
Amerika 4/1/18 13.02 u: sneeuwstormen en hete bosbranden tonen dat 

klimaatverwarring geen voorspelling meer is maar een realiteit 

Rumbeke 5/1/18 15.02 u: als kleine bijdrage om het tij te keren zijn we al 
carpoolend naar hier gekomen 

 
 
Redactioneeltje, 
 

Beste, 

De kans is erg groot dat dit redactioneeltje ongelezen blijft. Toch willen we jullie 
allen van harte een prettig nieuwjaar toewensen: gezondheid, humor, activiteit, 

sociaal contact… 

Groetjes en tot binnenkort, 

De redactieraad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Omdat we deze winter geen witte kerst gekregen hebben, schenken we jullie, als 

soelaas, een sneeuwwit redactioneeltje. 



 
zondag 14 januari: Unie der zorgelozen in Kortrijk 
Vincent en Leen 

 
Start: 12 u in Scala, Pluimstraat 7 in Kortrijk 

Einde:     u in Scala, Pluimstraat 7 in Kortrijk 
Meebrengen: picknick 
Prijs: € 10 (drankje ’s middags + toneel) 

Inschrijven bij Ann D 
ann.dekijvere1@telenet.be of met een berichtje op 0476 53 91 07 

 
 
zondag 18 februari: Foto’s uit de oude doos 

Claudine en Flurk 
 

Start: 14.30 u in de Vonke, Lagaeplein 24 in Heule 
Terug om 18.30 u in de Vonke, Lagaeplein 24 in Heule 
Prijs: enkele euro’s volstaan 

Inschrijven bij Claudine  
claudine.denoulet@telenet.be of 056/70 10 58  

 
!!!Tot September 2018 zijn er veel werken in het centrum van 
Heule. De toegang tot de Vonkeparking is altijd verzekerd maar de 

toegangswegen zijn wisselend. Een telefoonnummer van andere 
ZW bij je hebben kan dus wel interessant zijn.!!! 

 
 

zondag 18 maart: Juweel maken met Kaat Boudry of koken met Johan 
Leen, Ann D en Lieve 
 

Start: 14.30 u in de Vonke, Lagaeplein 24 in Heule 
Einde: 19 u in de Vonke, Lagaeplein 24 in Heule 

Prijs: € 10 voor de mannen (zij koken onder leiding van Johan) 
        € 25 voor de vrouwen (€ 10 voor het eten + € 15 voor alle materiaal) 
Inschrijven bij Leen 

paulenleen32@gmail.com of 056/41 81 35 
 

 
14 en 15 april: weekend in Kortrijk 
Bert, Eveline, Vincent en Gerda  

 
Start: zaterdag 14 april om 11 u. in Jeugdherberg Groeninge, Passionistenlaan 

1A in Kortrijk 
Einde: zondag om 18 u. in Jeugdherberg Groeninge, Passionistenlaan 1A in 
Kortrijk 

Meebrengen: picknick en drank voor zaterdagmiddag 
Prijs: wellicht rond de 70 euro. 

Inschrijven bij Eveline 
eve1.m@hotmail.be of 0477 34 89 04 
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zondag 27 mei: kampvoorbereiding 

de kern 
 

Start: 12 u in de Vonke, Lagaeplein 24 in Heule 
Einde: 17 u in de Vonke, Lagaeplein 24 in Heule 
Prijs: enkele euro’s volstaan 

Meebrengen: picknick 
Inschrijven bij Leen 

paulenleen32@gmail.com of 056/41 81 35 
 
 

zaterdag 16 juni: fietstocht 
Eveline, Vincent, Katrien en Claudine 

 
Start: 10.45 u in de Meersstraat 9 in Wortegem-Petegem 
Einde: 18 u in de Meersstraat 9 in Wortegem-Petegem 

Prijs: € 10 (huur fietsen en drankje) 
Meebrengen: picknick (drank hoeft niet) 

!!!Bernard, Kiem en Colette moeten enkel hun rollator meebrengen!!! 
Inschrijven bij Katrien 056/719190 of katriendenoulet@skynet.be 

 
 

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

 
 

en voor wie graag alles weet 
In 2019 gaan we naar de Bielebaele in Brasschaat 

 

 
 

 
 

Op 17 september werd Jules 

geboren, zoontje van Lotte en 

Philip, kleinkind van Rita en Piere. 

 

 

Op 20 september werd Kasper 

geboren, zoontje van Elly en Tom, 

kleinkind van Siska en Marti. 

 

Proficiat aan ouders en grootouders 
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Dag allemaal, 
 

Leuk, jullie zomers kaartje ...  het is een 'voor mij zeker deugddoende' 
attentie.  Dank! Dank! Dank! 

Warme wensen ! 

 
  
 

                                            
 
 

          van harte sfeervolle 
eindejaarsdagen en een heerlijk 

2018! 

 
 

Nieuwjaarsgroetjes, 
Miet en familie. 
 
 

Nieuwjaarswensen kregen we ook van Anny Carissimo en Marijke op oudejaar. 
 

 
 
Kaartje van de ouders van Steven :  
 

vuurwerk, bloemen kussen, 
champagne, glitters en gezang 
en wij wensen jullie intussen 
gezondheid en geluk een jaar lang. 
 
Nog een kaartje van Marijke, geschreven door haar mama :  
 

beste zonnewijzers,  
wij zouden graag de kerstman zijn 
om u een grote zak te geven 
die vol met oplossingen zit 
om alle zorgen weg te nemen 
maar de kerstman zijn we niet 
maar de bode komt met wensen 
gezondheid, liefde en geluk voor lieve mensen 
dan kan 2018 niet meer stuk. 
hartelijke wensen aan alle zonnewijzers 
en we houden een plaatsje vrij om samen te zijn, 
liefs, 
 



Anny Carissimo kreeg bezoek van de buschauffeur Geert en zijn vrouw 
en hij laat iedereen groeten. 
 
 



Naar jaarlijkse traditie en gewoonte vieren we het uiteinde van 2017 en het 

begin van 2018 ten huize van Paul en Leen. 17 Zonnewijzers waren aanwezig 
tijdens deze nacht van afscheid en verwelkoming. Het thema was, beeld een 

gebeurtenis uit, die gebeurd is in je geboortejaar.  
 

Donaat en Dotte, de ouderdomsdekens tijdens het feest, vierden in 1948 de 
geboorte van een auto, een Citroën. Het beroemde geitje, den deux chevaux. 
Een begeleidster van Dotte had een collage gemaakt met de auto, de eifeltoren, 

en ook een stripfiguur. Was die stripfiguur Kasper? Leen en ik zorgden voor natte 
voeten in 1953, door de grote dijkbreuk in Nederland. Door deze overstroming 

stierven duizenden mensen in Nederland en aan onze kust. Ik meldde nog een 
ramp in 1953 en Donaat zei dat deze gebeurde op de dag dat ik geboren werd.... 
Merci, Donaat, voor het compliment. 

 
De aperitief, aperol gemengd met cava, werd intussen uitgeschonken. Leen 

dronk een alcoholvrije aperitief omdat in 1953 de AA groepering werd opgericht. 
Intussen schoven we door naar 1958. De wereldtentoonstelling in Brussel. 
Myriam is geweest naar de wereldtentoonstelling, maar weet daar niet veel meer 

van. Ze zat nog in de buik van haar moeder. Intussen zorgden Myriam, Gerda en 
Claudine voor de aperitiefhapjes. De receptjes van een aantal hapjes vind je 

verder in het Steekje. Gerda en Jan serveerden de hapjes met een kroon op hun 
hoofd. Gerda is geboren in 1960, dan is koning Boudewijn gehuwd met Doña 
Fabiola de Aragona. Claudine is ook van dit gezegende jaar, en had een ijzeren 

koekendoos, gevuld met koekjes, met de foto erop van het prille koningspaar. 
 

Het voorgerecht werd voorbereid door Katrien.  Bootjes werden gevuld met 
gepofte quinoa, dadels, granaatappel pitten en nog enkele ingrediënten. Dat 
werd geserveerd met een koel glas witte wijn. Joos was aangekomen met een 

baluchon, de rugzak van een zwerver. Hij vertelde over de trimards, de mannen 
die naar Frankrijk gingen om bieten te planten. In zijn zelfgemaakte rugzak 

zaten cadeautjes. Mooi verpakt en genummerd. Ieder mocht een nummer 
zeggen en als het nummer op desbetreffende pakje stond, kreeg je het pakje. De 
inhoud van deze pakjes was verbazingwekkend: bh's, slipje, korsetten, 

jarretelles, onderrok.... Deze kledingstukken kwamen uit de vroegere 
lingeriewinkel van de moeder van Claudine. De moeder van Claudine naaide zelf 

bh's en zo is ze dan een lingerie winkel begonnenin 1956, het geboortejaar van 
Joos. De moeder van Katrien ging ook veel helpen in de winkel en zo waren de 
nichtjes veel bij elkaar om te spelen. 

 
Er was niet veel nering in de keuken, er stond niets op het vuur.... Toen nam ik 

een notaboekje en begon te noteren wat ik moest gaan ophalen in het frietkot. 
Maar toen schoot Johan in gang. Worteltjes en sauzen om op te warmen en 

pastinaak puree in de oven. En toen kwam zijn verrassing: kabeljauw haasjes 
gewikkeld in serranoham. De vis ging in de oven. Intussen waren fijne slierten 
prei aan het gaar koken, om dan daarbij de spaghetti mee te laten koken. De 

dressage van de borden was heel mooi, een rolleke spaghetti met prei, een 
schep puree, een schep wortel en dan sausjes erover. Witte saus over de vis en 

pepersaus over de puree. Johan en Mia, super bedankt met dit lekkere 
hoofdgerecht.  



 

Dan werd het tijd om af te tellen naar het nieuwe jaar. Om middernacht wensten 
we iedereen een gelukkig nieuwjaar en gingen dan de winderige nacht in, om te 

kijken naar het vuurwerk. De Heulebeek stond hoog gevuld met water, de 
stroming was hard. En het vuurwerk vloog in het rond. We dachten terug aan het 
vierde jaar oorlog, honderd jaar geleden. 

 
En dan dessert, twee bollekes ijs op een bedjevan crumble... Een mooie afsluiter 

van ons oudejaarsdiner. Daarna nog koffie en eindelijk werd de 
koningskoekjesdoos geopend. Lekkere koekjes bij de koffie. En zo eindigde deze 
mooie nacht samen.... Bedankt, Paul en Leen voor de gastvrijheid. Bedankt 

Johan en Mia voor het hoofdgerecht en bedankt iedereen, voor de hapjes, het 
voorgerecht en ook om er bij te zijn. Onze grootste afwezige was onze 

lachtaarte, Jos. We hebben je gemist, het was stille... Te stille... 
 
Groetjes, 

  

  



 

 

Na het zonnewijzerskamp van 1974 verstuurde Etienne, een oud ZW en drukker 
van beroep, het volgende bericht aan alle ZW. Bertha was het paard dat de 
huifkar van de ZW had getrokken. Toen de mama van Paul dit doodsbericht had 

gelezen zei ze dat ze geen Bertha kende. 

Wie nog zulke documenten heeft liggen, mag die gerust doorsturen naar de 

redactieraad! 



Hier volgt een artikel van Anny.  

Zo stelde ze zich voor in het tijdschrift van Kerkstede.  
 



September - Bezoek aan ‘Het Zwin’ 

Er was verzamelen geblazen ten huize van Paul & Leen in Gullegem. Iedereen 

kwam mondjesmaat toe en we bleken blij te zijn om elkaar na het kamp terug te 
zien. 
 

Annietje en Rik verwelkomden iedereen en ze vertelden honderduit wat ze na het 
kamp allemaal gedaan hadden en waar ze naartoe waren geweest. 
 

Paul zei plotseling het is raar dat Bernard hier nog niet is en besloot eens te 
telefoneren naar ‘Ten Anker’. Daar vielen ze een beetje uit de lucht. De 
persoonlijke begeleider van Bernard was in verlof en blijkbaar was hij vergeten 

om het door te geven aan de andere begeleiders, waardoor er geen vervoer was 
geregeld. Daardoor kon hij spijtig genoeg niet deelnemen aan deze activiteit. 
 

Er waren enkelen die rechtstreeks naar Knokke reden, dus op hen hoefden we 

niet meer te wachten. Iemand van het voorbereidende groepje had de 
autoverdeling gemaakt en deelde deze mee. 
 

Veerle en de twee Anns (vermoed ik) reden mee met Gerda. Gelukkig bleken we 
te beschikken over een gps die ons de juiste weg wees naar het vernieuwde 

natuurdomein. 
 

We reden ook op een gloednieuw stuk autostrade, deze was nog niet zolang 
geopend. 
 

Veerle, vertelde dat haar oudste dochter op kamp was geweest met Kazou in de 

grote vakantie. Ze was lelijk gevallen met het waterskiën waardoor ze haar gebit 
had gekwetsts en het zal nog enkele maanden duren voor alles weer in orde is. 

Veerle was natuurlijk behoorlijk geschrokken toen ze dat nieuws vernam. 
 

We moesten nog wat zoeken voor we onze bestemming bereikten. Er stonden 
heel wat auto’s op de parking en het was eventjes zoeken om de andere terug te 
vinden. 
 

Siska en Jos bleken vanuit Brussel ook naar ‘Het Zwin’ te zijn gekomen. Ik 

vermoed dat Siska enkele dagen bij haar mamma had gelogeerd. Donaat was 
wellicht met de trein naar Halle gespoord om Jos te gaan halen. 
 

Het duurde even voor iedereen toe was gekomen en het was voor ons allen een 

blij weerzien met elkaar. We gingen eerste een kijkje nemen in de gloednieuwe 
inkomhal. Enkelen onder ons moesten nog een sanitaire stop maken. 
 

Het was bijna middag en daarom besloten we eerst te picknicken buiten. 

Gelukkig stonden er tafels en banken. Het bleek nogal wat voeten in de aarde te 
hebben voor iedereen een plaatsje had. Zo werd er hier en daar geplaagd of een 
grap uitgehaald. 
 

Enkelen onder ons hadden vergeten om drank mee te brengen, gelukkig waren 

Johan & Mia er precies op voorzien en hadden ze de rest van de frisdranken 
meegebracht van op kamp. 
 

Wellicht zal er nog nagekaart zijn over het voorbije kamp. Siska en Jos waren 

met nog een vriendin een weekendje op hotel geweest. Ze hadden er kunnen 
genieten van een wellness arrangement. 

Na de picknick kochten we onze ingangstiketten bij de balie en moesten we ons 



in twee groepjes verdelen.  
 

 

We werden op sleeptouw genomen door twee heel 
ervaren gidsen die ons op een heel boeiende manier 

konden vertellen over alles wat in Het Zwin te zien 
was. 
 

Het natuurgebied is opgericht door de grootvader 

van de burgemeester Leon Lippens van Knokke-
Heist. De provincie West-Vlaanderen investeert er 
ook zeer veel in. Het is dankzij de provincie dat ‘Het 

Zwin’ helemaal vernieuwd is geweest. 
 

Onze gids nam ons eerst mee naar een grote vijver 
waar een heleboel kikkers in zaten. Je moest wel 

heel goed kijken om er eentje te zien. Anny stond 
zelf even recht zodat ze er misschien zou zien. 
 

Er groeiden ook verschillende plantensoorten in de 
vijver, daar leven waarschijnlijk veel kleine insecten 

van. Als ik het mij goed herinner zat er ook een 
libelle op het water. 
 

Langs onze wandeling kwamen we ook allerlei bomen en planten tegen en soms 

gaf onze gids daar wat uitleg bij. Er waren ook enkelen uit ons groepje die er wat 
van wisten. 
 

Op een gegeven moment kwamen we aan een speciaal gebouwtje waar we met 

zijn allen naar binnen konden. Het was even zoeken om een plaatsje te vinden. 
 

Achter het raam zagen we een soort klein vijvertje en allerlei bomen en planten. 
Er waren ook een aantal voederplaatsen voor vogels en wellicht insecten. Het 
moment dat wij er waren zaten er niet zoveel vogels, de meeste komen er maar 

op af als het kouder wordt, vermoed ik. 
 

De gids wist ons heel veel nuttige informatie hierover te vertellen. Veel 
bezoekers komen hier regelmatig langs om de verschillende vogels en insecten 

te observeren. Zonder de gids hadden we dit mooi stukje natuur wellicht niet 
gevonden. 
 

Toen we terug verder stapten kwamen we op een gegeven moment een soort 

schuilkelder tegen en daar bleken vleermuizen in te wonen. Tijdens de oorlogen 
werden zo’n kelders gebruikt om in te schuilen. 
 

Aan de hand van levend plantmateriaal kregen we  ook een beetje inzicht in de 
biotoop van het water. Dit werd door een microscoop honderden keer vergroot. 

Op die manier konden we dingen zien die je anders nooit kunt zien.   
 

De meesten onder ons keken met heel veel belangstelling naar dit alles. Er was 
daar ook een mevrouw die er de nodige uitleg bij gaf. Enkelen onder ons stelden 

enkele vragen.  
 

Het is heel indrukwekkend om te zien dat er zoveel leven is in het water. 
Ondermeer kikkerdril en ook kleine rupsen die zich ontpoppen tot vlinders. 

Bepaalde vlinders leven niet lang. 
 

Bij het buitengaan bleek er een grote vijver te zijn, enkelen uit ons groepje 
gingen er een kijkje nemen. Bert suggereerde mij daar met rolstoel en al in te 



laten rijden, want het was een schuine helling. Ik panikeerde helemaal niet, want 

ik kan toch zwemmen.   
 

We gingen een steile helling op en kwamen uit bij een uitkijkhuis over ‘Het Zwin’. 
Zo zagen we waar de vogels hun broed seizoen hebben. Dankzij het prachtige 

weer konden we heel ver kijken. We kregen hier ook de nodige uitleg van onze 
gids. 
 

Pol L. haalde zelfs zijn verrekijker boven en kon op die manier veel verder zien. 
Hij is een echte natuurliefhebber en weet er ook het één en ander van.   
 

We konden zelf zien waar we 

enkele jaren geleden hadden 
gelopen toen we een 

wandeling hadden gemaakt 
buiten ‘Het Zwin’. Ze waren 
toen bezig om het 

natuurgebied helemaal te 
vernieuwen. 
 

Johan, heeft in ‘Het Zwin’ 

wellicht heel veel metingen 
gedaan als landmeter. De 
laatste jaren werkte hij voor 

de provincie West-
Vlaanderen. Hij kent het 

natuurgebied heel goed. 
 

Er stond ook een ijzeren verrekijker waardoor je kon kijken en dat moest 
natuurlijk door enkelen onder ons eens uitgeprobeerd worden. 
 

De meesten onder ons wilden blijven kijken naar het prachtig natuurlandschap, 

we konden zelfs kijken tot in Nederland.  
 

Vincent trok ook heel wat mooie foto’s, enkele ervan kan je in het steekje 
bewonderen. De andere kan je terug vinden op de website die Vincent ook 
regelmatig bijwerkt. Waarvoor dank. 
 

Op een gegeven moment kwamen we aan een gebouw waar we via een helling 

moesten naar boven gaan. Dat bleek voor de elektrische rolstoelen niet zo 
gemakkelijk te zijn. Gelukkig zijn Jos en Dot heel ervaren chauffeurs. Jos kon het 

zelfs niet laten om de verkeerde kant uit te rijden. 
 

Toen we in het gebouw binnenkwamen, zagen we dat het andere groepje er ook 
al was en we sloten bij hen aan en we kregen uitleg bij de dingen die we te zien 

kregen. Bepaalde dingen werden met een microscoop uitvergroot. 
 

Hier werd uitleg gegeven over de fauna en flora die in het natuurgebied te zien 
was. Ik vermoed dat er op bepaalde tijdstippen geregeld onderzoek wordt 
gedaan naar bepaalde zaken die er daar te vinden zijn in de natuur. 
 

Na de boeiende en interessante uitleg trokken we terug naar buiten en kregen 

we een heel prachtig landschap te zien. Je kon er wel in wandelen maar dit bleek 
met rolstoelen niet zo evident te zijn. 
 

Er was een andere groep mensen bezig met hun verrekijkers, we hadden 

natuurlijk veel bekijks. Daar trokken we ons natuurlijk niks van aan. 
 



Het werd stilaan tijd om terug te wandelen naar de startplaats van onze 

wandeling. Daar aangekomen bedankten we onze gids voor de boeiende en 
interessante uitleg. 
 

We hadden nog ruimschoots de tijd om de interactieve tentoonstelling te 

bezoeken. Aan de hand van ons ingangsticket konden we ons registeren via een 
computer. 
 

Iedereen  werd dan een bepaalde vogel en we konden dan via allerlei dingen 

zaken te weten komen over die specifieke vogel. 
 

Je kon er met een soort vliegsimulator zelf testen hoe hoog je bepaalde vogel 
kon vliegen en welke vleugelbreedte hij precies had. Je moest hiervoor 
armbewegingen maken. Dit ging wellicht gepaard met de nodige hilariteit. 

 
Via allerlei interactieve zaken kon je van alles te weten komen over de vogel die 

je was. Als ik mij goed herinner kon je ook zien hoeveel eieren je vogel legde en 
ook in welk land hij voornamelijk leefde. 
 

Je kon heel wat informatie bekijken en lezen op allerlei soorten schermen. Er was 
vooral uitleg over de vogels, fauna en flora in ‘Het Zwin’. 
 

Claudine had nog iets te doen ’s avonds en nam van iedereen afscheid zodat ze 

huiswaarts kon vertrekken. 
 

Enkelen onder ons hadden van al dat luisteren en rondkijken dorst gekregen en 
verlangden achter een potje koffie, iets fris of een goed biertje. 
 

Er waren nog enkelen die wilden verderkijken naar alles wat te bekijken viel in 

de interactieve tentoonstelling. Iedereen was het erover eens dat het veel beter 
was dan vroeger. Het vernieuwde Zwin werd door ons unaniem goedgekeurd. 
 

De drank die we wilden moesten we bestellen aan de bar en zelf mee naar buiten 
nemen. Dit bleek niet voor iedereen evident te zijn, maar gelukkig bleken we 

elkaar te helpen. 
 

Omdat het nog zo mooi zomers weer was wilde iedereen zijn drank buiten op het 
terras drinken. Het was dan ook een beetje puzzelen voor iedereen een plaatsje 

vond. 
 

Hier en daar werd er zelfs een trui afgespeeld en er werd naar hartelust gepraat 
over koetjes en kalfjes. 
 

Zo maakten Jos, Evelyn, Johan & Mia al plannen voor hun midweek aan zee. Ze 
hoopten natuurlijk op mooi weer. 
 

Katelijne en Donaat konden ook al stilletjes aan verlangen om begin oktober 

naar Lanzarotte te vliegen en daar twee weken van het mooie weer te genieten. 
 

Niemand had veel zin om huiswaarts te trekken. We namen van elkaar afscheid, 
want niet iedereen bleek naar Gullegem te moeten. 

 
Oktober - Wandeling in Wervik en bezoek aan het tabaksmuseum  
 

De weergoden waren  ons weeral goed gezind. We verzamelden terug bij Paul & 

Leen in Gullegem. Zoals altijd kwam iedereen ruimschoots op tijd. 
 

Ik vermoed dat Leen & Paul er niet waren. Ze waren de dag voordien naar 
Brussel vertrokken naar een van hun kinderen. De volgende dag zouden ze Jos 



ophalen en met haar auto naar Wervik rijden. 
 

Lieve ging Dotte gaan ophalen in Dominiek Savio. Ik vermoed dat Flurk & Mieke 

Anny en Marijke gingen ophalen in Komen. 
 

Enkelen vonden het raar dat Annie en Rik er nog niet waren. Claudine 
telefoneerde naar Mivalti en daar zeiden ze dat de chauffeur van de Minder 

Mobielen Centrale de weg niet had gevonden. Dat was natuurlijk heel spijtig voor 
hen. 
 

 

Veerle en Katrien, besloten het om het over een sportieve boeg te gooien. Ze 
reden met de fiets via de Leie richting Wervik. Veerle kent deze route omdat ze 
deze af en toe aflegt om naar haar werk in Ieper te rijden. 
 

Er was iemand die Ann V. ging ophalen aan het station. Ze was met de trein of 

de autobus gekomen. 
 

Het bleek voor sommigen onder ons niet zo gemakkelijke om de parkeerplaats te 
vinden, 

gelukkig 
bleken de 

meeste 
wagens te 
beschikken 

over een gps. 
Omdat er niet 

zoveel plaats 
was op de 
parking, 

moesten er 
enkelen hun 

auto in een zijstraat parkeren. De twee fietsers - Katrien en Veerle - vonden ons 
gemakkelijk terug. De fietsen werden in een van de wagens geplaatst om diefstal 
te voorkomen. 
 

Flurk nam ons op sleeptouw langs enkele belangrijke plaatsen in Wervik. We 

kwamen zo op een pleintje waar er kanonnen stonden vermoed ik. Wellicht was 
daar een lengende aan verbonden of misschien had het ook iets te maken met 

de oorlogen. 
 

We kwamen ook langs het tabaksmuseum dat we in de namiddag zouden 
bezoeken. Langs een klein weggetje kwamen we uit aan de achterkant van het 
museum. 
 

Ik vermoed dat er daar een soort molen stond die misschien vroeger dienst deed 
voor het museum. Daar gaf Flurk een woordje uitleg bij. 
 

Vlak daarbij lag er een brug voor fietsers en wandelaars, om er op te kunnen 
moesten we een tamelijk steile helling op. Dat bleek voor rolstoelen niet evident 

te zijn. Gelukkig slaagden we er in. 
 

Aan de andere kant was er de toegang tot een natuurreservaat. Dotte en Jos 
moesten dit via een andere toegang betreden.  
 

We wandelden wat langs het jaagpad van de oude Leie vermoed ik en zo 

kwamen we uit aan het natuurgebied waar we gemakkelijk door konden met de 
rolstoelen. 



 

Leen vertelde dat ze Katelijne en Donaat in de week naar het vliegveld had 
gevoerd met de auto. Ze gingen voor twee weken op vakantie naar de zon. 
 

Af en toe was het bergop en dat maakte het soms niet gemakkelijk om de 
rolstoelen te duwen. Gelukkig hadden we genoeg mankracht en lukte het. 
 

De uitzichten die we te zien kregen waren op bepaalde plaatsen adembenemend 
mooi. We beseffen soms niet hoe mooi het in eigen land is. 
 

Ik vermoed dat het natuurreservaat wordt beheerd door de provincie West-

Vlaanderen. Op een gebied waren er zelfs nieuwe jonge boompjes aangeplant. 
 

Op een bepaalde plaats had we een mooi uitzicht en zagen we een heel grote en 
mooie villa staan. Als ik het mij nog goed herinner stonden er ook dieren in de 

weide rondom. 
 

Het was een tamelijk groot gebied dus konden we een grote wandeling maken. 
we hadden geluk dat het zo’n mooi weer was. 
 

Er had iemand van ons snoep bij - ik vermoed Leen - die ze uitdeelde aan de 

liefhebbers. Het smaakte iedereen wel. 
 

In het gebied waren ook mooie en rustige wandelpaden aangelegd waar we over 
wandelden. Nu en dan  gaf iemand van de groep wat uitleg over de dingen die 
we te zien kregen. 
 

We hadden ook rustig de tijd om met elkaar een babbel te doen over van alles en 

nog wat.  
 

Anny wilde ook graag eens haar benen strekken en besloot om gesteund door 
twee paar armen wat te wandelen. 
 

 

Zo werd het ongemerkt stilaan middag en bleken we verwacht te worden in de 
cafetaria van het rusthuis in Wervik.  
 

De laatste dag op het kamp zijn we ook gaan eten in een soort serviceflat en 

rusthuis, dat was ons goed bevallen. Dat zal het voorbereide groepje misschien 
op het idee hebben gebracht. 
 

Omdat het zo’n mooi weer was beslisten we om buiten op het terras te 
aperitieven. Het duurde eventjes voor iedereen een plaatsje vond en we konden 

ook niet met de ganse groep bij elkaar zitten. Dat deerde gelukkig niemand. 
 

Iedereen genoot ervan om buiten te kunnen zijn zo laat op het seizoen. Er werd 
gezellig gekeuveld bij een goed aperitief. 

Nadat we ruimschoots de tijd hadden gekregen om te aperitieven mochten we 
naar binnen voor de maaltijd. Er waren vier of vijf tafels voor ons voorzien. 
 

Bij de inschrijvingen hadden we een keuze kunnen maken uit drie gerechten. Ik 

vermoed dat Jan het heel goed bij gehouden had op een lijst wie wat had besteld 
om te eten. 
 

Je had keuze tussen volauvent met frietjes, een schotel van pasta en een 
vegetarische salade. Iedereen werd bediend en we lieten het ons heerlijk 

smaken. 
 

Aan onze tafel werden Claudine en ik niet bediend. Sommigen aan onze tafel 
zeiden dat wij geen eten zouden krijgen. Dat werd natuurlijk gezegd voor de 

grap en bleek geen waar te zijn.  
 



Myriam vervoegde de groep ’s middags. Ze was in de voormiddag naar een 

begrafenis geweest. Bert was op wandelweekend in de Ardennen vermoed ik. 
 

Nadat iedereen naar het toilet  
was gegaan konden we stilaan naar het tabaksmuseum vertrekken. 
 

Veerle kwam bij het buitengaan een collega tegen van op haar werk. Zij was 

versteld dat ze in het 
weekend haar ook inzetten 

voor andere mensen. Dat 
vond ze heel nobel. 
 

Enkelen onder ons opperden 
dat het misschien geen slecht 

idee is om in de verre 
toekomst eens in een 

rusthuis op kamp te gaan. 
Misschien is dat een idee voor 
binnen tien of twintig jaar. 
 

We moesten een flink stuk 

bergop wandelen voor we aan 
het tabaksmuseum kwamen. Voor we naar binnen gingen wachten we tot de 

groep voltallig was. 
 

Ik vermoed dat we in het museum een gids hadden die hier en daar wat uitleg 
gaf bij de dingen die we te zien kregen. 
 

In de oorlogen was tabak iets dat schaars was en de soldaten moesten er soms 

veel geduld voor hebben voor ze die konden kopen. 
 

Er stonden ook heel veel doosjes waar men lucifers in bewaarde. Ze kwamen uit 
tal van verschillende landen. Er stonden heel mooie exemplaren, die 
waarschijnlijk nu wellicht heel wat waarde hebben. 
 

Je merkt op een geven moment dat het museum gebouwd was rond een molen. 

Het was niet altijd gemakkelijk om met de rolstoelen door te kunnen, maar het 
lukte ons wel. 
 

Toen ik de verschillende pijpen zag die er tentoongesteld stonden moest ik met 

nostalgie terugdenken aan mijn grootvader die echt kon genieten om een pijp te 
roken. 
 

Er stonden zeer mooi versierde pijpen in verschillende kasten tentoongesteld. 

Sommige waren versierd met bepaalde afbeeldingen op het kopje. Zoals met een 
paard erop, dit had wellicht een speciale betekenis. 
 

Soms zagen we ook taferelen die waren uitgebeeld hoe het er vroeger uitzag in 
bepaalde gezinnen. Toen was het de gewoonte dat er gerookt werd in de 

huiskamers. 
 

We zagen ook de verschillende soorten planten, alsook hoe de tabak werd 
geoogst. Misschien hebben enkelen onder ons dat nog gedaan in hun jeugdjaren. 
 

Er was ook een soort ouderwetse winkel tentoongesteld waar allerlei oude 

tabaksdozen stonden uitgestald. Je zag ook verschillende reclame voor sigaretten 
en tabak op oude panelen. 

 
Naast de winkel stond er een interieur met allerlei oude meubelstukken uit lang 



vervlogen tijd. Er stonden waarschijnlijk ook een aantal oude asbakken bij. 

Enkelen onder ons herkenden ongetwijfeld bepaalde zaken die ze in hun 
ouderlijke huis hadden gezien. Pure nostalgie. 

 
Velen onder ons hadden zin gekregen in een potje koffie en verlangden om een 
terrasje te doen. We hoefden ons daar niet ver voor te verplaatsen. Er was 

vlakbij het museum een café. 
 

Er bleek - met het mooie nazomerse weer - al heel wat volk op het terras te 
zitten. dus was het wat puzzelen geblazen voor iedereen een plaatsje vond. 
 

De meesten bestelden een koffie en enkelen een streekbiertje, na al dat luisteren 
en rondneuzen deed ons dat wel deugd. Het duurde wel eventjes voor iedereen 

bediend was, maar dat deerde ons helemaal niet. 
 

Iedereen genoot nog met volle teugen van het mooie weer en er werd 
ongetwijfeld over koetjes en kalfjes gebabbeld. 
 

Helaas duren mooie liedjes niet lang en werd het stilaan tijd om van elkaar 

afscheid te nemen. Enkele mensen moesten op tijd in Gullegem zijn omdat ze 
daar werden opgehaald. 
 

Ik kon meerijden met Evelyne naar huis, we hadden wel wat moeite om de juiste 
weg te vinden. Wervik is een gemeente waar we niet zo vaak komen. 
 

November - bezoek aan De Bremstruik in Roeselare en Kerckstede in 
Oostnieuwkerke 

Omdat de activiteit plaatsvond in Roeselare besliste ik in mijn eigen stekje te 
blijven. Bert & Myriam kwamen er mij rond tien uur ophalen. 
 

Ik was al vroeg uit de veren want ik wilde op tijd klaar zijn. Omdat ik na de 

activiteit een weekje bij mijn ouders zou logeren moest ik aan veel dingen 
denken. Ik wilde zeker niks vergeten 
 

Johan & Mia hadden Anny uit Kerckstede opgehaald. Anny was misschien wat 

zenuwachtig omdat we in de namiddag een bezoek zouden brengen aan haar 
woonst. 
 

Toen Bert & Myriam en ik toekwamen werden we verwelkomd door een 
ontvangstcomité van enkele zonnewijzers die al ter plaatse waren. 

 
Lieve was vanuit Diksmuide naar Dominiek Savio in Gits gereden om daar Dotje 

en Marijke op te halen. 
 
Het duurde niet zo lang voor de rest van de groep toekwam. We werden hartelijk 

verwelkomd door de verantwoordelijke van De Bremstruik. 
 

Via een hellend vlak konden we de winkel binnen in De Bremstruik. We bleven er 
eventjes rondhangen, want er was heel veel moois te zien en bewonderen. 
 

We werden verwacht in de refter, daar zou de verantwoordelijke ons een woordje 
uitleg geven. 

 
De Bremstruik heeft verschillende soorten werkingen die vooral gedragen worden 



door heel wat vrijwilligers die er zich met hart en ziel voor inzetten. 

De Kerrit is de werking die zich bezighoudt met het inzamelen van kledij. Mensen 
die aan de rand van de maatschappij leven kunnen hier terecht om kleren op te 

halen. Vooral mensen die nergens anders steun ontvangen en die dus uit de boot 
vallen 
 

Ze beschikken ook over een aantal huizen en appartementen waar gezinnen die 
in nood zijn enkele maanden kunnen wonen. 

 
Mensen die geen eten kunnen kopen worden ook ondersteund door 
voedselpakketten en sommigen krijgen ook een bonnetje om te gaan eten naar 

het Mannahuis. Dit is iets gelijkaardigs aan Poverello. 
 

De Bremstruik krijgt geen steun van de overheid of stad. Ze worden gesteund 
door allerlei giften en schenkingen van mensen. Af en toe is er iemand die zijn 

erfenis aan hen schenkt. 
 

De kerk is dagelijks open en er komen regelmatig mensen naar binnen die eens 
eventjes de drukte willen ontvluchten. Gewoon om te bezinnen. 
 

Er zijn soms vrijwilligers waar de mensen die naar de kerk komen een babbel 

mee kunnen doen. Ze kunnen er terecht met hun grote en kleine zorgen. 
 

De mensen die op regelmatige basis een luisterend oor bieden aan de mensen 
die naar de kerk komen, worden ook ondersteund door de andere vrijwilligers. 
Niet iedereen kan dit zomaar doen. 
 

De organisatie is enkele jaren geleden verhuisd naar een voormalig klooster. De 
kloosterzusters werden te oud en konden er niet meer blijven. Toch wilden ze 
hun klooster en kerk een religieuze bestemming geven en besloten ze hun 

gebouwen in erfpacht te geven aan De Bremstruik. 
 

 
 

Iedereen luisterde aandachtig en hier en daar werd een vraag gesteld. De 
verantwoordelijke gaf ons graag de nodige uitleg. Je merkte dat hij voor honderd 
procent achter De Bremstuik staat. 
 

Leen, had één van haar kleinkinderen mee gebracht die bij hen logeerde in het 

weekend. Hij kon zich heel goed bezighouden met het kleuren. 
Na de uitleg over de werking van De Bremstruik werden we door de 

verantwoordelijke op 
sleeptouw genomen en 
gingen we een kijkje 

nemen in een soort kapel 
waar de zusters vroeger 

gingen bidden. 
 

Nu wordt deze gebruikt 
om christelijk te 

mediteren. Ik vermoed dat 
daarvoor één keer in een 
maand wordt 

samengekomen hiervoor. 
 

Dagelijks kan je er ook 
terecht voor een babbel met een van de vrijwilligers. Er staan ook twee soorten 



schalen. Een in de vorm van twee handen in elkaar gevouwen. Daar konden de 

bewoners een briefje uit nemen. Dit kan soms helpen om mensen tot een 
gesprek te voeren. 
 

Er ligt ook een schaal met vermoed ik citaten uit de bijbel. Deze mogen de 

mensen gerust meenemen naar huis. 
 

Enkelen onder ons keken binnen in de kerk waar er wekelijks een 
eucharistieviering plaats vindt. Daar ligt ook een boek met namen op van 

mensen die overleden zijn op een bepaalde dag. Tijdens de misviering worden de 
namen van de overledenen telkens voor de week die komt, voorgelezen. 
 

Het was behoorlijk koud in de kapel, we waren dus blij dat we verder konden. 
Naast de kapel was er een soort zaaltje waar er boeken stonden. Ik vermoed dat 

dit zaaltje gebruikt wordt om een persoonlijk gesprek te voeren. 
 

De meesten onder ons hadden honger gekregen en verlangden om te picknicken 
in de refter. Er ging iemand rond om te vragen wat we wilden drinken. 
 

Terwijl we picknickten werd er over van alles en nog wat gepraat. Leen vroeg wie 

er naar oudejaarsavond zou gaan die traditiegetrouw doorging bij Paul & Leen. 
 

Enkelen onder ons vonden het zeer spijtig dat Colette niet mee was. De 
Bremstruik zou ongetwijfeld helemaal haar ding zijn geweest. Ze houdt intens 

van de rust en de stilte. 
 

Ik vermoed dat we na de picknick de tijd kregen om eens naar de winkel te gaan 
van De Bremstruik. Je kon daar allerlei mooie kaartjes kopen. Ze verkopen daar 
ook huwelijks- en doopkaarsen. 
 

Vermoedelijk worden er ook kaarsen gemaakt op bestelling. De meesten onder 

ons kochten een aantal kaartjes. Bepaalde kaartjes hadden ook heel mooie 
spreuken. 
 

We konden niet allemaal in het winkeltje daar was geen plaats genoeg voor. 

Enkelen onder ons stonden buiten in de gang en bewonderden het gebouw. 
Vincent trok natuurlijk hier en daar foto’s van. 
 

Voor we vertrokken mochten degenen die wilden nog een kijkje nemen in de 

kerk. Er stonden enkele heiligenbeelden waar heel wat kaarsen brandden. Ik 
vermoed dat er enkelen van ons ook een kaarsje aangestoken hebben. 
 

Het was echt de moeite om er eens een kijkje te nemen, je voelde dat er een 
soort rust hing. Misschien is dat een plaats waar ik in de toekomst nog zal naar 

toetrekken. 
 

Zo werd het stilaan tijd om afscheid te nemen van De Bremstruik. We deden dat 
uiteraard met de verantwoordelijke die ons de nodige uitleg gaf hartelijk te 

bedanken voor de tijd dat hij voor ons vrij maakte. 
 

We reden met de auto’s richting Oostnieuwkerke waar we verwacht werden in 
Kerckstede. Waarschijnlijk was het voor Anny een spannend moment, we zouden 

te zien krijgen waar ze verbleef. 

Daar aangekomen bleek alles al klaar te staan in een grote zaal waar tijdens de 

week de mensen die naar het dagcentrum komen, eten. Elke week wordt deze 
zaal ook opengesteld als cafetaria op vrijdag. 



Anny zelf bleek plotseling in niet meer te bespeuren in de groep. Waar ze was 

wist niemand echt, maar het kwam uit. Ze was naar haar kamer om haar 
elektrische rolstoel. Alleen Johan & Mia wist hier iets van af, maar Anny had hun 

gevraagd om stil te houden.  

Natuurlijk was Anny fier als een gieter toen ze de zaal 

binnen reed met haar elektrische rolstoel. Ze had hem 
nog niet zolang, maar ze kon er al goed mee overweg. 

Misschien kan die rolstoel mee naar op kamp.  

Anny, wilde ook graag haar speciaal looprek eens 

demonstreren aan ons en de begeleidster ging gaan 
halen. Het bleek niet zo handig te zijn omdat ze haar 

vest aan had.  

Waarschijnlijk had er niemand van ons al zo model 

van looprek gezien. Vincent wilde dat ook wel eens 
uitproberen.  

Anny wilde natuurlijk het huis en haar kamer waar ze 
woonde eens tonen. Omdat de groep te groot was besliste we het te doen in 

twee groepjes.  

De groep die achter bleef kon genieten van koffie en taart. Had ook de 

gelegenheid om gezellig bij te praten.  

Het eerste groepje stond vertrekkensklaar en Annie nam ons op sleeptouw. We 
wandelden richting huis tien. Daar leven een aantal bewoners samen die op een 
vrij zelfstandige manier leven. Ze krijgen niet zoveel begeleiding, maar kunnen 

wellicht altijd een oproep doen.  

Anny was blij om ons haar kamer te kunnen tonen die aan de straatkant gelegen 

was. De zon scheen er binnen. Iedereen van ons was verrast dat het nog zo 
groot was. 

Ze kan op haar kamer of in de centrale living 
naar televisie kijken. Anny, genoot echt om 

eens te kunnen tonen leefde en woonde. 

Enkele van ons stelde vragen aan haar en 
Anny gaf de nodige uitleg. Ze toonde ook 
haar weekschema voor volgende jaar. 

Omdat de pensioenleeftijd heeft mag ze het 
rustig aan doen.  

We gingen ook een kijkje nemen in de living, 
waar twee bewoners naar televisie keken. 

Het was weekend dus was het rustig in huis. 

  



Op maandag 27 november ’17 werd ik (Ann D.) gecontacteerd vanuit Git(d)s met 

de vraag of ik wilde mee werken voor een filmpje rond de ‘internationaal dag 
voor personen met een beperking’.  

Ik wil jullie laten mee genieten van mij ‘bescheiden’ bijdrage hieromtrent. Veel 
kijk en luister plezier.  

Met een heel grote dank wel aan Stefanie die er een zeer mooi filmpje van 

gemaakt heeft.  

En ook een heel grote vriendschappelijk knipoog naar een zeer dierbare vriendin 

Lieve Vanhoutte die mij die lijfspreuk gaf als ik een jaar of 16 à 17 was. Die 
zonnewijzers lid was in hart en nieren. 

Lieve, is op maandag 15 januari 19 geleden zeer plots gestorven. Dit filmpje 
draag ik op aan haar en mijn ouders die mijn doorheen mijn levensweg mee 

gevormd hebben.  

Alsook aan iedereen die op mijn levensweg is gekomen. 

 



Krieltjes gevuld met gerookte zalm  tapa  

Ingrediënten 

- 24 krieltjes, 1 el olijfolie, en zout 

- 150 gr zalm, fijngesneden 

- 3 el zure room 

- 3 el zoete (Spaanse) uien, fijngehakt 

- 3 tl mierikswortel (potje in Colruyt) 

- 2 el fijngehakte bieslook 

- 50 gr dungesneden gerookte zalm in kleine vierkantjes 

- Kappertjes en zalmkaviaar ter garnering 

- Extra sprietjes bieslook ter garnering 

Bereiding 

- Verwarm de oven op 200°C.  Snij de krieltjes doormidden en meng ze met 

de olijfolie en peper en zout in een kom. Leg ze met de snijkant naar 

beneden op een ingevette bakplaat. Bak de krieltjes in zowat 20 minuten 

zacht in de oven en laat afkoelen. 

- Meng ondertussen de gesneden zalm, de zure room, de uiten, de 

mierikswortel, de fijngehakte kappertjes en bieslook en kruid met peper 

en zout. 

Hol de aardappeltjes een beetje uit en snij het topje van de bolle kant 
zodat ze mooi rechtop blijven staan. Vul de aardappeltjes met de vulling 
en zet ze op een serveerschaal. 

- Garneer de aardappeltjes met een vierkantje zalm, wat zalmkaviaar en 

bieslook. Zet ze een 2-tal uurtjes in de koelkast 

Met pesto gevulde champignons tapa  

Ingrediënten 

- 14 champignons van gelijke grootte 

- 4 lente-uitjes, fijngehakt 

- 1 el ongezouten boter 

- 8 zongedroogde tomaten in olie, uitgelekt en fijngehakt 

- 1,5 el droog broodkruim, zout en peper 

- 3 el geraspte Parmezaanse kaas 

- 4 el pesto (uit potje of zelfgemaakte 

Pesto : 

 - 150 gr verse basilicumblaadjes 
- 2 gepelde teentjes knoflook 
- 50 gr pistachenoten of pijnboompitten 

- 35 g Parmezaanse kaas 
- 1.5 dl olijfolie, zout en peper 



Bereiding 

- Verwarm de oven voor op 200°C. Trek de steeltjes uit de champignons en 

snijd ze samen met 2 hele champignons fijn. Bak dit samen met de lente-

uitjes zacht in de boter. Laat wat afkoelen en meng er de tomaten, het 

broodkruim en de helft van de kaas, peper en zout, door. 

Bestrijk de binnenkant van de champignons met de pesto, en vul dan het 
hoedje met het mengsel en strooi er wat geraspte kaas door. Bak de 
champignons gedurende 10 minuten in de oven (of totdat ze heet en 

stevig genoeg zijn). Serveer ze op een klein bordje met een vorkje. 
- Voor de pesto : 

- - doe het basilicum samen met het knoflook, de pijnboompitten (of 

pistachenoten) in de blender en mix heel fijn. Giet er de olijfolie bij tot de 

pesto de gewenste dikte heeft.  Voeg er de Parmezaanse kaas bij en meng 

goed. Peper en zout bijvoegen. 

De champingnonhoedjes kunnen tot 8 u op voorhand bereid worden en ze vlak 

voor het serveren in de oven bakken. 

Kroepoek met mangochutney en krokante scampi 

Ingrediënten 

12 gepelde en geblancheerde scampi’s 

12 blaadjes platte peterselie 
12 kroepoeks 

1 ei 
4 eetlepels mangochutney 
4 eetlepels panko 

2 eetlepels bloem 
4 eetlepels olijfolie 

 
Voorbereiding 

Laat de scampi’s oppervlakkig ontdooien en dep goed droog. 
Klop het ei los. 

Wentel de scampi’s in de bloem, dan in het losgeklopte ei en tenslotte in de 
panko. 
Laat 10 minuten rusten voor je ze bakt. 

 
Bereiding 

Verhit de olijfolie in een braadpan en bak de scampi’s 3 à 4 minuten goudbruin 
aan beide kanten. 

Verdeel wat mangochutney over de kroepoeks en schik er een scampi op. 
Werk af met een blaadje platte peterselie. 

 


