Memphis : 16 augustus 2017: Elvis is vandaag 40 jaar dood (al trekken
sommigen dat nog in twijfel)
Kortrijk : 16 augustus 2017 : ons Steekje is nog steeds springlevend (dat wordt
hiermee weer eens bewezen)

benodigdheden:













1 zelfgemaakte lekkere cake
1,6 liter koffie
2 aanvullende telefoontjes
3 sigaretten
4 enthousiastelingen en 1 pottenkijker
5 welkomstzoenen
7 voorbereidende mailtjes
8 bijdragen
17 lachsalvo’s
30 ontvankelijke pagina’s
83 decibel
186 minuten

bereiding
Meng dit alles in de juiste volgorde en je hebt een volwaardig steekje.
Smakelijk en veel leesplezier

zaterdag 9 september: Bezoek aan het Zwin
Siska, Leen en Paul
Verzamelen om 10.30 u bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel, 32 in Gullegem.
Terug om 18.30 u bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel 32 in Gullegem.
Meebrengen: picknick en drank
rolwagen (wandeling van 4,5 km)
elektrische rolwagen kan, de paden zijn goed begaanbaar
15 euro (inbegrepen: inkom, gidsbeurt, kilometervergoeding,
parkeergeld, drankje achteraf)
Inschrijven bij Leen en Paul voor 9 augustus
Tel.: 056/41 81 35 id--of via mail paulenleen32@gmail.com
zaterdag 14 oktober: Bezoek aan Wervik: tabaksmuseum en wandeling
in de Balokken
Flurk en Jan
Verzamelen om 10 u bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel, 32 in Gullegem.
Terug om 17.30 u bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel 32 in Gullegem.
Meebrengen: geld voor je eigen maaltijd (zie hieronder) + 5 euro deelname.
aangepaste kledij/rolstoel voor een wandeling
Geef bij de inschrijving zeker ook mee welk middagmaal je kiest. Er is keuze
tussen:
vol au vent (€ 10)
tagliatelle met gerookte zalm en asperges (€ 13)
vegetarische salade (€10)
Inschrijven bij Jan
Tel.: 056/37 08 66 of via mail jan.degroote-depuydt@telenet.be
zaterdag 25 november: Bezoek Bremstruik en Kerckstede
Ann D., Mia, Lieve en Anny C
Verzamelen om 10 u bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel, 32 in Gullegem.
Terug om 17.30 u bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel, 32 in Gullegem.
Meebrengen: picknick en drank
rolwagen en/of stevige wandelschoenen
regenjas (afhankelijk van de weersvoorspelling)
10 euro
Inschrijven bij Ann Dekijvere
Tel.: 051/26 10 70 of sms 0476 539 107 of mail ann.dekijvere1@telenet.be
zondag 31 december: Oudejaar
Verzamelen bij Leen en Paul om 19 u
Thema voorlopig nog onbekend

zondag 14 januari: Unie der zorgelozen in Kortrijk
Vincent en Leen
zondag 18 februari: Foto’s uit de oude doos
Claudine en Flurk
Verzamelen om 14.30 u in de Vonke, Lagaeplein 24 in Heule
Terug om 19 u in de Vonke, Lagaeplein 24 in Heule
zondag 18 maart Werken met Kaat Boudry
Leen, Ann D en Lieve
Verzamelen om 14.30 u in de Vonke, Lagaeplein 24 in Heule
Terug om 19 u in de Vonke, Lagaeplein 24 in Heule
14 en 15 april: weekend in Kortrijk
Chocoladeproeverij en Paasfeest
Bert, Eveline, Vincent en Gerda
zondag 27 mei: kampvoorbereiding
zaterdag 9 of 16 juni: fietstocht
Eveline, Vincent, Katrien en Claudine

KAMP zaterdag21 - vrijdag 27 JULI IN BREDENE ‘DUIN EN ZEE’

we kijken er al naar uit !

Geen woorden maar beelden!
Buitenland

Trump zoekt én vindt twee ministers in België.
Minister van ecologie een schurk?
De identiteit van Trumps nieuwe adviseur
is nog niet duidelijk. Uit goede bronnen
kunnen we U alvast melden dat hij in het
bezit is van een twijfelachtige tweede
naam die naar schurkenstreken verwijst.
De groene beweging is bezorgd.
Minister van
financies moet hoge toppen scoren.
Trump wil hoge beurstoppen scoren en
lijdt aan een zelfdzame vorm van
bijgeloof. Zijn raadgever zou du
Montagne heten en over bijzondere
geestelijke netwerken beschikken.

Binnenland.
Wat iedereen voor onmogelijk acht is toch waar.

Koning Filip heeft een nieuwe vriendin!!
De kroonprinses is alvast enthousiast. ‘Dikke duim voor mijn papa’. De eerste
ontmoeting gebeurde tijdens het vissen. Er beet een haring en het was zover…..

Cultuur
Dana Winner heeft een nieuwe vriend!

Woordenloos zat hij op het dak van de wereld. En de winner
takes it all: de regen van geluk, de moonlight shadow en de
dust in de wind. De west vlaamse geliefde had die ‘dust’ fout
begrepen. Na een korte maar inmiddels uitgeklaarde taalstrijd
wachten hen nog duizend mooie dromen.

Tura toert met zijn trouwste fan.
Alle culturele centra lopen vol voor Tura en zijn allergrootste fan Bernard B uit
Waregem. Wie nog een ticket wilt bemachtigen moet zich haasten.

Frank uit thuis krijgt een nieuw Simonneke
In het grootste geheim kon onze redactie toch toegang krijgen tot de
beveiligde opname-studio van Thuis. Wie goed kijkt ziet achter
eenzelfde kapsel toch een nieuw gezicht……

`
V.U. Colette Gouwy en Siska Deknudt

/

Vincent Storms: fotograaf.

Ieper, 21 juli 2017.
Dag Zonnewijzers,
Na ons goede en deugddoende kamp met een zonnige en het warme weer,
schrijf ik nu op mijn eigen manier, mijn ervaringen.
Zaterdagmorgen 15 juli 2017 vertrok ik met de auto van mijn broer Piet
omstreeks 9u30 naar Gullegem. Ik nam afscheid van mijn mama, en de vrouw
van mijn broer Piet, Dora De Bock. Wanneer we in Gullegem waren, bij Leen
Accou en Paul Vannieuwenhuyse, stonden we al klaar met onze bagage en
valiezen, om met de auto’s en de camion naar de Kleppe in Everbeek te
vertrekken. Eerst hielden we halt aan de Gavers te Geraardsbergen om onze
picknick te eten, met de leukste vrienden. Na de picknick deden we een
wandeling. Na de wandeling vertrokken we per auto’s naar de Kleppe in
Everbeek. Het was 12u30 dat we er waren.

Ons kamphuis.
We zaten in een vakantiehuis, rondom de natuur met de hokken van de
konijntjes, en allerlei soorten dieren, met een grot van Onze Lieve Vrouw, en
allerlei soorten groenten, met een afdak voor de regen als we er ontvangen
geweest waren. Er waren een viertal koks mee om iedere dag te koken voor
ons, en voor de picknick te zorgen. Rita, Pierre, Johan, en Omaar.
Dan waren we geïnstalleerd in de kamers. Zoals ieder jaar sliep ik bij mijn liefste
en goede kamergenote Siska Deknudt met mijn vriendin Annie Haerinck boven in
de Grote Kleppe van met vier in bed. We deden het thema van de Media, en we
kregen van de dagverantwoordelijken een taakverdeling. Maar we deden per
groep allerlei soorten activiteiten, zoals een dagtocht van Vlaanderen

Vakantieland van Paul Vannieuwenhuyse en Jan Degroote. Tijdens de dagtocht
aten we per groep onze picknick in de Oude Molen die de koks voor ons gebracht
hadden. In de avond was er een Gert’s Late Night Show met een rode draad van
Mia, Johan, Jocelyne Hansens, en Eveline. We kregen in de voormiddag een
Afspraak : visie en werking van de Kleppe van Siska Deknudt. In de namiddag
reden we naar een natuureducatiefcentrum met Leen naar Meiligem Helix.
Tijdens de laatavond kregen we een onvergetelijke dag Compilatie Uitzending.
Het beste uit de voorbije zonnewijzersafleveringen van Wim Van Staeyen. Ik
was dinsdag 18 juli dagverantwoordelijke met Leen Accou met een Dinosaurus
aan mijn beide benen, en ik zong een liedje in de tekst van de Roos van Ann
Christy. Het liedje is : De Zonnewijzers houden heel veel van mij, en jullie zijn
altijd zo paraat. We deden het thema van de Media, met de radio, de televisie
en de kranten erbij. De dagverantwoordelijken wekken mij zo goed met de
taakverdelingen en planning erbij. De Zonnewijzers blijven voor altijd bestaan,
omdat jullie zo altijd opgewekt en vrolijk zijn.
Dan reden we per auto’s voor een ganse dag naar Paira Daiza. Daar bezochten
we allemaal beestjes, zoals een zebra, een olifant, aapjes die hoog sprongen,
giraffen. Ik vond die meneer heel leuk buiten die de olifant kon wassen met
zeep, spoelen met de sproeier, en afdrogen, die olifant maakte het volk en het
publiek nat voor de afkoeling. Maar ik vond de karakterfoto’s van elkaar met
Claudine Denoulet en Wim Van Staeyen die jammer genoeg er niet was, heel
leuk met een bezinning van het zomeruur van Ann Dekyvere, en in de avond de
zangstonde van Liefde voor Muziek van Bert Feys, en Jan Degroote vond ik het
leukste van allemaal.

Het afscheid nemen.
De laatste avond was er een aperitief
met een barbecue die de koks bereid
hadden. Leen Accou mijn collega, van
dat we samen ieder jaar
dagverantwoordelijken zijn de dinsdag
vroeg aan mij als ik wat wilde opblijven,
voor de Gert’s Late Night Show van de
Rode Draad, de Drie Wijzen met het
verhaal van Mia, Jocelyne Hansens en
Eveline met de quizmaster Johan
Scherpereel met de voorwerpen om te
raden vb. een mes, een broodmes, enz.,
en vragen beantwoorden met de groene
kaart dat het waar is, en de rode kaart
dat het niet waar is, met de halve Finale,
en de Finale. Ik zei natuurlijk van ja.
Daarna was er een diamontage van de
foto’s van onze groep gemaakt van onze
karakters, met een verkleedpartij. We
bleven lang op tot in de late uurtjes. Ik
zou nog zo’n goed kamp willen beleven !
Marijke.

Wie wil horen (Miek en Roel) een historie van al enen jonge man, die verging van
alleen zijn en eenzaamheid. Hij deed een oproep in de radio (Stef Bos) in
Nederland op Hilversum III (Herman Van Veen) om iemand te leren kennen, om
zijn bestaan op te fleuren.
Breek de stilte (Stef Bos & Bob Savenberg) en hij zond de troubadours (Miel
Cools) uit, want hij wist, je kunt niet zonder de anderen (Zjef Van Uytsel). Hij
was zo hopeloos, zo alleen en zijn noodkreet klonk: bel mij, schrijf mij (Sandra
Kim en Luc Steeno) en hij begon zelf met het goede voornemen en schreef la
lettre (Marc Aryan) die hij wilde opsturen naar zijn eerste geliefde.
Zijn telefoonnummer gaf hij ook prijs: draai dan 797204 (Will Tura). Na enkele
rusteloze dagen van ongeduldig afwachten, of iemand al dan niet zou reageren,
rinkelde eindelijk de telefoon. Hij nam op en vol blijdschap vroeg hij, wie heb ik
aan de lijn (K3). De stem antwoordde, breng die rozen naar Sandra (Jimmy
Frey). Hij bestelde meteen een boeket rozen en stuurde ze op naar Sandra.
Op een mooie zomerse dag ontmoetten de jonge man en Sandra elkaar op een
terras. Bij een goed glas werd er over koetjes en kalfjes gesproken. Nadien
trokken ze naar het restaurant, gelegen in de straat waar de jonge man woonde.
Heel subtiel werden de gordijnen opzij geschoven, niets van aantrekken zei de
jonge man tegen Sandra. In mijn stroate zijn het allemoale comeren (Walter De
Buck). Morgen worden we toch gekeurd in de gesproken gazette (Willem
Vermandere). Tijdens het middagmaal kwamen de tortelduifjes nog dichter bij
elkaar, vlinders kriebelden in hun buik, liefde voor elkaar. En bij het dessert,
nam Sandra de jonge man vast bij zijn handen en begon spontaan ik hou van U
(Noordkaap) te zingen. Enkele maanden later huwden onze geliefden en leefden
lang en gelukkig en hadden vele kinderen...
Bert=

Liedje voor Rita op toon van My Bonnie
is over the ocean,,
Wij zijn weer op kamp en heel blij,
met Rita als kokse erbij,,
Ja Rita wou 30 jaar meegaan,
om flink aan het fornuis te staan,,
Refrein : Dank u, dank u, om 30 jaar
kokske te zijn, te zijn
dank u dank u, ja Rita dat vinden we
fijn !
Ze maakt nie alene goe eten,
tis allemaol gepast en gemeten,,
Ze wikt en ze weegt ieder centje
vraag da maor ne ké an eur ventje,,
Refrein : Dank u, ,,
Ja Rita heeft haar assistenten,
t zijn 2 super kraks van venten,,
De Johan die zweet tot de noen,
en Pierre mag commisies doen,,
Refrein : Dank u,,,
Haar timing is altijd op koers,
zelfs Meus is een beetje jaloers,,
Dus Rita we zijn je zo dankbaar,
en hopelijk tot volgend jaar,,
Refrein : Dank u,,,

Het kamp zit er bijna weer op, hopelijk hebben we het leven met zijn allen
kunnen vieren. Er zal ongetwijfeld tijd zijn gemaakt voor een goed gesprek. Op
kamp heb je altijd het gevoel dat je weg bent van de wereld. Tegenwoordig
leven we in een zeer jachtige wereld, waarin er zeer veel verwacht wordt van
ons. We hebben dikwijls het gevoel dat we constant bereikbaar moeten zijn.
Bijna alles wordt ook met elkaar gedeeld via de sociale media. Iedereen weet op
die manier bijna alles van elkaar. Door er samen nu en dan gewoon eens uit te
stappen kunnen we eventjes bij elkaar tot rust komen en samen plezier te
maken. Hopelijk kunnen we nog vele jaren samen vele activiteiten beleven met
ons jaarlijks kamp als hoogtepunt. Dat we nog lang het leven samen mogen
vieren.

Zaterdag












Zoals altijd werd het verzamelen ter huize van Paul & Leen in Gullegem.
Iedereen kwam er toe tegen 10 u 30. Het was een blij weerzien voor
iedereen.
De camion werd geladen door de mensen die een handje konden toe
steken. Leen zei dat het rad - het kampthema was van vorig jaar toen de
druivelaar - nog in haar garage staat.
Katrien (vermoed ik) had een autoverdeling gemaakt en begon deze
stillaan mee te delen aan iedereen.
Voor we in de auto’s mochten moesten we gezamenlijk luisteren naar het
journaal die gebracht werd door tante Terry en Andrea Croonenberghs. Er
werd meegedeeld dat Flurk & Mieke om één of andere reden niet mee
konden op kamp. Het weer zou zonnig blijven tot we op ons
eindbestemming waren.

We namen afscheid van familie en de buren van Paul & Leen die ons een
goed kamp wensten en reden richting De Gavers in Geraardsbergen.
Terwijl we er naar toe reden veranderden de landschappen. We reden door
verschillende kleine dorpjes waar ik nog nooit eerder van had gehoord.
Myriam reed met de kleine camionette van Bert op die manier kon hij
gemakkelijker mijn scooter en enkele rolstoelen mee nemen.
Iedereen was blij toen we in De Gavers aan kwamen, de meeste onder ons
hadden honger gekregen dus onze picknick zou stilaan beginnen smaken.
Toch moesten we eerst een wandeling maken voordat we aan de cafetaria
waren.


























Jan & Gerda, bleken op een andere parking geparkeerd te zijn dus was het
wat zoeken tot we elkaar weer hadden terug gevonden. Gelukkig bleek dit
met de modern communicatie van tegenwoordig niet moeilijk te zijn.
Jocelyne & Omaar, waren ook van de partij. Ze vonden het leuk om nog
eens een weekend mee te kunnen gaan. Tijdens de picknick werden er een
heleboel anekdoten opgehaald van de vorige kampen.
Leen vertelde dat Rita voor de dertigste keer mee ging om te koken. Ze
vond dat dit best eens in de schijnwerpers mocht staan en had contact
opgenomen met Radio Twee West-Vlaanderen. Omdat het toch
komkommertijd bleek te zijn vonden ze dat best interessant.
De vrijdagvoormiddag - de dag voor we op kamp vertrokken - was er
iemand van Radio Twee West-Vlaanderen bij Rita langs geweest om haar
te interviewen. Dit zou in de loopt van de komende week uitgezonden
worden op de radio twee. We vonden dit uiteraard toepasselijk bij ons
kampthema.
Leen had ook WTV geconstateerd, maar daar had ze niks meer van
gehoord.
Plotseling zei iemand Jos en Siska zijn hier nog niet. Tot er iemand Jos
haar gelach hoorde, ze werden door iedereen van harte welkom geheten.
Toen ik naar het toilet ging bij de cafetaria, bleek er binnenin een overdekt
zwembad te zijn.
Toen men vroeg aan Jos moet ik helpen met je picknick. Antwoordde ze:
‘ik heb geen picknick mee’. Het bleek een grapje te zijn, want ze bleek er
wel mee te hebben. Dat is natuurlijk Jos te voeten uit, ze verleert haar
streken nooit.
Na de picknick bleek iedereen nog zin te hebben in een potje koffie.
Daarna konden we er weer tegen voor een tijdje.
Ann V. zei terwijl we zaten te eten plotseling ik weet wat er deze avond op
de menu zal staan spaghetti. Mia had dat gehoord en zei dat ze het bij het
verkeerde eind had. Wat het zou zijn wilde ze uiteraard niet verklappen en
daar had ze natuurlijk gelijk in.
Er werd beslist nog een wandeling te maken rond De Gavers. Ik vermoed
dat de zonnewijzers al eens in dat domein waren geweest. Voor mij was
het de eerste maal en ik had de indruk dat het veel groter is dan De
Gavers in Harelbeke.
We bleken eerst de verkeerde richting uit te gaan, maar gelukkig had Bert
- vermoed ik - het snel gezien en draaiden we ons snel om.
In De Gavers kan je ook logeren in een appartement dichtbij het
natuurgebied. Er is waarschijnlijk ook van alles en nog wat te beleven. Met
een mobilhome kan je er enkele dagen logeren, Bert en Myriam hadden er
ook gestaan toen ze op prospectie waren gekomen.
Jos, Dotte en ik konden rijden waar we wilden. We waren met onze
elektrische rolstoelen. Jos en ik reden wat voorop. Toen we aan een
splitsing kwamen wisten we niet welke kant we uit moesten en besloot Jos
te genieten van het mooie zomers weer, ze kantelde haar rolstoel.
Anny had ook zin om eens de benen te strekken en wandelden gezind
ondersteund door twee paar armen.




























Op het domein stonden er enkele toestellen om wat aan sport te doen. We
kwamen op een zeker moment enkele palen tegen, het was de bedoeling
dat je er tussen slalomde. Ik besloot om dit eens uit te proberen met mijn
scooter.
We moesten op een gegeven moment een brugje over steken, maar we
kwamen tot de vaststellen dat niet iedereen mee was. Daarom besloten
we eventjes te wachten tot we voltallig waren.
We bleken snel aan de parking te zijn, dus konden we stilaan de auto’s
inladen om naar de kampplaats te rijden. Gelukkig bleek dat niet ver meer
te zijn.
De meeste probeerden elkaar te volgen, want niet iedereen bleek te
beschikken over een gps. Weer namen we heel wat binnen weggetjes.
De koks bleken al naarstig in de weer te zijn, maar ze waren blij om ons te
verwelkomen.
De camion werd eerst geleegd, Bert had zijn vuurkolken meegenomen om
daar ’s avonds bij een goed pintje van te genieten. Hij had ook hout
voorzien om deze te doen branden.
Jos en Siska die net als Jan & Gerda op een andere parking stonden
kwamen ook toe, maar vonden het raar dat Jan & Gerda er nog niet
waren. Omdat ze zich wat ongerust maakten belde Leen hen op, maar
gelukkig bleken ze onderweg te zijn.
Gerda & Jan hadden een hele tijd gewacht tot ze Siska & Jos zagen, maar
ze bleken hen niet meer gezien te hebben. Vandaar dat ze wat later
waren.
Het bleek niet eenvoudig te zijn om de stalen verpleegster van Jos weer in
elkaar te zetten, maar gelukkig slagen ze er te slotte toch in.
Myriam, verzette de camion die helemaal geleegd was en we konden ons
kamp plaats verkennen. Omdat het mooi weer was verzamelden we buiten
op het terras.
Liesbeth - de dochter van Paul & Leen - was met haar gezin aangekomen.
Hun oudste dochter Laura had aan haar grootouders gevraagd of ze eens
enkele dagen mee mocht op kamp. Omdat ze het telkens opnieuw vroeg
konden ze dat natuurlijk niet weigeren. Natuurlijk hadden we daar geen
enkel bezwaar tegen.
Voor Liesbeth was het natuurlijk een blij weerzien met de groep. Zij had
gans haar kind en jeugdtijd op kamp geweest met de zonnewijzers en had
daar ongetwijfeld de tijd van haar leven beleefd, dat wilde ze haar dochter
ook wel gunnen.
Katrien bleek de kamerverdeling te hebben gemaakt. Dit bleek eenvoudig
te zijn, want iedereen bleek te kunnen alleen slapen. We hadden immers
de grote en de kleine Kleppe afgehuurd.
Ik bleek oorspronkelijk te slapen in een kamer met een toilet. Anny hoorde
dit en vroeg mij of ik wou ruilen van kamer. Voor mij was dit geen enkel
probleem, ze was er mij heel dankbaar voor.
We hadden niet veel werk om onze kamers in te richten, want de bedden
bleken al reeds opgemaakt te zijn. Dat was een grote luxe.



In de kleine Kleppe zijn er ook enkele prikkelarme kamers waar het lavabo
verborgen zit achter een kast. Er zijn ook twee kamers volledig rolstoel
toegankelijk.
 Op een aantal plaatsen werd er ook gewerkt met automatische deuren, zo
was dit het geval om naar het toilet en douche te gaan.
 In het jaar 2009 waren we hier reeds al eens op kamp geweest, maar dat
was voor de grote verbouwingswerken. Siska, die dit project had mee
helpen verwezenlijken zou er nog uitgebreid over vertellen.
 De koks hadden natuurlijk aperitief voorzien en Johan had zeer lekker
hapjes gemaakt. Er was zelfs een bij met gefrituurde rode biet. Of hij dit
hapje de eerste dag geserveerd heeft weet ik niet meer.
 De tafels waren feestelijke gedekt, iedereen had honger gekregen. Ik weet
niet meer wat het was, maar het smaakte ons zeker en vast. Aan tafel
werd er gezellig gekeuveld over van alles en nog wat.
 Na de avond afwas werd iedereen welkom geheten in de living van de
kleine Kleppe voor de rode draad. Johan & Mia, Evelyn en Jos hadden de
‘Drie Wijzen’ in elkaar gestoken.
 Johan was de hoedanigheid van Kobe Ilsen en zou het programma in
goede banen leiden. Hij heette zijn gasten van harte welkom, dat was
niemand minder dan Eddy Wally (Evelien), Carmen van de kampioenen
(Mia). En als laatste in de rij Josje van K3 (Jos).
 Uit het publiek werden er zes kandidaten naar voor geroepen om per twee
het spel te spelen. Bert en ik waren de eerste avond aan de beurt.
Iedereen zou aan debeurt komen.
 De drie wijzen stelden een voorwerp voor en wij moesten raden wie er
gelijk had. Wat het voorwerp precies was, weet ik niet meer. Ik weet wel
dat er soms zeer rare voorwerpen bij zaten. De wijzen wilden natuurlijk
dat we hen geloofden.
 Na het voorwerp vertelden ze alle drie een verhaal en wij moesten raden
of ze de waarheid spraken of dat het niet waar was. Eddy Wally deed een
verhaal over iets dat was voorgevallen met een van de zoons op reis. Josje
van K3 vertelde een verhaal over een reiservaring met de trein. Welk
verhaal Carmen vertelde herinner ik mij niet meer. Het verhaal van Eddy
bleek te kloppen, maar de andere twee verhalen bleken maar gedeeltelijk
waar te zijn.








We vermoeden dat ze bij de voorbereiding van deze rode draad heel wat
voor pret hebben gehad.
Bert en ik waren gewonnen en we zouden de laatste avond de finale
spelen tegen de andere kandidaten.
Na de rode draad vertrok Myriam met de camion richting Kuurne. Ik zei
haar dat ze voorzichtig moest zijn. Gelukkig bleek ze de nodige ervaring te
hebben, want vroeger heeft ze - in het bedrijf van haar ouders - veel met
grote vrachtwagens gereden.
Omdat het al laat was beslisten er een aantal te gaan slapen, want de
zondag stond de dagtocht op het programma.
De anderen besloten nog wat na te genieten van de voorbije dag. Bert
stookte nog een vuurtje in een van zijn vuurkorven. Er zal wel gezellig na
gekeuveld zijn. Ik vermoed dat Laura ook geen zin had om naar bed te
gaan.

Zondag










Op zondagmorgen werden we gewekt door dagverantwoordelijken Rik en
Bert. We werden door een liedje van Herman Van Veen ‘Op zij, op zij, op
zij’gewekt. Ik hoorde het liedje al van ver.
Toen we beneden kwamen stonden de tafels al reeds gedekt. Rita & Pierre,
waren al naar de bakker geweest. Maar die bleek gesloten te zijn,
nochtans waren ze toen ze de kampplaats verkenden bij de bakker langs
geweest en hij had hen gezegd dat hij heel de zomer open was.
Waarschijnlijk was er iets aan de hand en daarom waren ze naar de
Delhaize geweest achter verse pistolets, boterkoeken, enz. We konden ook
fruitsap, platte kaas en yoghurt krijgen.
Vandaag was onze dagtocht gepland en het beloofde ideaal weer te
worden. Of zou het mogelijks regenen? We besloten ons te voorzien op
alle omstandigheden.
Katelijne was reeds toe gekomen. Zij was waarschijnlijk blij dat ze eens
twee dagen kon mee maken van het kamp.

















Paul V. die de groepjes had ingedeeld gaf enkele richtlijnen. Het eerste
groepje bleek klaar te zijn. Ons groepje mocht de spits af bijten.
Er werd ons gezegd dat we ons zeker niet moesten haasten, want in de
voormiddag was het maar een zestal kilometers.
We liepen langs landelijke wegen, een boer kwam op een quad gemotoriseerd voertuig - aangereden. Hij wilde zijn koeien in een andere
weide plaatsen en die moesten de baan oversteken.
Ik weet niet meer wie van ons groepje de copiloot was, maar hij of zij
deed het voortreffelijk. We kwamen hier en ook elders soms gedichten
tegen. Zo was er een mooie tekst gebeiteld in een steen.
Op een gegeven moment moesten we een grote baan oversteken, gelukkig
was er niet veel verkeer. Ik vermoed dat Jan alles in goede banen leidde.
We maakten een ommetje langs het kerkhof van Everbeek, daar stond op
twee panelen weer een mooie tekst, het was geschreven door een vrouw.
Het kerkhof was gesloten en we besloten verder te gaan. Enkele straatjes
verder kwamen we een cafeetje tegen. Echte zonnewijzers kunnen daar
moeilijk aan weerstaan. Ons groepje vond dat het tijd was voor een
aperitiefje.

Er kwamen enkele ruiters te paard en zij hadden ook dorst gekregen, want
ze hielden ook halt. Ze werden als ik het goed voor had getrakteerd door
een van de ruiters. Het was de moeite om al die paarden samen te zien
staan. Een van de paarden gooide een vol bierglas om. Wellicht waren ze
ook niet gewoon in zo’n drukte te staan.
De andere groepjes passeerden ons, maar er was geen plaats meer. Het
begon ook lichtjes te regenen, maar dat deerde ons niet echt. Het werd
stilaan tijd om naar het andere cafeetje te gaan waar we onze picknick
zouden verorberen.
Toen Paul V. de dagtocht voorbereid had was hij gelukkig een café tegen
gekomen waar we konden onze picknick opeten. De mevrouw had wel op
voorhand gewaarschuwd dat het waarschijnlijk druk zou zijn omdat er bij
mooi weer een duivenlokaal was. Gelukkig bleek het te slecht weer.





















Katrien heeft een mooi compliment gekregen van een caféganger: je hebt
oren gelijk teljoren en je kan niet horen (spreek het uit op zijn
Westvlaams, klinkt zoveel sappiger). Er scheelde niet alleen iets aan haar
oren. Ze zag niet hoe laat het was terwijl de kerkklok vlak voor haar stond
We hebben onze twee spraakwatervallen - Paul L. en Vincent - tien
minuten stil gekregen tijdens een zenmeditatie van dertig minuten. Bleek
echter achteraf dat we met twee yogi’s te doen hadden.
De broodjes smaakten ons heerlijk, de koks verwenden ons met ruime
keuze in verschillende broodjes, we konden kiezen tussen harde en zachte
pistolets. De mevrouw die de café openhield bleek haar werk te hebben
tegen dat iedereen voorzien was van een drankje.
Er zaten in de café enkele mensen en één van hen wilde ons trakteren met
Mattentaarten, dit is een lekkernij van de streek rond Geraardsbergen.
Samen met Pierre & Rita reed hij naar een bakkerij.
Na de picknick moest onze groep eerst terug weer aanzetten. Gelukkig
was het opgehouden met regenen. Paul V. waarschuwde ons dat we geen
cafeetjes zouden tegenkomen.
We wandelden weer langs rustige wegen en enkele keren maar moesten
we een drukke baan oversteken.
Nadat we een hele tijd gestapt hadden, passeerden we een boerderij. Toen
we er bijna voorbij waren, kwam er plotseling een kleine hond die
geweldig blafte. Ann V. had hem horen afkomen en was bang dat hij zou
bijten. Dat was buiten Bert gerekend want hij liet eens voelen wie de baas
was. En het dier liep zo vlug mogelijk vanwaar hij was gekomen. Iedereen
van ons groepje was geschrokken.
Het werd een wandeling met zoveel mooie uitzichten. Plotseling kwamen
we voorbij een gebouw dat bewoond was, maar die vroeger voor iets
anders had gediend. Een kerk of een klooster, we konden het niet echt
uitmaken.
Plotseling kwamen we aan een splitsing bij een huis en Bert zei het is raar
dat we Paul nog niet tegengekomen zijn met de auto. Hij telefoneerde
naar Paul om te vragen waar hij was. Toen hij vroeg aan Bert waar wij
waren, vertelde hij dit en Paul stond er versteld van dat we al zo ver
waren.
Paul vroeg ons om daar te wachten, hij zou naar daar komen met de
bevoorrading. Omdat we op straat stonden besloten we er heel dichtbij in
een wei te gaan zitten. Voor de stappers deed het wellicht deugd om wat
te kunnen uitrusten.
Het duurde niet lang voor Paul ons vond en we werden verwend met koffie
en lekkere mattentaarten. Het smaakte ons. Na een tijdje kwamen de
andere groepjes ook aangewandeld. Ook zij hadden nood aan een
tussenstop.
Laura bleek in haar groepje ook al een goede hulp geweest te zijn. Ze had
al enkele keren een rolstoel geduwd. Tijdens de dagtocht had ze gehoord
dat we op dinsdag naar Pairi Daiza gingen. Ze vroeg aan oma en opa of ze
mocht blijven. Ze besloten dit eerst te vragen aan haar ouders, maar deze
bleken daar geen enkel bezwaar tegen te hebben.














Nadat we uitgerust waren besloot ons groepje de rest van de dagtocht
verder te wandelen. Terug kwamen we zeer mooie landschappen tegen.
Het laatste stuk bleek ongeveer een uurtje wandelen te zijn. We hadden
geluk want bijna op het eind kwamen we een tearoom tegen. Met de
rolstoelen konden we niet naar binnen, maar gelukkig bleek er nog wat
plaats op het terras. Ze bleken er wel speciaal voor de zijingang te moeten
open doen.
Iedereen bleek blij te zijn om iets fris te kunnen drinken. Ondanks dat de
zon niet zo veel had geschenen was het toch behoorlijk warm geworden.
Op het terras hadden we wel last van verschillende etensgeuren, want wij
zaten bij de afzuigbuis.
Na een tijdje kwam Jos kijken of er nog plaats was, helaas was er geen
plaats meer en moesten de andere groepjes naar de kampplaats
wandelen.
Na een goed uurtje besloten we door te gaan, de andere groepen hadden
al wat tijd gehad om zich op te frissen. Ik vermoed dat er enkele al een
deugddoende douche hadden genomen.
Moedwillige sabotage in de medicatie van Bernard gevonden.
Supervrouwen hebben het complot ontmaskerd door Michel het mes op de
keel te zetten.
De koks hadden natuurlijk terug gezorgd voor het aperitief en nadien een
heerlijke maaltijd. Door het veel wandelen hadden we natuurlijk honger
gekregen en het smaakte ons voortreffelijk.
De ‘drie wijzen’ waren ook weer op post en er werd door hen van alles en
nog wat verteld. Katelijne, die ze voor de eerste keer zag moest natuurlijk
ook lachen.

Omdat het zondag was werd er ook gedanst en daar had Annietje veel
plezier in.

Maandag


Flurk en Mieke brachten ons een bezoek, ze vonden het natuurlijk spijtig
dat ze niet mee konden op kamp omdat Koen was opgenomen in het

























ziekenhuis met een klaplong. De vrijdag was hij geopereerd geweest en
dat bleek goed mee gevallen te zijn, maar wanneer hij naar huis mocht
wisten ze nog niet.
We deden het vandaag wat rustig aan. In de voormiddag zou Siska en nog
iemand die in De Kleppe werkte komen vertellen over de verbouwingen en
de werking. In de namiddag brachten we een bezoek aan een stiltegebied.
Siska vertelde heel gedreven over de verbouwingen van De Kleppe die
toch wel enkele jaren hebben geduurd. Er moesten ook subsidies worden
aangevraagd en dit bleek niet zo gemakkelijk te zijn.
Zo zeiden ze dat alle kamers rolstoeltoegankelijke moesten zijn. Siska wist
dat het niet kon, de jarenlange ervaring met de zonnewijzers had haar dat
geleerd. Mensen met een handicap kunnen alleen niet op vakantie en daar
hadden ze nog niet bij stil gestaan. Gelukkig bleek het iemand te zijn die
er een luisterend oor voor had.
Er werd ook te rade gegaan bij verschillende voorzieningen die werken
met mensen met allerlei beperkingen. Zo ook bij Dominiek Savio.
In De Kleppe werken er ook twee vaste medewerkers die er alles in goede
banen leiden. Naast vakanties worden er ook belevenisdagen met dieren
georganiseerd. Onze groep deed dit eens naar aanleiding van Riks zijn
60ste verjaardag.
De dieren moeten iedere dag verzorgd worden, dit gebeurt door mensen
die nog wat begeleiding nodig hebben. Er is ook een eigen moestuin waar
ze groenten kweken. Tijdens de week zijn er daar dagelijks mensen mee
bezig.
Die mensen blijven meestal één jaar komen, maar af en toe gaat het ook
mis en haken ze om één of andere reden af. Sommigen kunnen de druk
niet aan of hebben te maken met een verslaving.
Het is de bedoeling dat die mensen na één jaar op de gewone
arbeidsmarkt terecht kunnen.
Het poetsen gebeurt ook door mensen die gestuurd zijn die door het
OCMW, telkens zijn ze niet zeker dat deze mensen komen.
Er wordt ook met vele vrijwilligers gewerkt die zich met hart en ziel inzetten voor De Kleppe. Deze mensen zijn wellicht van onschatbare
waarde.
Het was heel interessant om eens te horen hoe de werking was. Je voelde
dat iedereen erbij betrokken was en het deed met heel veel overgave.
’s Middags hadden de koks een lichte maaltijd voorzien. Het was sla met ei
omelet. Flurk zei dat hij het kampeten wel miste, dat zegt waarschijnlijk
veel over de kookkunsten van de koks.
In de namiddag werden we verwacht in het natuureducatief centrum ‘De
Kaaihoeve’ in Meilegem. De fietsers gingen met de fiets en ik besloot om
mee te rijden met mijn amigo.
We reden een stuk langs de Schelde en we moesten op een gegeven
moment ook een zeer steile beklimming doen. Voor Vincent en ik bleek dat
geen probleem te zijn want we worden beiden elektrisch aangedreven.



















Het was voor mij de eerste keer dat ik zo’n hoogte opreed met mijn
amigo. Ik vermoed dat hij bijna zo hoog was als de muur van
Geraardsbergen.
Jan, Paul en Donaat moesten op een bepaald moment wel even halt
houden om even op adem te komen. Het was echt verraderlijk hoe hoog
dit ging.
Gelukkig bleek de rest van de weg niet meer zo steil te zijn. Het laatste
stuk was dan wel nog een serieuze klim omhoog.
De anderen bleken al ter plaatse te zijn en hadden zich al voorzien in een
kop koffie of iets fris. We werden op sleeptouw genomen door twee zeer
vriendelijke dames.

Het begon met een verhaal over twee kevers die een feest wilden houden.
De andere dieren die wilden naar het feest komen mochten niet omdat er
telkens iets op aan te merken was. De andere dieren besloten dan maar
zelf een feest te organiseren. Ze bakten taarten, versierden de zaal. De
kevers zaten in hun eentje en besloten om aan de andere dieren te gaan
vragen of ze mochten mee feesten. Daar maakten ze geen probleem van
en het werd een heel leuk feest.
De mevrouw die dit vertelde kon dat zo levendig naar voor brengen, het
was heel leuk om naar haar te luisteren.
We kregen ook uitleg over de belangrijkheid van het zuiveren van water.
Dat werd ons getoond aan de hand van water waar allerlei soorten kleine
visjes in zwemmen.
Toen we naar binnen gingen werden we in twee groepen verdeeld en
kregen we uitleg over alles wat er binnen te zien was. Op de bovenste
verdieping mochten we na de uitleg zelf op ontdekking gaan.
Op het einde - toen we terug buiten waren - mochten we ruiken aan
kruiden en moesten we raden welk kruid het precies was. Dit bleek niet
altijd even gemakkelijk te zijn.
Een van de twee dames die ons op sleeptouw had genomen nam haar fiets
uit een soort bakhuis. Enkelen onder ons wilde er eens binnen kijken en ze
werden er bijna in opgesloten.




















We namen nog eventjes de tijd om op het domein nog wat rond te
wandelen. De fietsers besloten terug naar huis te rijden.
Toen we nog wat rond wandelden zagen we dat ze op een ecologische
manier te werk gingen. Zo waren ze een nieuw gebouw aan het zetten en
op het dak gaan allerlei planten komen.
Er lag ook een heel groot bos bij en dat was het stiltegebied. Je kon op
bepaalde plaatsen ook wat uitrusten.
Toen we met de auto’s wilden wegrijden, bleek Lieve last te hebben van
een wesp die zich had genesteld in de achterdeur van Dottes auto.
Gelukkig kwam Bert haar te hulp.
Jos reed het eerste gedeelte zelf naar beneden en omhoog met haar
elektrische rolstoel. Siska pikte haar dan op.
Terug op de kampplaats bleek er wat tijd te zijn om ons wat op te frissen
en daar maakten enkelen onder ons gretig gebruik van.
’s Avonds werden we terug verwend met aperitief en een heerlijke maaltijd
die onze superkoks hadden klaargemaakt. We werden elke avond culinair
verwend.
Tijdens de ‘drie wijzen’ vertelde Carmen een heel pittig verhaal. Toen we
het hoorden moeten we ons bijna ziek lachen. Het was bijna niemand van
ons die geloofde dat dit verhaal waar zou zijn. Toch bleek het echt waar te
zijn.
Vincent is blijkbaar zeer op de hoogte van de medische problemen onder
de gordel.
Onze Carmen ontpopte zich op de derde dag 3 wijzer spontaan tot een
volleerde Goedele Liekens.
Tijdens Jos 3de wijzenverhaal zag Claudine Jos letterlijk zitten tussen twee
zwaantjes op één moto in plaats van geëscorteerd tussen twee motards.
De drie wijzen deden een oproep aan ons wie er ook eens een verhaal
wilde vertellen. Dit waren Bert, Pierre en Vincent.
De meesten onder ons gingen vroeg gaan slapen omdat we de volgende
dag naar Paira Daiza gingen.

Dinsdag








We werden gewekt door de Marijke en Leen die dagverantwoordelijken
waren. Marijke was verkleed in een soort dinosaurus.
Na het ontbijt en de afwas konden we omstreeks tien uur richting Paira
Daiza. Omdat het warm en zonnig ging worden deed iedereen een hoedje
en zonnecrème mee.
Leen deelde aan alle chauffeurs het adres uit met de bestemming, het
bleek toch een heel eind rijden. We kwamen terug weer mooie
landschappen tegen.
Toen we de parking van Paira Daiza opreden zagen we heel veel auto’s, er
zou heel veel volk zijn.
Katelijne, Myriam en Dean waren ook van de partij. Het bleek even te
duren voor we elkaar gevonden hadden.
Nadat iedereen een parkeerplaats had gevonden, konden we ons stilletjes
aan de ingang begeven. Voor we echt naar binnen konden moesten we







eerst door een beveiliging waar we onze tassen op een soort band
moesten leggen.
We wachtten nog wat op elkaar voor we het park echt konden betreden,
enkelen van ons namen plannetjes mee zodat we ons zouden kunnen
oriënteren in het park. Dit bleek echt wel nodig te zijn.
Nadat we wat hadden rond gewandeld besloten we een picknickplaats te
zoeken en we vonden er een in de schaduw.
Pierre en nog enkele anderen gingen de picknick gaan halen die nog in de
auto stond. Toen ze terugkwamen zei hij dat ze helemaal geen controle
hadden gehad, nochtans zaten er messen en vorken bij.
We werden verwend met een pastasalade en die smaakte ons heerlijk.
Terwijl we zaten te eten werd er gezellig gekeuveld.
In de namiddag verdeelden we ons in kleine groepjes. Ons groepje bleek
al een heel parcours te hebben uitgestippeld. Zo wilden we de panda’s en
de show van de olifanten.









Bij de panda’s bleek het mee te vallen van het volk. We konden er vrij
gemakkelijk bij. Er lagen enkelen in het binnen verblijf. Bij het buiten
komen zagen we ook nog een paar.
Om naar de show van de olifanten te gaan moesten we een stuk bergop
klimmen. Er stond al veel volk en het bleek niet gemakkelijk te zijn om
een goed plaatsje te vinden.
Nadien konden we even verder de olifanten eten geven. Laura vond dat
heel leuk.
We hadden dorst gekregen en sommigen hadden zin in een ijsje, we
kochten dat aan een kraampje en we rustten wat uit.
Gelukkig hadden we nog wat tijd om wat rond te kuieren. We zagen de
leeuwen, de stokstaartaapjes en de giraffen.
We hadden bij het begin van de namiddag een uur afgesproken om te
verzamelen aan de uitgang. Toen kregen we van elkaar te horen wat we
allemaal gezien hadden. Zo waren er naar de vissen en antilopen gaan
kijken.







In het park reed er een treintje rond, maar je moest er voor betalen om
het te nemen.
Iedereen was moe van het slenteren, bij de terugrit naar het kampplaats
zullen er misschien enkele wat wegdommeld hebben.
Toen we thuis kwamen hadden de koks aperitief en maaltijd voorzien. Het
smaakte ons weer heerlijk.
Liesbeth kwam Laura ophalen. Ze was natuurlijk benieuwd naar de vele
verhalen. Ze was heel moe, maar had wellicht de tijd van haar leven
beleefd. Ongetwijfeld zou ze heel veel verhalen te vertellen hebben.
Iedereen was moe en daarom beslisten we geen rode draad meer te
houden.

Woensdag






Op woensdag werden we gewekt door Colette en Siska. Ze hadden
speciaal een krantje gemaakt en daar stond heel wat in.
Vandaag zouden we het weer kalm aan doen. In de voormiddag was er
planning gepland en in de namiddag een fotoshoot.
Leen had bericht gehad van Flurk & Mieke dat Koen naar huis mocht in de
namiddag en daar was iedereen blij om.
Bert, Pierre en Vincent vertelden hun verhaal en wij moesten vertellen van
wie het verhaal waar was of niet.







De planning verliep vrij vlot en de kokskes hadden gezorgd voor een koud
soepje aan het einde van deze activiteit. Dit was heel lekker.
Vincent en Claudine gaven uitleg over fotografie aan de hand van hun
ervaringen en hun lievelingsfotograaf.
Claudine had boven een studio ingericht om op een professionele wijze
foto’s van ons te kunnen nemen. Ze had speciale belichting meegebracht
en ook attributen om aan te doen.
















We werden in kleine groepjes verdeeld en we kregen de opdracht om van
elkaar foto’s te nemen met iets dat typisch was voor die persoon. We
moesten even nadenken voor we vonden wat bij elk van ons hoorde.
In de studio trok Claudine van ons heel wat mooie foto’s, die we ’s avonds
te zien kregen. Er waren heel verrassende foto’s bij. Het is de bedoeling
om later in een activiteit nog eens deze foto’s te gebruiken.
’s Avonds konden we smullen van een heerlijke barbecue die de koks voor
ons hadden klaargemaakt. Omdat het mooi weer was besloten we onder
het afdak te eten.
We hadden lang getafeld en daarom besloten we eerst de rode draad te
houden. Omdat het de laatste avond was kregen we hoog bezoek van
koning Filip.

De winnaars van ‘De drie wijzen’ van de voorbije dagen speelden tegen
elkaar ze moesten raden wat het voorwerp was. Annietje en Gerda bleken
de besten in het spel te zijn.
Bert en Jan hadden gezorgd voor de muziek. We zongen uit volle borst
allerlei liedjes die een link hadden met de media.
De kokskes verwenden ons met een heerlijk dessert van ijs en fruit.
Jan vond het zeer lekkere lapin au vin. Ook Bert vond het konijn zeer
lekker! Dat kieken was zeer ontgoocheld.
Jos lust absoluut geen spawater, ze krijgt daar ontzettend veel dorst van.
De wascoördinatrice van Jos was even in de war, eerst goed haar voeten
inwrijven en dan flink onder de douche.
In de media wordt alles gedeeld tegenwoordig zelfs de sandalen en de
onderbroeken.
Dat y vraagt aan y of y af en toe wel eens ’n string aan doet. Er is geen
antwoord geweest.
Gelukkig had Jos in Aalst opgemerkt dat een deel van haar bagage niet in
de auto zat. Na een zoektocht in de camion bleek dit gevonden.

Op woensdag 20 SEPTEMBER 2017 organiseert de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een
Handicap in aansluiting op de algemene vergadering om 20 uur een speciale infoavond rond de werken
aan de stationsomgeving in Kortrijk en de toegankelijkheid tijdens en na die werken. Omdat we er van
overtuigd zijn dat er heel wat leden van jullie verenigingen/voorzieningen in deze materie
geïnteresseerd zijn, bezorgen we jullie nu al een uitnodiging voor deze bijeenkomst (zie de bijlage). Dit
moet het jullie mogelijk maken om nu nog of zeker onmiddellijk na 15 augustus jullie achterban voor
deze activiteit te kunnen uitnodigen.
Mogen we jullie vragen daarvoor in te staan? We zouden graag veel mensen die hier interesse voor
hebben bijeen willen krijgen.
Als jullie deze uitnodiging op papier willen doorsturen, kunnen jullie de bijlage altijd kopiëren.
Met vriendelijke groeten
Marc Detremmerie,
secretaris Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH
Contactadres: Grote Markt, 54, 8500 Kortrijk

INFOAVOND
‘STATIONSOMGEVING: toegankelijkheid tijdens en na de
werken’
Woensdag 20 september 2017 van 20u tot 21u
OC de Lange Munte (vroeger: Sint-Pauluskerk), Beeklaan 81, Kortrijk
Samen met de NMBS-Holding, Infrabel, De Lijn en het Vlaams Gewest werkt de
Stad Kortrijk komende jaren aan een nieuwe stationsomgeving. Twee experten
van de stad lichten het project toe en geven praktische info over de
toegankelijkheid tijdens en na de werken. U bent van harte welkom. Deze
activiteit staat open voor alle geïnteresseerden.
Bereikbaarheid met de bus:
Halte ‘station Kortrijk, perron 1’ (om 19u21), BUSLIJN 2 ‘Kortrijk Station - Lange
Munte’ tot aan Halte Sint-Pauluskerk, op 50 m wandelafstand van het OC.
Begeleiding van aan de bushalte wordt voorzien (Contact Tommy, 0496 27 53
99).
Wil u bij uw inschrijving vermelden indien u bijzondere assistentie (tolk Vlaamse
gebarentaal, begeleiding van en naar de bushalte, …) wenst.
Graag inschrijven bij hanne.vanbeneden@kortrijk.be.
De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

Bijdrage van Evelyn
Met de werkgroep Iloilo organiseren we met Vichte kermis van 15-16-17/09
terug voor de 19e keer ons kermisweekend ten voordele van ons Braziliaans
project in Salvador da Bahia. Het volledig programma van ons weekend kan
je hierna terug vinden. Dit project van de organisatie ACOPAMEC probeert
jongeren uit de sloppenwijken een opleiding te bezorgen zodat ze later
beter gewapend naar de arbeidsmarkt kunnen stappen. Vanuit de werkgroep
Iloilo focussen wij onze ondersteuning op de opvang van kinderen tussen 3
en 6 jaar. Door deze opvang op jonge leeftijd is de kans veel groter dat de
kinderen niet terecht komen in de marginaliteit maar kunnen uitgroeien tot
volwaardige burgers. Daarnaast steunen we ook een psychologisch centrum.
Van onze verantwoordelijke ter plaatse, Guido Steeman, kregen we
onderstaande mail die we met jullie willen delen en waarmee we iedereen
willen uitnodigen voor onze activiteiten op het kermisweekend.
Beste vrienden uit Vichte en wijde omgeving,
‘t Is weer kermis. Drie dagen plezier en vertier. Dagen die ik reeds enkele malen
mocht bijwonen en dit jaar met wat weemoed, hier noemen ze dat ‘saudades’,
van op afstand kan meevoelen. In het voorjaar had ik het voorrecht om met de
werkgroep mee te denken over de kermis en ons project hier in Brazilië. Want
draai of keer het hoe je wil, ‘t is voor het goede doel, voor de kinderen in
Brazilië, Salvador dat we het doen.
Met jullie hulp, van de kermisdagen en de nieuwjaarsactie kunnen we het
alfabetizeringsprogramma in stand houden en functioneert het psychologisch
centrum optimaal. In het centrum “Casa de Alice” werden in 1 jaar tijd ongeveer
200 patiënten ingeschreven en behandeld. Onder hen kinderen die in Ceifar
opgevangen worden en vaak met traumatische ervaringen kampen. Het is
immers niet gewoon dat een kind tegen de lerares zegt: “Prof, vandaag ben ik
triest, want gisteren werd mijn neef vermoord”. Wekelijks hoor je die verhalen
en je zou het ‘verdomd’ gewoon worden en dat mag niet.
Met de hulp van Belgische ambassade en het consulaat maar ook met de
provincie West-Vlaanderen proberen we een ‘waterproject’ te realiseren, 2018 is
het jaar van het water. Het project behelst het recupereren van het regenwater
in tanks van 20.000 liter, het filteren ervan en het dagelijks gebruik in keuken,
badinrichting, ... Ook zullen we de toiletten en badruimtes herstellen zodat
kinderen en families deze kunnen gebruiken. De toestand waarin ze leven zijn
schrijnend en op die manier proberen we een beetje menselijkheid te brengen in
deze vaak onmenselijke wereld.
Bij deze gelegenheid wil ik jullie allen danken voor jullie aanwezigheid op deze
kermis, voor jullie steun en van hieruit een dikke proficiat aan de werkgroep IloIlo voor hun grote inzet en hulp aan ons project.
Geniet met volle teugen en ‘forte abraço’.
Guido Steeman, vrijwilliger in Brazilië, Salvador.

Op 29 juli overleed Heidi Dewulf, schoonzus van zuster Christine.

- Van Yvan en Denise, ouders van Steven

- Van Yann Feryn kregen we volgend sms’je:
‘Ik wil de zonnewijzers bedanken voor het mooie kaartje. Ik heb het al op het
kastje gezet met Marjan haar foto’s en herinneringen. Nog een leuk einde van
het kamp gewenst. Groetjes uit een regenachtig Deerlijk.’

- Leen en Paul kregen een mailtje van Harry van Litsenburg, natuurgids bij het
IVN Heeze-Leende
‘Hallo Paul en Leen.
Enige jaren geleden (2012) waren jullie te gast bij het IVN HeezeLeende op de Strabrechtse Heide te Heeze voor een wandeling met uw groep
rolstoelgebonden mensen.
We hebben toen samen het "konijnenpaadje" gelopen en daarbij de nodige
hindernissen moeten overwinnen.
Naar aanleiding van deze wandeling is bij mij toen het plan gaan rijpen
om iets te gaan doen aan de mijns inziens vrij slechte voorziening voor
mensen met een lichamelijke handicap om ook van de natuur te kunnen
genieten.
Dit heeft na het overwinnen van heel veel problemen geleid tot een
prachtig "rolstoelpad" dat mensen met een lichamelijke handicap, maar
ook ouders met kleine kinderen en opa's en oma's met kleinkinderen, in
de gelegenheid te stellen om in alle rust van de prachtige natuur te
genieten zonder daarbij gestoord te worden door andere weggebruikers.
Wij zouden het een eer vinden om u en uw gezelschap weer een keer te
mogen begroeten en vol trots rond te leiden over ons prachtige
rolstoelpad waarvan jullie de inspirators waren.
Bedankt voor de inspiratie van toen en hopelijk tot ziens.
Harrie van Litsenburg’

- Van Bieke

Bonjours allemaal mensen, mijn lieve Zonnewijzers,
Ut was 1 gele eer om bij joelie op bezoek te kuunen komen, waarvoor mijn artelijke dank !
Ut was super druuk toen ik teruug in mijn paleis was, ik eb suubiet aan mijn speech voor
mijn land moeten begienen.
Iek ad veel inspiration door bij joelie te zijn... Mijn thema was dan ook VERBIENDING met
iedereen.. spreken en samenwerken miet elkaar oe anders wij ook zijn !
Fantastiesch toch !!
Iek maak zeker warme groeten an mijn Mathilde fan joelie allemaal !!
Dikke kuus van Koning Filiep XX

En nog op de valreep een laatste weetje.
We hebben allemaal de groeten van die mevrouw van Gemund (waar we gingen
eten op onze Duitslandreis).
Die mevrouw herkende notabene Paul als de man die dat liedje van ‘barrierefrei’
gespeeld had. Zelfs de tekst van dat lied heeft ze nog liggen.
Zo is het maar eens bewezen: Zonnewijzers maken indruk…

