweest gaan 
wandelen omdat ze haar voet verstuikt had. 

 

Leen wist te vertellen dat de eigenaars van ‘De Dielis’ waar we het laatst op 

kamp waren geweest een foto had uitgekozen uit onze kampfoto’s voor op hun 

nieuwe folder. Het is een foto waar Jocelyne en Evelyn op staan. 
 

Het eten werd geserveerd en het smaakte ons heerlijk, ze waren ook zeer 

vriendelijk. Zeker een aanrader om eens naar toe te gaan 

 

Jos verkocht suikerwafels ter voordele van het woonproject waar ze woont. Het 
was één van de vele projecten die ‘Music for life’ steunde. Bijna iedereen kocht 

wel wafels.  

 

Het waren zeer geslaagde activiteiten,  dank aan iedereen die ze helpen 

organiseren hebben. 
 

December: Oudejaarsavond 
 
Paul opende de nacht van de poëzie met een ode aan de ‘dot’. De ‘dot’ heeft heel 

wat betekenissen maar er was er ook eentje aanwezig die avond. 

 

Claudine was de tweede met een korte en krachtige zin: ‘Wil je gelukkig zijn, 

wees dan gelukkig’ (Tolstoi). 

 
Toon Tellegen passeerde ook door Lieve. 

 

Leen had voor iedere gast een gedichtje/spreuk geschreven (zie verder in het 

steekje voor een paar voorbeelden). 

 
We werden welkom geheten en hier en daar in huis aangesproken via teksten om 

een goed jaar te hebben. 

 

Mieke Maaikes obscene jeugd mocht ook niet ontbreken en ze deed tot twee 

maal toe haar zegje. 
 

Vincent had zelfs een driedubbele haiku mee. 

Enkele tekstjes kan je verder terugvinden in het steekje. 

 

Maar de topper van de avond was het Antwoordenboek van Paul. Op alle 
diepzinnige en minder diepzinnige vragen gaf het een passend antwoord. 

 

Bert heeft een verslag van dit gebeuren geschreven en vind je hieronder. 

 



                                                     VAN OUD NAAR NIEUW 

 
Dank zij de gastvrijheid van Paul en Leen, waren we weer uitgenodigd om het 

wisselen van oud naar nieuw bij hen te vieren. Wij werden als royalties 

ontvangen door onze gastheer en gastvrouw. De tafel stond gedekt voor 15 

personen met decoratie van het huis Van Tieghem Joos, de bomenkweker... Of 

schrijf ik liever de bomenkunstenaar... Of bomenknuffelaar. Op de tafel stonden 

jonge dennetjes met één kerstbol als versiering. Ook stond er bij ieder bord een 
spreuk geschreven, opgezocht in boeken en schriften. Deze avond stond in het 

teken van poëzie. Elkeen bracht een gedicht of een spreuk mee, die hier 

verspreid in het steekje staan. 

 

Wij waren met 15 personen om het laatste avondmaal van 2015 voor te bereiden 
en op te eten. Uiteraard waren daar Paul en Leen. Waren nog aanwezig: Joos en 

Claudine, Myriam en Bert, Gerda en Jan, Jos, Ann Vandorpe, Dotte, Vincent, 

Katrien, Lieve en Donaat. Natuurlijk begin je dit feest met een aperitief en de 

daarbij horende hapjes. Katrien heeft haar kookkunsten boven gehaald om 

verschillende beetjes bij de cava te serveren. Peperkoek met paté en daarboven 
nog een schepje veenbessen. Pennacotta met tomaat en pijnboompitten, 

broccolimousse met garnaaltjes en eveneens courgettemousse met garnaaltjes. 

Leen had nog een mousse bereid met gerookte zalm en heilbot. Heerlijke 

smaken betoverden onze mond.  

 
Het voorgerecht was heel speciaal. Het werd bereid door Claudine. Een bord 

gedresseerd met een carpaccio van Sint-Jacobsvruchten. Dit zijn schelpdieren, 

en de schelpen deden ons denken aan de tocht die Donaat in 2015 maakte van 

Sevilla naar Santiago de Compostella. De weekdieren  werden in fijne plakjes 

gesneden, samen met wat veldslablaadjes werden ze geserveerd, met enkele 

scheutjes truffelolie. Dit alles werd opgediend met een witte wijn. 
 

Het hoofdgerecht was wild, ik eet eigenlijk liefst op mijn gemak, rustig... 

Hindenragout werd afgehaald bij de hertenkwekerij de Bouverie in Bossuit. Deze 

ragout werd bereid door Myriam, de gebruikte sjalotjes en kruiden werden 

gekweekt door Bert. De bijpassende groenten werden bereid door Gerda. Witloof, 
champignons en appelen werden thuis bereid en terug opgewarmd bij Leen. De 

borden werden gedresseerd met hindenragout, een stronk witloof, enkele plakjes 

appel en een schep champignons. Een aardappel dauphinois, uit driepvriezer te 

koop bij Colruyt, opgewarmd in de oven vervolledigde dit bord. Alles werd 

overgoten met de saus van de ragout, saus die werd bereid met spekblokjes en 
braambessenconfituur. Dit alles werd geserveerd met een rode wijn. Het was 

lekker, echt lekker... 

 

Tussen het hoofdgerecht en het dessert kwamen Flurk en Mieke ons vervoegen 

om verder te vieren. De ijstaart werd aangekocht door Leen. Deze taart werd 

bereid in een plaatselijke hoeve in Gullegem. Het was om duimen en vingers af 
te likken, zo lekker was deze taart. Toen werd het tijd om afscheid te nemen van 

onze geliefde 2015 en om 2016 te verwelkomen. Prachtig vuurwerk werd 

afgeschoten met veel geknal. Ieder wenste voor het nieuwe jaar liefde, vrede, 

vriendschap en vooral gezondheid. 

 
De eerste morgen van 2016 werd ingezet met koffie en koekjes, pralines en 

ander suikergoed, getrakteerd door Mieke en Flurk. Gezellige babbels kwamen 



naar boven, plannen werden gemaakt voor onze volgende activiteiten. En ook 

werden er nog spreuken van op tafel voorgelezen. Volgende spreuk, die bij mij 
op tafel stond wil ik jullie niet onthouden:  

                             het geluk is gemaakt  

                             van heel veel droom 

                             en een beetje werkelijkheid. 

En de slogan van ons nieuwe Zonnewijzersjaar is:                                

                                  WIL JE GELUKKIG ZIJN? 
                                   WEES DAN GELUKKIG..... 

 

 

 

 

Ook de redactieraad wenst je een schitterend 2016, vooral een goede 

gezondheid en dat we nog veel leute mogen maken.  



Post 

Beste allemaal, 

 

Het deed me oprecht deugd om jullie kamp-kaartje te ontvangen.   

Fijn dat er nog zovelen aan Lieve denken ... .  Ik voel mij daar goed en 
opgelucht bij, blij dat Lieve niet vergeten wordt.  

 

Het thema leek me ook ontzettend boeiend en voedend ... ik heb 
naderhand dan ook het 'Steekje' gelezen. 

 

 Met deze wens ik jullie graag  
                                                         

  

                    deugddoende eindejaarsfeesten  

en een hoopvol nieuw jaar vol tevredenheid, in goede gezondheid. 
Vele nieuwjaarsgroetjes,  

Miet Vanhoutte en familie 

 
Ook van Anny C was er een kaartje met de beste wensen en een goede 
gezondheid in 2016. 

 

“We wensen u voor 2016 een grote ruiker gezondheid, een volle geschenkdoos 

vrede en handenvol geluk.” wensen Denise en Yvan ons (ouders van Steven). 

 
Verder waren er nog groeten en wensen van Catherine en Robert en van Geert, 

Kitty en Bab van De Dielis (kampplaats van vorig jaar). 

 

Yann Feryn zond op oudejaarsavond volgend bericht voor de zonnewijzers:  

“Voor alle zonnewijzers een blij 2016 zonder onnodige mankementen of minstens 
de kracht om ze te overwinnen.” 

 

 



lief en leed 

Op vrijdag 18 december 

werd het tweede kindje 

van Greet &Steven 

Degryse- Van Staeyen 
geboren:  Lars 

 

Een dikke proficiat aan de 

grootouders Flurk & Mieke 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Op woensdag 26 augustus overleed Gerard Vandorpe - de papa van 

Ann. 
 

 

 

Op dinsdag 15 december overleed Marianne Bossuyt - ze was 

jarenlang lid van de zonnewijzers. We wensen Yann, de kinderen en de 

kleinkinderen heel veel sterkte toe. 

 

 
 

                    Innige deelneming aan de families  



 

 

Nacht van de poe zie 

 

De vrijheid van de natuur 
(van Jos) 

Bewandel mijn weg in het bos, 

laat me even gaan, 

laat al mijn gedachten even los, 

want het is me nu even te ver gegaan. 
In het bos is het zo vredig en fijn, 

je kunt je gevoel en je gedachtes laten gaan, 

en voor even niet die pijn, 

even al je emoties laten gaan, 

een moment ervaren van elukkig zijn. 

De natuur veroordeelt niet, 
geeft je juist een goed gevoel mee, 

zodat je beter accepteert je verdriet, 

en weer naar huis gaat tevree. 

De bomen wijzen jou de weg, 

ze zwaaien je uit, 
naar de juiste uitweg, 

Probeer nu even wee te genieten van je leven, voluit. 

 

 

In het begin 
(van Donaat) 

feest zonder proost 

vraag bleek al vlug aanbod 

 

eerste kamp in stal 

mis op stro 
 

vriendschap werd hecht 

met veel vreugd en deugd 

 

samen gedragen zorg 
soms gedeeld verdriet 

 

en nu, vele jaren later: 

“zag dat het heel goed was” 

 
zo mag het blijven: 

beperkt in geven, gul in krijgen. 

 

zonder titel  

(van Joost) 
Ze kunnen kletsen wat ze willen 

12 meiden hebben 24 billen 



1 ding hebben ze gemeen 

er loopt een spleet doorheen 
 

Westvlaamse Nieuwjaarsgroeten 

(van Bert) 

t Is were zoverre 

de deure van 2016 stoat ip a gerre 

een hèèl nieuw joar 
voor te leven met malkoar 

liefde in 't ménage tussen de vint en de vrouwe 

en is ter ol è keer miserie of boel 

smiet olleszins met gèn meubels moar zet j'ip ne stoel 

en laat het moar overwaaien da rottig gevoel 
want oe da je 't ook kèèrt of oe da je 't ook droait, 

't is dedju stille woar dat 't nooit een kèr woait. 

Zie je momenteel nog nie van de straote 

gèn paniek, t' is ip da vlak noois nie te loate 

want wa zeggen ol die tupperware demonstranten 
oen ze geconfronteerd worden met under klanten 

'een dikke, een kromme, een schele of een dulle 

ip ieder potje past er een ulle'. 

Moar 'k wille ook nog teen en 't ander wenschen : 

'k wensche julder wat da 'k zelve betrachte, 
bij dage een bitje werk, en ruste bie nachte. 

Als g' honger hebt, een bètje brood; 

als g'durst é, geen watersnood; 

geen schulden tenzij deze dat ge efnan kunt 

betalen met gepaste munt. 

En heel 't joar, lik of dat goat en stoat, 
geen pijne noch smerte 

aan je tanden of an 't herte. 

Kortom, 'k wensche joen 't beste voar noaste jare 

En 'k goa 't daarbie laten voor vandjare 

 
Beste wensen voor 2016 

 

 

Dwarrelend naar beneden 
(van Myriam) 

 

Volgen zij hun eigen weg 

Glinsterend witte kristalletjes 

Dwarrelend met een omweg 
 

Zittend in de warmte binnen 

Bekijk ik het glanzende tafereel 

Bezonken in mijn gedachten 

En turend naar het witte geheel 

 

Een sluier van onbezorgdheid 

Die zich om mij heen sluit 

De warmte die om mij hangt 



Herzing ik nog het kerstgeluid 

 

Gekleurde lampjes in de straat 

Mensen hebben duidelijk plezier 

Vrolijkheid met witte kristalletjes 

Zit ik in me eentje binnen hier 

 

Wachtend op de naderende nacht 

Heb ik al mijn voornemens al klaar 

Nog nagenietend van afgelopen dagen 

Begin ik vol moed het nieuwe jaar 
 

 
Als wij de mensen nemen zoals ze zijn 

(van Gerda) 

maken we ze slechter 

Als we ze behandelen alsof ze waren zoals ze zouden moeten zijn, 

brengen we hen zover als ze te brengen zijn. 

 
Hoe later de avond… 

hoe later de avond,  hoe schoner het volk 

dat is wat ik hier in woorden vertolk, 

maar ook wat wij hier heel terecht toch aantonen, 

want zeg nu zelf: wij zijn toch twee “schonen” 
flurk en mieke (die pas rond 23 uur binnenvielen). 

 

 

Tafelspreuken  

 

Goede voornemens     Onthou van het oude jaar 
zijn een stellage      vooral de beste dagen 

je kunt er niet in wonen 

je dient ze nog      en ga met 

aan te kleden       nieuwe moed 

met goeie dingen      het onbekende tegemoet 
 

 

Vele jaren geleden 

besloot ik me niet meer 

bezit te houden 

met goede voornemens 
en sindsdien  

heb ik me 

er steeds 

aan gehouden 

 


