
 

 

Reeds enkele weken lang verwacht 

Toch was het hier geen ezeldracht 

Want kijk wat  routine en samenwerking hier vermag: 

Conceptie en bevalling op éénzelfde dag 

 

 
 

Met blijdschap melden we u vandaag, 9 januari 2017, de geboorte van een 

kakelverse uitgave 

Het Januaristeekje  
 

Tijdstip : 17.02 u 

Gewicht : 63 gr. 

Lengte :  30 cm 

Aantal lettertekens : 29.814 (zonder spaties) 

 

De fiere ouders: ann & bert & flurk & gerda 

De trotse meter : leen (die inhoudelijke aanvullingen deed) 

De toffe peter : vincent (die de jonggeborene bij ieder thuis zal brengen) 

Momenteel is de boreling nog enkel digitaal te bewonderen , maar binnenkort ligt hij 

op papier bij ieder thuis in de bus. 

Babyborrel op :  5 februari in de Vonke te Heule … 

Als geboortelijst wensen we geen geld of cadeautjes, maar artikeltjes voor de volgende 

creatie 



 

Om al naar uit te kijken !!! 
Zaterdag 15 – donderdag 20 juli 2017:  

kamp in de Kleppe in Everbeek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Zondag 5 februari: spellennamiddag 

(in groepjes spelen we enkele gezelschapsspellen) 
Myriam - Bert - Ann D 

 

start: 14.30 u. 
einde: 19 u. 

waar:De Vonke, Lagaeplein 24, Heule 

prijs: 10 euro (er is iets voorzien om te eten) 
 

Annietje brengt alvast een grote taart mee! 

 

inschrijven bij Myriam en Bert: 056/20.42.43 of feys.bert@gmail.com of 
myriam.van.dooren@telenet.be 

 

(als je via mail inschrijft, meld dan ook of je vervoer nodig hebt) 
 

 

 

 
Zaterdag 18 maart: Koken met Johan  

 

Myriam - Vincent - Mieke - Jan - Leen  
 

start: 14.30 u. 

einde: 18.30 u. 
meebrengen: mesje, schort, keukenhanddoek zou handig zijn 

waar: De Cerf Kerkstraat 1 in Gullegem 

prijs: 15 euro (ook nu is er iets voorzien om te eten…) 

 
inschrijven bij Johan en Mia: 056/41.88.18 of mia.vromant@telenet.be 

 

(als je via mail inschrijft, meld dan ook of je vervoer nodig hebt) 

mailto:feys.bert@gmail.com
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Zaterdag en zondag 8-9 april: weekend in Meesen Peace Village 

(Vredesstad) 
(programma moet nog in elkaar gestoken worden. ’s Zondags in ieder geval 

receptie door Anny C voor 65 jaar en pensioen.)  

 
Bert - Myriam - Mia - Leen - Vincent 

 

start: zaterdag 10 u. bij Leen en Paul Dreef ter Winkel 32 in Gullegem 

einde: zondag 18 u. bij Leen en Paul 
meebrengen: picknick voor de zaterdagmiddag (voor de andere momenten is er 

wel degelijk iets voorzien). 

 
inschrijven bij Leen en Paul: 056/41.81.35 of paulenleen32@gmail.com 

 

(als je via mail inschrijft, meld dan ook of je vervoer nodig hebt) 
 

 

Zaterdag 13 mei: fietstocht in Wortegem-Petegem+ frietjes eten bij de 

zus van Rik en Annietje 
 

Katrien - Eveline - Claudine - Lieve 

 
start: 10 u. 

einde: na de frietjes bij de zus van Rik en Annietje   

waar: Meersstraat 9 in Wortegem-Petegem 
meebrengen: picknick voor de middag  

(Bernard moet enkel zijn rollator meebrengen) 

 

Prijs: 10 euro (fietsen + drankje, frieten zijn zelf te betalen) 
 

inschrijven bij Eveline: 056/71.11.43 of eve1.m@hotmail.be 

 
(als je via mail inschrijft, meld dan ook of je vervoer nodig hebt) 

 

 

Zaterdag 17 juni: + dorpszoektocht + kampvoorbereiding 
In kleine groepjes maken we een wandeling rondom de heulebeekvallei van 4,5 

km, daarna eten we onze picknick op en doen we de kampvoorbereiding 

 
Kern - Flurk - Mia - Mieke 

 

start: 10 u. 
einde: 16.30 u. 

meebrengen: picknick (er is dit maal niets voorzien om te eten!) 

                     stapschoenen en/of rijklare rolstoel + drankgeld + ideetjes voor 

het komend kamp 
waar: Parking de Zevenkamer aan Peperstraat 125 in Heule 

 

inschrijven bij Flurk: 056/35.15.61 of wimvanstaeyen@hotmail.com 
 

(als je via mail inschrijft, meld dan ook of je vervoer nodig hebt 
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POST 
We ontvingen met Kerstmis ook verschillende wenskaartjes : 
 

Van Anny Carissimo, huis 10 

slijperstraat 3  

8840 Oostnieuwkerke 
Fijne kerstdagen en een goeie gezondheid in 2017 

 

Van Katelijne 
Veel geluk en vrede aan de zonnewijzers 

 

Van Denise en Yvan, de ouders van Steven  
vuurwerk, bloemen, kussen 

champagne, glitters en gezang. 

En wij wensen jullie intussen 

gezondheid en geluk een jaar lang. 
 

ook van Bieke van Heule, 

warme, gezellige eindejaars feesten wens ik jullie allemaal  
en een kei-tof 2017 

 

 

 

 

Lief en leed 
 

 

 Op 17 oktober is de mama van Joos, Marie -Thérèse Verhelst, overleden.  

 

 

 De mama van Ann, Hilde en Kaat Boudry is vorige maand overleden.  Ze was 91 

jaar... En kreeg tot nu toe nog altijd het zonnesteekje.. 

 



 

WEETJES 
 

September - bezoek aan Dotte 
 

 Iedereen was blij elkaar terug te zien op de eerste activiteit na ons zeer geslaagde 
druivenlaar-ig kamp te Overijse er werden ook regelmatig herinneringen opgehaald. 

 

 Er werd verzameld op een parking vlakbij ’t kasteel. Als ik het mij goed herinner 
speelde men daar vroeger - in mijn jeugdjaren - volleybal of basketbal.  

 

 Iedereen was ook benieuwd om Anny te zien want er was heel recent een plaatsje 
vrijgekomen in een Kerckstede in Oostnieuwkerke. We waren natuurlijk allemaal 
benieuwd hoe haar eerste weken er waren geweest. Het bleek goed te zijn gegaan, 
natuurlijk was het nog een grote aanpassing die wellicht nog een tijd zouden duren. 

 

 Lieve was Anny gaan ophalen en had gezien dat ze een mooie kamer met een 
badkamer heeft. Het is een recent gebouw met een leefgemeenschap voor ongeveer 
tien personen. We kunnen er ook eens op bezoek gaan tijdens een activiteit. 

 

 Paul V. was met de fiets gekomen en ik was hem onderweg tegen gekomen. Zelf was 
ik met mijn amigo vanuit ‘De Molenreke’ in Rumbeke gekomen.  

 

 Er waren ook enkelen onder ons die hadden gecarpoold: Katrien, Evelyn, Claudine en 
ik vermoed ook Katelijne. 

 

 Iedereen was ook benieuwd om Katrien terug te zien, want tijdens de grote vakantie 
was ze op reis geweest naar Sri Lanka en daardoor was ze niet mee geweest op 
kamp. 

 

 Dotte kwam een kijkje nemen en loodste ons mee tot aan haar leefgemeenschap. 
Daar stond er koffie en thee klaar. De koekjes die erbij lagen vielen ook goed in de 
smaak. Ondertussen werd er gezellig bij geklets over van alles en nog wat. 

 

 Leen zei wie er niet bij was. Johan & Mia waren op fietsvakantie ergens in Frankrijk. 
Kim en Bernard waren er ook niet, maar er werd vermoed dat dit kwam omdat ze 
een deel van hun jeugdjaren hadden doorgebracht. Jos, genoot van een dagje aan 
zee.  

 

 Vincent had een aantal mooie foto’s van Dotte mee die genomen waren tijdens de 
activiteiten. Hij had nog geen tijd gevonden om deze in te kaderen. Daarom deed hij 
dit terwijl wij bezig waren met onze koffieklets en ik vermoed dat er wel een handje 
bij geholpen werd. De kader zal wellicht een mooi plaatsje hebben gekregen op haar 
kamer. 

 

 Een aantal onder ons zijn al meerdere keren bij Dotte geweest om haar op te halen of 
terug te brengen van één of andere activiteit. Toch waren er nog een aantal die haar 
vernieuwde kamer niet gezien hadden. Dat is een hele verbetering sedert de 
verbouwingen. Nu heeft ze een eigen badkamer die met een grote wand kan 
opgeschoven worden. 

 



 Omdat de plaats beperkt was gingen we in twee groepjes een kijkje nemen in haar 
ruime kamer. Enkelenonder ons herkende de kleien beeldjes die Dotte vroeger veel 
maakte. Ik heb nog gehoord dat ze soms op tentoonstelling stond. Misschien heeft ze 
ook wel hiermee prijzen in de wacht gesleept. 

 

 Er werd ook eventjes gesproken over de nieuwe manier waarop mensen met een 
handicap zullen gefinancierd worden vanaf volgende jaar. Ieder persoon zal dan een 
eigen budget toegewezen krijgen om zijn of haar zorg in te kopen.  

 

 Via ‘Hoeve Ter Kerst’ hadden we twee boekjes kunnen bekomen rond een 
symbolenwandeling op het domein van Dominiek Savio. Daar stond wat uitleg bij 
over de dingen die we gingen zien, telkens las iemand van ons dat voor als we bij de 
plaats stonden. 

 

 We begonnen die symbolenwandeling aan de stille bron. Dit is een plaats waar alle 
overleden bewoners en personeelsleden een plaats krijgen. 

 

 Er liggen een heleboel keien in waar een de voornaam in gebeiteld staat, we zochten 
de steen met de naam op van Steven. We vonden het met zijn allen een mooi 
symbool om de overleden te herdenken.  

 

 Het viel ons meteen op dat het ook in een rustig gebied lag vlakbij een mooie vijver. 
Enkele mensen maakten wel de bedenking dat het wel eens mocht opgefrist worden. 
Heel wat keien waren door de jaren groen geworden. Dankzij giften is de stille bron 
in het najaar heraangelegd geweest. 

 

 We gingen naar een open ruimte aan het dagcentrum. Daar bevindt zich een soort 
beeld die gemaakt in geweest door mensen met een niet-aangeboren handicap. Het 
heeft een symbolische waarden. Ik vermoed dat het betekende dat een gekwetste 
persoon toch ook nog iets kan en wil betekenen voor medemensen. 

 

 Het beeld is gemaakt uit oude materialen zoals een oude rolstoel, een boom, 
fietsbanden, enz. Het is gemaakt geweest naar aanleiding van een tentoonstelling in 
een kerk te Brugge.  

 

 Natuurlijk waren enkelen onder ons die hun fantasie de vrije loop lieten en die er 
andere zaken in zagen. 

 

 We kwamen ook hier en daar een bewoner tegen. Langs de achterzijde liepen we 
doorheen een bosrijk stukje. Ik bleek verkeerd gereden te zijn gereden. Het was voor 
mij ook een hele tijd geleden dat ik er geweest was.  

 

 We kwamen uit aan een nieuwe parking waar en vandaar zagen we drie of vier grote 
masten in allerlei kleuren tegen waar telkens een romp op staan. De enige was 
ondersteund door een korset. Dit stond ook symbool voor de breekbaarheid van 
mensen. 

 

 Als laatste symbool stonden we stil bij de Golem aan het Withuys. De Golems zijn 
ontworpen door Koen Van Mechelen, hij heeft het speciaal ontworpen voor alle 
kinderen over heel de wereld. Zo staat er ook een in India, bij één van vele projecten 
van Janine Devos.  

 

 In het hart van de Golem kan je persoonlijke boodschappen achterlaten. Op 17 
februari is er ieder jaar een speciale dag van de Golems.  



 

 Van al dat rond wandelen hadden we dorst gekregen en om die te laven gingen we 
nog eentje drinken in Hoeve ter Kerst. Omdat het een zomerse dag was zat het terras 
behoorlijk vol. Gelukkig vonden we met de ganse bende een plaatsje. 

 

 Omdat we zo talrijk waren verdeelden we ons over twee verschillende tafels, dat 
deerde de groep absoluut niet. De ene tafel was soms wat luidruchtiger dan de 
andere. Aan wie of wat dat lag laat ik in het midden.  

 

 Ik stuurde een sms’je naar een goede vriend die in ‘De Lysterbesse’ woont dat we in 
Hoeve ter Kerst waren aangeland. Dat had ik hem beloofd, we vonden het tof elkaar 
terug te zien. 

 

 Vincent bestelde een ijsje - ik vermoed een dame blanche - maar moest wat geduld 
oefening voor hij bediend werd. Dit kwam ongetwijfeld door dat er veel volk was. 

 

 We moesten het uur wat in de gaten houden, want er waren enkele mensen die 
werden afgehaald. Ik besliste nog eens mee te rijden naar de auto om iedereen uit te 
zwaaien.  

 

 Er ontstond wat hilariteit toen mijn vriend richting ‘De Lysterbesse’ fietste. Er waren 
die dachten dat er hier iets bloeide.  

 

 Nadat ik iedereen had uitzwaaid vertrok ik ook, maar ik schrijft niet naar waar. Voor 
jullie een vraagteken, maar voor mij een weet. Het speculeren kan beginnen, hé. 

 

 
Oktober - bezoek aan Nieuwpoort 
 

 Op een zonnige zaterdag voormiddag verzamelden we behoorlijk talrijk bij Paul & 
Leen te Gullegem.  

 

 Het had heel de nacht bijna pijpenstelen geregend. Bij het krieken van de dag was het 
droog geworden en we hadden het gevoel dat de weergoden dat speciaal voor ons 
hadden klaar gespeeld. 

 

 Donaat bleek al met de trein te zijn vertrokken naar Halle. Daar zou hij Jocelyne gaan 
ophalen en met haar aangepaste auto naar Nieuwpoort rijden. Dat is telkens een 
hele onderneming, maar op die manier is het voor Jos haalbaar om erbij te zijn. Een 
dagje zee daar zegt zij geen nee tegen en wie kan er haar nu ongelijk geven. 

 

 De autoverdeling werd bekeken door Leen en Katrien. Iedereen begon zich klaar te 
maken om te vertrekken. Paul en ik reden mee met Katelijne. Ze vertelde dat ze 
tijdens de nacht niet veel geslapen had door de hevige regenbuien. Ze had zelfs 
gevreesd dat de activiteit niet zou kunnen doorgaan. 

 

 We besloten niet langs de autostrade te rijden, maar langs de gewone wegen. De gps 
zou ons hopelijk vlot de weg wijzen. Ik genoot van de sommige mooie uitzichten die 
we te zien kregen.  

 

 Eenmaal bijna in Nieuwpoort kregen we af te rekenen met allerlei wegenwerken en 
de gps van Katelijne was dan ook helemaal de kluts kwijt. Gelukkig vonden we na wat 
zoekwerk de juiste weg en kwamen we op het verzamelpunt uit. 

 



 Niet iedereen bleek er al te zijn, want er waren sommigen die wel langs de 
autostrade gekomen waren. Ik denk dat Lieve of iemand anders achter Dotje was 
gereden. 

 

 Evelyn was er ook graag bij geweest, maar ze was nog maar pas uit de gips. De 
voorbije nacht had ze bijna geen oog toe gedaan. Bert was er ook niet bij, hij was op 
wandelweekend. Dat was al ruimschoots gepland. Gerda & Jan en Flurk & Mieke 
waren er niet bij. Claudine, was er ook niet bij. Als ik mij goed herinner was ze op 
reis. Colette was er ook niet bij, een van haar vrijwilligers trad op met een koor en ze 
wou daar naar toe.   

 

 Toen iedereen er was bekeken we hoe het zouden doen, want de auto’s moesten 
naar een andere locatie gaan. Die mensen zouden dan met de tram terug naar de 
zeedijk komen. 

 

 Gelukkig hadden we juist genoeg duwers om de rolstoelen te duwen. Dotte en Jos 
konden met hun elektrische rolstoel hun eigen gang gaan.  

 

 Ondanks het zonnige weer stond er nog een strakke wind, maar goed ingeduffeld was 
het echt aangenaam om een goede wandeling te maken. De zeelucht deed iedereen 
blijkbaar goed.  

 

 Ik was blij om Sophie terug te zien, ze was er niet bij tijdens de activiteit in 
september. We kregen de tijd om wat bij te babbelen en dat vonden we natuurlijk 
zeer aangenaam.  

 

 Dotte kwam een koppel tegen die met het hondje op een bank zaten en dat hondje 
leek zich gewillig te laten strelen door Dotte. Wij dachten dat ze die mensen kende, 
maar dat bleek het geval niet te zijn.  

 

 Er was een groepje die een eindje voorop en moest soms wachten op de mensen die 
achter waren, maar dat vonden ze niet erg.  

 

 Ter hoogte van het restaurant Sandeshoved wachtten we tot iedereen bij elkaar was, 
maar degenen die met de tram moesten tot hier geraken waren er niet. Omdat het 
behoorlijk koud was om stil te staan beslisten we toch naar binnen te gaan.  

 

 Gelukkig bleken ze er gauw te zijn, want iedereen had toch honger gekregen van de 
gezonde zeelucht. Na wat overleggen kon iedereen plaats nemen.  

 

 Leen & Paul en Donaat, hadden op voorhand eens komen kijken en geserveerd voor 
de groep. We werden bediend met soep. Bij hoofdgerecht mocht iedereen zoveel 
koude groentjes nemen van de saladebar. 

 

 Het smaakte ons voortreffelijk. Terwijl dat we aten werd er over van alles en nog wat 
gepraat. Ann V. vertelde mij dat haar mamma een weekend weg was. Zij vertrok - 
maandag  17 oktober - voor één week naar Spanje met Samana. Samana is de nieuwe 
naam van ziekenzorg.  

 

 Ik vroeg haar of ze haar valies al had gemaakt, ze antwoordde dat ze dit de zondag 
zou doen.  

 

 Het was een hele onderneming om naar het toilet te gaan. Er was een toegankelijk 
toilet, maar deze was in de kelderverdieping. Ik vroeg aan Katrien - vermoed ik - of 



dat ze het zag zitten om met mij mee te gaan. Het was een eindje lopen, maar we 
vonden het 

 

 We gingen terug naar boven met een andere lift en kwamen uit in een andere 
restaurant ‘De Vlotte’. Die werken samen met elkaar. We moesten wel wat buiten 
lopen en daar waren we niet op voorzien. 

 

 Er was ook nog een dessert voorzien en dat mochten we ook gaan kiezen. Je kon 
kiezen fruitsla of iets zoets zoals taart of chocolademousse. 

 

 Het werd stilaan tijd om door te gaan, want we moesten nog een heel eind 
wandelen. Om 16 uur hadden we een afspraak om kopjes te gaan maken in klei. Dat 
is een project van de provincie West-Vlaanderen om de eerste Wereldoorlog te 
herdenken. 

 

 Johan & Mia wandelden nog een eindje met ons mee. Ze verlieten ons omdat ze nog 
andere verplichtingen hadden. Of misschien waren ze de groep beu en was dat een 
excuus om er zich van af te maken. 

 

 Plotseling bleken er enkelen achter te blijven, waaronder Jos. Blijkbaar was ze 
iemand tegen gekomen die ze kende. 

 

 We wandelen langs de vernieuwde vaargeul richting het stadcentrum van 
Nieuwpoort. Dat was een flink stuk wandelen. Iedereen genoot van het mooie weer. 

 

 Plotseling vroeg iemand aan Leen hoe het ging met Greet Esprit die mee geweest op 
reis naar Duitsland. Leen wist ons te vertellen dat alles goed met haar ging en dat 
deed ons goed om te horen. 

 

 Er was iemand die de opmerking gaf dat Vincent niet mee bleek te zijn. We zijn 
ondertussen gewoon dat hij regelmatig achterblijft om foto’s te kunnen nemen. 
Gelukkig waren we er vrij gerust in dat hij zijn plan zou trekken. 

 

 Toen we aan de tramhalte passeerden zagen we hem inderdaad van de tram stappen 
en iedereen was toch opgelucht hem te zien. 

 

 Na wat zoeken vonden we de juiste locatie waar we moesten zijn, het was een grote 
poort. Enkelen van ons keken eens verbaasd naar elkaar met de blik “ is dat juist?”. Er 
kwam iemand de hoge poort open doen en we werden hartelijk verwelkomd door 
een mevrouw. 

 

 Er waren daar nog mensen bezig met kopjes te maken en, is het toevallig of niet, ze 
kenden blijkbaar Paul & Leen.  

 

 Terwijl die mensen nog bezig waren konden wij iets drinken. Je had keuze tussen 
koffie of bier. Er was wel zelfbediening. Dus enkelen onder ons staken een handje 
toe. De mevrouw gaf ons intussen wat uitleg over het toch bijzondere project.  

 

 In de grote schuur konden we ook een kijkje nemen waar er al heel veel zo’n kopjes 
geplaatst waren, het was heel indrukwekkend om dit te zien.  

 

 Ik ben vergeten hoeveel kopjes er precies gemaakt moeten worden, de bedoeling is 
dat tegen elf  november 2018 - vermoed ik - al die beeldjes aan de Palingbeek in 
Ieper geplaatst worden. Het is de bedoeling dat ze daar blijven staan. Misschien 
kunnen we daar dan eens gaan bekijken tijdens een activiteit.  



 

 Dan was het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Iedereen deed een 
schort aan en sloofde onze mouwen op.  

 

 Eerst toonde de mevrouw het ons eens voor, want je moest bepaalde stappen volgen 
om zo’n kopje te maken.  

 Iedereen kreeg een stuk klei en kon aan de slag gaan, we verdeelden ons. Er werd 
gekeken naar de mensen die wat assistentie nodig hadden. Het bleek niet zo 
gemakkelijk te zijn, maar met hier en daar wat hulp slaagde iedereen er in zo’n beeld 
te maken.  

 

 Het beeldje moesten we ook een soort stempel geven. Ieder beeldje staat voor een 
gesneuvelde soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. We kregen elke een soort 
paspoort mee van de soldaat. Je kan op de website 
www.comingworldrememberme.be kijken. Op deze website kan je aan de hand van 
ijzeren plaatje - die vind je achter in het boekje en waar een nummer op staat 
vermeld - dit nummer moet je intypen en zo zie je welke soldaat het is.  

 

 De mevrouw was heel geïnteresseerd in onze vriendengroep, ze vroeg hoe wij onze 
werking runden. Er vertelde haar iemand dat we al vele jaren maandelijks 
samenkomen en jaarlijks op kamp gaan. Ze vroeg - zoals zoveel mensen of wij 
medewerkers hebben - daar antwoordden we op dat iedereen elkaar helpt. Je voelde 
duidelijk dat ze bewondering had voor onze groep.  

 

 Ze was blij dat haar dag er bijna op zat, want ze was al bezig van rond 9 u en deed dit 
alles geheel vrijwillig. Er waren te weinig mensen die het wilden doen. Daarom 
maken de beschutte werkplaatsen ook zo’n kopjes. Ze wenste ons een goede 
thuiskomst en veel succes met onze vriendengroep.  

 

 Toen we buiten stonden deed Leen nog een mededeling, namelijk dat de activiteit 
van begin december verplaatst was van de zondag naar de zaterdagnamiddag.  

 

 We moesten gelukkig niet ver wandelden tot we bij de auto’s waren. Daar namen we 
afscheid van elkaar en iedereen was er mee eens dat dit ook een zeer geslaagde 
activiteit was.  

 

 
November - reisverslag van Katrien  
 

 Katrien en Lieve bleken al aanwezig in Vorming Plus te Kortrijk, ze waren alles wat 
aan klaar zetten.  

 

 Het was de eerste keer dat Zonnewijzers daar samenkwam voor een activiteit. Leen 
komt heel dikwijls. Een van haar zussen werk namelijk bij Vorming Plus.  

 

 Ik bleek een van de eersten te zijn die toe kwam, maar iedereen sijpelde binnen. 
Eerst dronken we een kofje koffie en dat bleek in de smaak te vallen van iedereen.  

 

 Dotte werd vergezeld door een nichtje van Katrien, die werkt in het dagcentrum bij 
de volwassenen in Gits. Ze is tevens nog lid geweest van Jozowij (jonge zonnewijzers). 

 

 Claudine was die nacht nog maar thuis gekomen en was toch gekomen. Ze wilde het 
reisverslag van haar nicht zeker horen. 

 

http://www.comingworldrememberme.be/


 Katrien had alles heel goed voorbereid, maar was toch wat zenuwachtig om haar 
reisverslag te brengen. Dit bleek nochtans voor niks nodig, want ze kon enorm 
boeiend vertellen over haar reis naar Sri Lanka. 

 

 Ze vertelde eerst waarom ze precies die reisbestemming had gekozen. Een tante was 
kloosterzuster en had jarenlang gewerkt in Sri Lanka. Telkens als ze naar België kwam 
vertelde ze er enthousiast over.  

 

 Bij Katrien thuis stonden er ook veel voorwerpen vanuit dit land. Katrien dacht dit 
land wil ik eens met eigen ogen zien.  

 

 Ze kende niemand van haar reisgenoten, maar daar zat ze helemaal niet mee in. 
Katrien is ook iemand die gemakkelijk contact maakt met anderen.  

 

 Aan de hand van dia’s toonde ze de verschillende plaatsen waar ze was geweest. We 
werden als het ware ook op sleeptouw genomen en ontdekte en gingen ook een stuk 
op reis.  

 

 We werden ondergedompelde in een totaal andere wereld. Daar bleek er veel 
armoede te zijn, maar de lokale bevolking was dit gewoon. Je zag op de verschillende 
dia’s dat mensen er toch gelukkig zijn. Ze zijn tevreden met kleine en eenvoudige 
dingen. Daar kunnen wij misschien nog iets van leren.  

 

 Katrien had haar dia’s per thema geplaatst en gaf daarbij de nodigde uitleg. Het ging 
onder meer over de dieren en planten. Ze hebben een safari gedaan, in een gebied 
waar er enorm veel olifanten in het wild leven. Ze vertelde dat het bij momenten 
heel indrukwekkende was.  

 

 Het ging ook een aantal dia’s over eten dat totaal anders was dan bij ons. Als ik mij 
goed herinnering eten ze ginder ook niet met bestek. Dit zal waarschijnlijk een 
serieuze aanpassing geweest zijn om zo te eten.  

 

 Op een dag hadden ze ook eens verschillende gerechten geproefd die typisch zijn 
voor Sri Lanka. Dat was voor de groep wellicht een hele ervaring. Sommige gerechten 
waren ook wat pikanter dan de andere.  

 

 Er waren ook een aantal dia’s over de cultuur bij. Zo bezochten de reizigers een soort 
tempel - vermoed ik - en ze moesten bepaalde kledijvoorschriften in acht nemen. Zo 
moesten hun benen en armen bedekt zijn.  

 

 We vonden met zijn allen dat Katrien er op een heel boeiende en interessante manier 
kon over vertellen. Er werd dan ook heel geboeid geluisterd naar haar interessant 
reisverhaal.  

 

 Plotseling rinkelde Leen haar gsm, het bleken haar buren te zijn. Ze vertelde dat de 
vrijwilliger chauffeur van Bernard naar Gullegem was gereden. Blijkbaar had hij 
Vorming Plus niet gevonden. De buren hadden het de weg uitgelegd, in de hoop dat 
ze het zouden vinden. 

 

 Na een hele poos kwam Bernard erbij. Hij was blij er toch nog te kunnen bij zijn en 
kreeg vrijwel meteen een tas koffie en dat deed hem zichtbaar goed. Gelukkig kreeg 
hij ook de kans om een deel van de dia’s en het reisverhaal van Katrien te horen. 

 



 Toen ze uitverteld was bedankten we haar dat ze dit voor ons wilde doen. Ze was 
waarschijnlijk een stuk opgelucht dat het gedaan was. Ze liet de dia’s opstaan, zodat 
wie wilde nog eens kon kijken naar de talrijke foto’s.  

 

 Katrien en nog enkele anderen, waaronder Myriam en Lieve - vermoed ik - maakten 
twee verschillende gerechtjes die typisch zijn voor Sri Lanka. Die moesten nog wat 
opgewarmd worden.  

 

 Leen zei dat het raar was dat Pol L. er niet was, het was nochtans in Kortrijk. Vincent, 
was er ook niet bij omdat hij in de loop van die week was opgenomen geweest in het 
ziekenhuis voor een kleine ingreep. Jos en Siska waren er ook niet. Evelyn was op 
reis. Misschien vergeet ik mensen te vernoemen, mijn excuses.  

 

 Er werd ook eens gepraat rond de activiteiten die nog moesten komen, zoals 
oudejaarsavond - zie verslag van Bert - en de spelletjesnamiddag begin februari. 
Leen, wist te vertellen dat Veerle Vandenberghe - een vriendin en oud lid van Jozowij 
- daar het een en andere over wist. Ik wist dit niet en beloofde aan Leen om haar te 
contacteren daaromtrent.  

 

 De twee gerechtjes waren opgewarmd en enkelen kwamen vragen wat we verkozen. 
We mochten kiezen tussen een pikant of niet pikant gerechtje. Ik koos voor het niet 
pikante gerecht. Elk keer een bekertje waar er telkens een proevertje in was.  

 

 Welke gerechtjes het precies waren kan ik mij niet echt meer herinneren. Er zaten 
wel veel groentjes bij en in één gerecht was er kip bij. Degene die het pikante gerecht 
hadden geproefd zeiden dat het mee viel. Dus waagde ik er mij ook eens aan. 
Inderdaad het viel heel goed mee.  

 

 Er werd ook nog even nagekaart over de zeer geslaagde activiteit in oktober naar 
Nieuwpoort. Toen Gerda dit hoorde vond ze het spijtig dat ze er niet bij geweest was. 
Ze had die dag een cursus gevolgd.  

 

 Leen, vertelde dat ze in Vorming Plus bijna wekelijkse lessen koken geeft aan mensen 
die in armoede leven. Er komen daar ook vaak anderstaligen naar toe. Blijkbaar is dat 
een groot succes. Leen is voor zo’n dingen altijd bereid om te helpen waar het kan.   

 

 Gerda zei dat ze op maandagavond - om de twee weken - kooklessen volg en dat het 
heel goed mee viel. Ze had al veel nieuwe gerechten leren klaarmaken. 

 Er lagen op de tafels boekjes met de verschillende cursussen die Vorming Plus 
aanbood. Leen maakte daar reclame mee. Ann V. zei dat ze daar misschien eens zou 
over na denken. 

 

 Katrien had een dessertje voorzien dat typisch was voor Sri Lanka. Het was iets met 
verschillende soorten fruit, waaronder ananas. Dat was ook zeer lekker. 

 

 Nadat we nog gezellig hadden geklets, bleek het stilaan tijd te worden om te activiteit 
af te ronden. Ik vermoed dat Katrien blij was dat alles goed was gegaan. 

 

 
 
 
 



December - rondleiding in AZ Groeninge te Kortrijk 
 

 We moesten wat zoeken om de parking te vinden, nadat we geparkeerd waren zagen 
we Donaat, Katelijne en Colette te voet stappen. We wisten niet goed waar ze naar 
gingen. 

 

 Mijn ouders - die ook aan deze activiteit wilden deelnemen - besloten nog eventjes te 
wachten in de auto. Toen zagen we Flurk & Mieke toekomen en we besloten naar de 
centrale ingang te gaan. 

 

 We bleven daar staat en we vonden het raar dat er niemand van de groep afkwam. Ik 
telefoneerde  naar Leen en ze beloofde dat ons iemand zou komen halen van de 
groep. 

 

 Er werd verzameld in een apart bijgebouw waar er men vergaderingen en vormingen 
worden gehouden voor het personeel. 

 

 Toen we er allemaal aanwezig waren zei Leen dat er iemand van Dominiek Savio had 
gebeld om te melden dat Dotte niet zou komen. De chauffeur was niet afgekomen en 
ze konden haar niet bereiken. Dit vonden we natuurlijk heel spijtig voor haar.  

 

 Donaat heette ons allemaal van harte welkom in en stelde ons voor aan een meneer - 
zijn naam ben ik vergeten - die ook in het ziekenhuis had gewerkt. Als 
gepensioneerde leidde hij nu - net als Donaat - vrij regelmatig groepen rond. 

 

 Die man bleek niet ver van Katelijne woonachtig te zijn, maar ze hadden elkaar nog 
nooit eerder gezien.  

 

 Blijkbaar zijn er vaak groepen die er worden rondgeleid. Ann V. vertelde dat ze al 
eens een rondleiding had gehad met Ariadne. Dat is een organisatie voor chronische 
ziek en mensen met een beperking tot 65 jaar.  

 

 Donaat, gaf ons aan de hand van een PowerPoint prestatie een beeld hoe het nieuwe 
ziekenhuis tot stand is gekomen. Er waren heel veel jaren aan vooraf gegaan eer dat 
de bouw ervan kon starten.   

 

 We kregen uitleg in de huiskamer van de villa van Albert - de vader van Ignace 
Debrandere. Dat is de brouwer van het gekende Bavikhove bier. Bernard kende de 
familie goed en wist er het een andere rond te vertellen. 

 

 Er werd in die ook uitgelegd met welke materialen er werden gewerkt. Zo was het 
ziekenhuis voorzien van een aparte soort buizen systeem op de medicijnen in de 
verschillende afdelingen te kunnen afleveren. Ook de verwarming gebeurt via een 
zeer aparte en speciaal systeem voor de verwarming. Dat loopt boven de plafonds.  

 

 Nog niet alles was al verhuisd naar dit ziekenhuis, zo was de spoeddienst nog steeds 
in een andere ziekenhuis in Kortrijk. Dit zorgde af en toe voor de nodigde verwarring.  

 

 De voorbij dagen waren een heel aantal patiënten van uit een andere ziekenhuis over 
gebracht naar nieuwe ziekenhuis. Dit gebeurde met een speciaal ingerichte 
vrachtwagen.   

 

 Er werd ook wat uitleg gegeven rond het personeel die er werkte. Op de PowerPoint 
prestatie werd er een foto getoond van enkele verpleegsters. Flurk voelde zich 
daardoor een beetje gediscrimineerd en vroeg zich af of er geen verplegers in het 



ziekenhuis werkte. Donaat antwoorde dat er inderdaad wel verplegers werkzaam 
waren.  

 

 De rondleiding kon stilaan beginnen, we besloten ons in twee groepen te verdelen. Ik 
ging mee met de eerste groep die werd rondgeleid door een collega van Donaat.  

 

 Toen we op weg waren naar de centrale ingang van het ziekenhuis, maakten we met 
enkelen de bedenking dat je zag dat de deze activiteit was voorbereid door mannen. 
De meesten onder ons hadden gehoopt op een potje koffie te krijgen voor de 
rondleiding zo startte.  

 

 Bij de ingang van het ziekenhuis stond een apart winkeltje. We maakten ons de 
bedenking dat het daar wellicht ook niet warm kon zijn, want de automatisch deur 
ging geregeld open. Deze winkel was uiteraard een tijdelijk oplossing.  

 

 Toen we in de centrale ingang stonden met ons groepje gaf onze gids wat uitleg rond 
de verschillende diensten in het ziekenhuis. Er werd ook gewerkt met verschillende 
kleuren : dit alles om de mensen op een eenvoudige manier wegwijs te maken.  

 

 Terwijl we daar stonden zag ik plotseling een tante en nonkel. Ze vroeger hun 
uiteraard wat ik in het ziekenhuis deed. Ik vertelde dat onze vriendengroep 
zonnewijzers een rondleiding kreeg.  

 

 Er waren doorheen het ziekenhuis ook een aantal kunstwerken. Zo stond er een 
kunstwerk buiten en ook een vlakbij de inkom 
 
 
 
 
 

 

 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de inzet  
doorheen de talrijke activiteiten door het jaar en 
op ons jaarlijks kamp . Iedereen draagt zijn of 
haar steentje bij: zoals een activiteit voor te 
bereiden, de zaal klaar te zetten, iemand te gaan 
ophalen, een telefoontje te plegen of een e-
mailtje te sturen.  
Dank zij de inzet van velen blijven ‘De 
Zonnewijzers’ een unieke groep. 
 

Iedereen kijkt steevast uit naar de volgende 
activiteit. Het is dan ook mijn wens dat we nog 
vele jaren mogen samen komen. 
 

Bedankt aan iedereen die zich inzet.   
Ann 

 



OUDEJAAR 2016. 
 
 

Naar jaarlijkse gewoonte werd het oude jaar uitgewuifd en het 
nieuwe jaar verwelkomd ten huize van Paul en Leen in Gullegem. 
De afspraak was om 19 u 30, en weet je, nooit te oud om bij te 
leren of bij te schaven: naar nieuwe Zonnewijzers normen was 
iedereen stipt op tijd. Mag ook gezegd worden, er is veel 
verbetering, een mooi punt op eind 2016. 

 

We werden verwelkomd door Paul en Leen. We waren met 15, en waren van de partij: Ann 
V., Bert en Myriam, Gerda en Jan, Katrien, Joos en Claudine, Mia en Johan, Dotte, Lieve en 
Vincent. Ook Jos ging afkomen maar ze verkoos om in Halle te blijven en haar vader bij haar 
thuis uit te nodigen. Een lekkere cava werd uitgeschonken, met de daarbij horende hapjes 
die door Myriam en Claudine werden klaar gemaakt. Het thema van de avond was 
Zonnewijzers Got's Talent. En Claudine was de eerste om haar talenten te berde te brengen. 
Claudine volgt momenteel een cursus in boek binden. Ze heeft uitgelegd welke manieren er 
zijn om boeken te binden, voor verdere uitleg verwijs ik naar haar. Ze had ook voor ieder een 
notitieboekje mee, dat ze zelf gemaakt heeft en waarvan de kaft door haar werd 
geschilderd. Om deze boekjes kant en klaar te krijgen, worden de boorden recht gesneden 
met een machine. Van deze snippers heeft Claudine oorbellen en een ketting gemaakt en 
showde deze tijdens de aperitief.... 
 

 
 

                                                                   



 

De tafel was prachtig gedekt en mooi versierd. Onze plaatsen werden aangeduid met een 
kaartje met onze naam erop. Maar niet alleen onze naam stond genoteerd in de palm van 
Leens hand. Op de binnenkant stonden onze beste talenten beschreven en ook wat wij 
betekenen voor Zonnewijzers. 
 

       

                                                    
 

Nog een groot talent in onze groep is natuurlijk Johan. Johan heeft het eten bereid. Als 
voorgerecht een vis met een plakje gerookte hesp en een blad spinazie, opgerold in een jasje 
van bladerdeeg. Dit werd ons geserveerd met een lekkere spinazie saus. Als hoofdgerecht 
had Johan zijn favoriete vlees bij zijn favoriete beenhouwer gehaald, gemarineerd en dan 
lichtjes gebakken in de pan. Zoals we het geproefd en gegeten hebben op kamp. Dit werd 
geserveerd met aardappels au Dauphinois in de oven, met venkel, gebakken in de oven en 
een gestoofde witloof stronk. Ook werd er een salade geserveerd. Deze culinaire wonderen 
werd zeer gesmaakt door de aanwezigen.  
 
Tussen het voorgerecht en de hoofdschotel, werden er nog enkele talenten ten toon 
gespreid. Joos volgt reeds vijf jaar Engelse taal. Hij heeft ons een redevoering gegeven in het 
Engels. Prachtig gedaan, zo letterlijk en figuurlijk passen als een scenario in eigen kweek. Een 
woord dat we steeds moeten vragen aan Joos, omdat hij het zouden blijven onthouden en 
zeker de uitspraak, is het Engels voor groenten: vegetables... 
 

Myriam: je bent niet alleen de grote kokkin, de confituur maakster, de creatieve hobbyster, 
de zorgende voor je mama en de familie en vrienden, maar voor Zonnewijzers ben jij degene 
die de mensen kan opbeuren, figuurlijk helpt dragen, en soms ga je zelfs letterlijk al je 
krachten te boven. 
 

Bert: jij bent niet alleen de grote tuinier en natuurvriend, de wandelaar met de honden maar 
in Zonnewijzers ben jij redactietief en diegene die er met je aanstekelijke lach er probeert de 
leute in te houden en je ontziet je echt niets. 



 

 
 

En dit was niet het enige talent dat Leen ten berde bracht.  
 

Tussen het hoofdgerecht en het dessert werden de talenten van Paul op de proef gesteld. Hij 
verraste ons met zijn goochelkunsten. Na een paar mislukkingen, ging het toch de goede 
baan op... Het raden van de kaarten ging hem weer makkelijker af. 
 

 
 

Op deze foto staan er drie talenten afgebeeld van Zonnewijzers. Eigenlijk zou ik daar een 
quizvraag kunnen over stellen, maar ik ga jullie allemaal de oplossing geven. Op de foto's 
staan potten met confituur. Het talent van onze confituur madam mocht niet ontbreken. 
Myriam heeft voor iedereen een pot eigengemaakt confituur meegebracht. Het tweede 
talent is het dessertbord en vooral wat er in ligt. Katrien is een echt dessert bereider.... 
Zelfgemaakte ijskreem met koekjes en advokaat. Dit geserveerd met lekkere zelf bereide 
saus. Het heeft ons allemaal gesmaakt en ga ten rade bij Katrien op het recept te weten, ze 
heeft het uitgelegd maar ik had meer oog voor mijn dessert dan dat ik oor had voor haar 
uitleg. 



 

En nu het derde talent..... Over Johan heb ik al geschreven, over Jan, weet ik dat sedert dit 
jaar aan hobby tuinieren doet. Maar het gaat om Vincent. Zijn grote talent is eten... Eten tot 
ieder potje is uitgeschrapt, er niets meer over blijft... Eigenlijk een aangename mens om aan 
tafel te hebben. Heb je geen eetlust, Vincent zal die wel opwekken.... 
 

De avond is verder goed verlopen, met de gebruikelijke nieuwjaarswensen, voor vooral een 
goede gezondheid. Het prachtige vuurwerk dat door geburen de lucht werd ingeschoten en 
dan de afsluiter met afscheid nemen. Voor twee mensen was het heel korte nacht, want 
Joos en Claudine werden om 6 uur in de morgen verwacht in Zaventem voor een vliegreis 
met de ganse familie naar Gran Canaria.  
 

En nu een anticlimax als afsluiter. Af en toe schrijf ik een gedicht. Ik had het in een wacht lijst 
gezet om het op te sturen om in het steekje te zetten. Door één of andere hersenzwaai in 
het bestand van mijnen ipad is het verdwenen. Ik had het ook geschreven in het klad, mijn 
try-out, maar dit is ook verdwenen in de papiercontainer. Deze week naar containerpark en 
het ligt daar nu eenzaam te wezen in de kou en de kilte.  
 
Bij deze wensen wij alle Zonnewijzers een gelukkig nieuwjaar toe. Dat we geluk mogen 
hebben met het weer op onze buiten activiteiten, dat we geluk mogen hebben met onze 
gezondheid. En dat we het geluk mogen hebben, elkaar weer het ganse jaar, ik had bijna 
geschreven den duvel aandoen, dus dat we elkaar veel mogen zien om bij te klappen  en 
elkaars waardig gezelschap te zijn. 
 
                                                       GELUKKIG NIEUWJAAR 

Bert 
 
 
 
 


