
Washington : het hele jaar al: Trump verkettert de vrije pers als “vijanden voor het volk” 

Rumbeke: 20 augustus 2018 : zou hij ons daar ook mee bedoelen 

 

Redactioneeltje 

 

Uit de toespraak van de hoofdredacteur bij de start van het nieuwe redactiejaar:  

 

“Beste collega’s, of mag ik zeggen medewerkers 

Het verheugt me zeer u allen hier voltallig aanwezig te zien rond de 

tekstverwerker. Het getuigt van uw onverdroten ijver en betrokkenheid bij ons 

project. Ik weet, ja ik ben er zeker van, dat ik ook tijdens het komend werkjaar 

op uw aller deskundigheid en tijd beroep zal mogen doen. Hou zeé ! 

Onze opdracht is niet gering en evenmin vrij van hindernissen. Laverend tussen 

accurate programmagegevens, weemoedige terugblikken, culinaire didactiek  

en poëtische beschouwingen moeten we keer op keer een volwaardig tijdschrift 

samenstellen. 

Daarbij moeten we niet alleen volledigheid nastreven, maar ons eveneens 

hoeden voor valselijk fake-nieuws, voor onevenwichtige fotoverschijningen en 

voor onvergetelijke taal- of spelfouten. En , niet in het minst, het geheel moet 

ook lay-out-matig uitblinken in schoonheid, verscheidenheid en originaliteit. 

Ja beste medewerkers, bla bla bla bla, bla bla…. En dan hef ik nu samen met 

jullie het glas op het nieuwe werkjaar en,     ga ik een eindje fietsen.” 

 

  



 

Activiteitenkalender 2018 - 2019 

 

Zondag 16 september   Play Kortrijk   

verantw. Jocelyne Cl. + Gerda 

Start: 11.30 u. aan de Houtmarkt in Kortrijk 

Einde: 18 u. aan de Houtmarkt in Kortrijk 

Prijs: 30 euro 

Inschrijven bij Gerda: jan.degroote-depuydt@telenet.be of 056/37 08 66 ten   

                                laatste tegen 9 september. 

Er wordt flink gewandeld. Stapschoenen of rolwagen meebrengen. 

 

Zaterdag 13 oktober   Palingbeek   

verantw. Ann D + Veerle + Ann V. + Katelijne 

Deze activiteit wordt volgende week voorbereid. Info krijg je op de activiteit van 

september. 

Hou alvast de hele dag vrij. 

Start: 

Einde: 

Prijs: 

Inschrijven bij 

 

Zaterdag 17 november     On Wheels ev. gecombineerd met Hippo War ?  

Verantw. Ann D. + Marc + Eveline + Wim + Claudine 

Wellicht volledige dag.  

We zouden ook enkele mensen van de Rotary Harelbeke uitnodigen. 

Deze activiteit gaat door in De Ark in Waregem. 

Start: 

Einde: 

Prijs: 

Inschrijven bij 

 

Maandag 31 december   Oudejaar bij Leen en Paul  

Mia en Johan willen een concept uitdenken… 
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Januari  Unie der Zorgelozen- theater  

Verantw. Leen + Mia 

(Programma tot vandaag nog niet gekend) 

Start: 

Einde: 

Prijs: 

Inschrijven bij 

 

Zondag 10 februari           Fotoreeksen van Vincents reizen  

Verantw. Leen + Gerda + Vincent + Katrien + Mia 

3 x 50 foto’s van Boedapest, Wenen en Stockholm + aangepaste hapjes 

Start: 14.30 u in de Voncke 

Einde:  

Prijs: 

Inschrijven bij 

 

15of16 maart  Souldance sessie met de  5 ritmes + avondmaal 

Verantw. Lieve + Katrien + Claudine 

Start: 

Einde: 

Prijs: 

Inschrijven bij 

 

Bij voorkeur zondag (wachten nog op antwoord v Souldance) 

 

13-14 april Weekend     Weekend voorstel Maldegem Die Loyale 

Verantw. Flurk + Mieke + Siska + Myriam + Mia 

Start: 

Einde: 

Prijs: 

Inschrijven bij 

 

 

 



Zaterdag 18 mei  Fietstocht 

Verantw. Katrien + Paul + Claudine 

Start: 

Einde: 

Prijs: 

Inschrijven bij 

 

Zaterdag 15 juni     kampvoorbereiding + wandeling van Bert in  Aalbeke 

Verantw. Bert + Myriam + Sophie + kern 

Start: 

Einde: 

Prijs: 

Inschrijven bij 

 

Zondag 21- zaterdag 27 juli  kamp Bielebaele in Brasschaat 

 

En voor wie graag alles weet: 

Voor 2020 zouden we voor de zekerheid een optie nemen op de Kleppe , en voor 

2021 terug Duin en Zee vastleggen.  

Iedereen zoekt misschien eens naar een buitenlandse bestemming voor het 

kamp v  2020, hetzij op vzw groepsverblijven, zorgvakanties in het buitenland of 

andere internetsites… 

 

 

  



UITNODIGING VOOR DE EERSTE SPETTERENDE ACTIVITEIT 

op 16 september 

 

We hebben het deze keer wat anders aangepakt. 

 

Wat denken jullie van te starten met een gemeenschappelijke maaltijd? 

Daarna met een gids een aangepaste rondleiding van Play doen 

(stadsparcours voor actuele kunst met 40 kunstenaars uit 18 landen)? 

Eindigen met een drankje in een Kortrijks cafeetje? 

 

Zo ziet het programma er dus uit! 

De prijs bedraagt 30 euro. Daarvoor krijg je maaltijd, drank, gids en wandeling. 

 

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen om 11.30 u. op de Houtmarkt 

in Kortrijk aan de ondergrondse parking.  Toegang met bankkaart. 

(!!! Het is die zondag autoloze zondag in Kortrijk.!!!  

Je  parkeert dus best in die ondergrondse parking (de makkelijkste van Kortrijk).  

Voor de chauffeurs raden we aan even op het Plein te parkeren en de mensen 

daar af te zetten. De Houtmarkt is vlakbij. Er zal iemand op de uitkijk staan.) 

Einde om 18 u.  

 

Schrijf zo snel mogelijk in bij Gerda: jan.degroote-depuydt@telenet.be  

of 056/37 08 66. 

Vergeet niet erbij te vermelden of er vervoer moet geregeld worden en je 

keuze uit de volgende menu’s. 

 Beenhammetje (voor de vleeseters) 

 Gegratineerd vispannetje (voor de viseters) 

 Salade met geitenkaas (voor de vegetariërs) 

Inschrijvingen worden afgesloten op 9 september!! 

 

We zien jullie graag komen! Vergeet de stapschoenen of rolwagen niet. 

 

Jocelyne en Gerda 
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KAMPVERSLAG VAN MARIJKE  

Ieper, 28 juli 2018. 

Dag Zonnewijzers, 

Na onze goede en deugddoende kamp, van het zonnige warme weer, schrijf ik 

nu, op mijn eigen manier, mijn ervaringen. 

Zaterdagmorgen 21 juli 2018, met de Nationale Feestdag, als mijn mama nog in 

het Jan Ieperman Ziekenhuis lag, van haar operatie van haar heup, tot in de 

namiddag, als mijn mama naar huis kwam, vertrok ik, met de auto van mijn 

broer Piet, naar Gullegem.  Dan nam ik afscheid van de vrouw van mijn broer 

Piet, Dora De Bock is haar naam. Wanneer we in Gullegem waren stonden we al 

klaar met onze bagage en valiezen met de camion om per auto’s naar de zee in 

Oostende te vertrekken.  Het was 12u10 dat we er waren met onze picknick.  We 

aten onze picknick buiten. 

  

Ons kamphuis. 

We zaten in het jeugdverblijfcentrum Duin en Zee rondom de natuur met veel 

gekleurde stoelen, rood, blauw, groen, en oranje.  Eerst dronken we een kopje 

koffie, nadat we ontvangen geweest waren.  Daarna hebben we ons geïnstalleerd 

in onze kamers.  Zoals elk jaar sliep ik bij mijn liefste en kamergenote Siska 

Deknudt met een laken, een kussensloop, en een donsdeken.  We deden het 

thema : 7 zwoele zonnewijzersdagen aan zee, ze zijn zulder zeker zot.  Er waren 

een drietal koks mee om iedere dag te koken en voor de picknick zorgen : Rita, 

Pierre en Johan.  We kregen van de dagverantwoordelijken een taak met een 

blad met onze namen erop.  We deden iedere dag een boottocht om zo te varen.  

Ik zat in mijn rolwagen, met een meneer, een mevrouw, en hun twee kinderen.  

Die meneer die bij me zat, hield mijn schouder vast en ik hield de schouder vast 

van die meneer, om mij te beschermen tegen de golven die wiebelden tot aan 

Zeebrugge.  Als we in Zeebrugge waren stond er een meisje met een plakkaat in 

haar hand, als we uit de boot gestapt waren.  Ik stapte uit mijn rolwagen, om 

een knuffel te geven.  Het meisje was heel blij dat ik haar geknuffeld had.  Dan 

aten we onze picknick in Zeebrugge.  We bezochten niet ver van ons Kamphuis 

het Fort Napoleon van 8 Miljoen met een uitzicht op de eventueel vijandige 

schepen op zee.  Binnenin is er ook een openluchttentoonstelling, in BeauFort, 

met wat uitleg dat we kregen van Claudine Denoulet.  De volgende dag als we 

nogmaals met de boot vaarden bezochten we het Kursaal, het Casino en het 

Zandsculptuurfestival van de 90ste verjaardag van Mickey Mouse en Disneyland 

Magic aan de zee, de stad Oostende, met beelden en figuren uit de 

sprookjeswereld van Disney uitgebeeld in zand.  Zoals de Rode Duivels, Mary 

Poppins, Alice in wonderland, 1001 Dalmatiëns, Star Wars, Peter Pan, en 

Pinokkio.  Dan aten we onze picknick in de Bibliotheek, die de koks mee hadden 

voor ons.  We kregen aan de ingang een ticket van 8 Euro om het 

zandsculptuurfestival te bekijken.  Dan was er iedere avond de Rode Draad en 

Tien om te zien, met het liedje :  



1. ‘k heb de zon zien zakken in de zee 

‘k heb de zon zien zakken in de zee 

‘k heb de zon zien zakken, de zon zien zakken 

de zon zien zakken in de zee. 

2. ‘k heb de zak zien zonnen in de zee 

‘k heb de zak zien zonnen in de zee 

‘k heb de zak zien zonnen, de zak zien zonnen 

de zak zien zonnen in de zee. 

3. ‘k heb de zon zien zeeën in de zak 

‘k heb de zon zien zeeën in de zak 

‘k heb de zon zien zeeën, de zon zien zeeën 

‘k heb de zon zien zeeën in de zak. 

Ik was met Leen Accou dagverantwoordelijke zoals elk jaar, en ik zong een liedje 

om de mensen te wekken van : De Zonnewijzers zijn zo zeer steeds paraat. 

We deden het thema van de 7 zwoele zw dagen aan zee.  Ze zijn zulder zeker 

zot, omdat jullie heel veel van mij houden. 

1. Ref. : Lieve Zonnewijzers, Zonnewijzers, 

Bis 2 x Lieve Zonnewijzers zon 

Lieve Zonnewijzers, Zonnewijzers 

Ref. (vervolg) Lieve Zonnewijzers zon 

2. De Redders (dagver) wekken ons zo goed 

met veel activiteiten per dag 

jullie houden heel veel van mij 

omdat jullie voor altijd blijven bestaan 

jullie zorgen heel goed voor mij, en blijven steeds bij mij 

omdat jullie heel opgewekt en vrolijk zijn, jullie zijn heel goed voor mij 

Ref. : Leve de Zonnewijzers, Zonnewijzers 

Bis 2 x jullie blijven voor altijd bestaan 

Leve de Zonnewijzers, Zonnewijzers 

jullie blijven voor altijd bestaan. 

Dit is het Refrein van :  

Bis 2 x Donaat, Donaat, Donaat, Donaat 

Donaat, Donaat, Donaat, Don. 

Het afscheid nemen. 

De laatste avond, was er een slotavond, van Tien om te zien, met de Rode Draad 

en van Ik heb de zon zien zakken in de zee, met een geschenk voor de koks, en 

een dankwoordje.  Ik zong nogmaals met Leen Accou als dagverantwoordelijke : 

Het liedje van mijn Favoriet Raymond van het Groenewoud van 2 meisjes op het 

strand met 2 mooie wijsjes. 

Daarna het liedje van Marva :  



We gaan met de Zonnewijzers naar Oostende, 

naar de duinen, zand, en strand, om van 

de zeelucht te genieten, en ook om er te zonnen 

in de gezonde zeelucht en te rusten 

waar ik ook mag komen 

zal ik blijven dromen van ons heerlijk 

oude Noordzeestrand 

niets kan dat vervangen 

steeds zal ik verlangen naar het oude Noordzeestrand. 

Daarna kreeg ik een Beker van Tien om te zien omdat ik met Leen Accou, als 

dagverantwoordelijke gewonnen had met het liedje van het thema van : de 

Zonnewijzers zijn zo zeer steeds paraat.  We deden het thema van de 7 zwoele 

zw dagen aan zee.  Ze zijn zulder zeker zot.  Omdat jullie heel veel van mij 

houden. 

1. Ref. : Lieve Zonnewijzers, Zonnewijzers, 

Bis 2 x Lieve Zonnewijzers zon 

Lieve Zonnewijzers, Zonnewijzers 

Ref. (vervolg) Lieve Zonnewijzers zon 

2. De Redders (dagver) wekken ons zo goed 

met veel activiteiten per dag 

jullie houden heel veel van mij 

omdat jullie voor altijd blijven bestaan 

jullie zorgen heel goed voor mij, en blijven steeds bij mij 

omdat jullie heel opgewekt en vrolijk zijn, jullie zijn heel goed voor mij 

Ref. : Leve de Zonnewijzers, Zonnewijzers 

Bis 2 x jullie blijven voor altijd bestaan 

Leve de Zonnewijzers, Zonnewijzers 

jullie blijven voor altijd bestaan. 

Halverwege het kamp, heb ik ook in de zee gezwommen, voor mijn heup, met 

Claudine Denoulet, Siska Deknudt mijn liefste en goede kamergenote, en Katrien 

Denoulet.  Het zwemmen in de zee heeft mij heel veel deugd gedaan voor mijn 

heup.  Ik heb er heel veel en enorm van genoten.  We konden niet naar 

Raversijde gaan, wegens de hittegolf omdat we zouden vallen.  We bleven in het 

Kamphuis in het jeugdcentrum Duin en Zee, om een kopje koffie te drinken 

voordat we naar Gullegem vertrokken om 15 uur, en voordat de andere groepen 

er waren, als we naar Gullegem vertrokken bij Paul Vannieuwenhuyse en Leen 

Accou.  Het was 15uur30 als we in Gullegem waren bij Paul Vannieuwenhuyse en 

Leen Accou met Donaat Dumon. 

Ik zou nog zo’n goed kamp willen beleven ! 

Marijke. 

Tot volgend jaar in Bieleboele Brasschaat ! 

  



Zonnewijzerskamp 21- 28 juli 2018 – Duin en Zee 

Oostende 

34 kampleden 

 

Zaterdag 21 juli – 33 pers. 

Picknick ter plaatse met eigen drank. 

Apero :  Gran Baron + appletise 

Hapje :  dipsaus met spinazie en artichokbodems 

 radijsjes met geitenkaas 

   

 

 

Avondmaal: spaghetti ( meegebracht van 

thuis )  

                     

Zondag 22 juli – 36 pers.    lunch ter plaatse 

’s middags :    clafoutis (zie recept) + ijsbergsla + vinegrette + ciabatta 

’s avonds:    apero: witte wijn – pastis-  tonic 

                    Hapje :  feta – courgette 

    carpaccio vlees / ruccolapesto 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waterzooi met vis + gekookte aardappelen 

                    

                   Witte wijn 

          Flan caramel 

 

Maandag 23 juli: 34 pers.  - daguitstap 

’s middags: belegde broodjes 100 

                   25 met sla-tomaat-vissalade 

                   25 met sla-tomaat-kaas-eitje-worteltje 

                   25 met ijsbergsla-kipcurry-ananas 

                   25 met philadelphiakaas-raketsla-zongedroogde tomaat 

 

’s avonds : apero: aperol-proseco-spuitwater of biolimonade ww 

                  Hapje: tongfilets gefrituurd 

    Chips zoete aardappel 

 

Varkenswangetjes met frietjes en pickles- saus-  

   koudewitloofsla en gemengde sla 

 



Dinsdag 24 juli: planning -  lunch   34 pers. 

’s middags:  slaatje met zalm  

                    Slaatje Niçoise 

                    Slaatje met couscous        

 

 Verrassing:  Boule de Berlin op strand   

   

’s avonds : apero : pisang + alcoholvrije  + fruitsap 

             Carpaccio vis met mango       Gerookte forelmousse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  heilbot met korstje / krielaardappelen / warme tomaat met spinazie/ 

jonge worteltjes     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Woensdag 25 juli : 34 pers. dagtocht 

Pasta slaatje :  3 kg pasta- 5 bokalen feta- 400gr zongedroogde tomaatjes-  

                     Gehalveerde kleine tomaatjes- 3 komkommers – kappertjes- 6  

rookworst 

                     Rucola 

                     Banaan- appel- mesjes- servetten 

 

’s avonds : apero: Martini +tonic 

  Hapje: mosselsoepje / Duvel / witloof 

    Mosseltjes in sausje 

 

                  6 kg kalkoenfinesse– kroketjes – 5 kg witloof –  

3 kg boontjes met  spek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 26 juli – 35 pers - lunch 

’s middags :  20 met  vleessalade-eitje-augurk 

                    20 met sla-tomaat-kaas-eitje-worteltje 

                    20 met gerookte hesp – griekse kaas 

                    20 met kip curry of philadelphiakaas 

 

’s avonds : apero sangria 

                  Hapje : uiringen met zure room 

    Gerookte forelmousse 

BBQ : 15 worsten en 4,50 kg country steaks  

 Sla/tomaat/komkommer/bloemkool/worteltjes/rodebiet/witte selder 

                            aardappelen in de schil met lookboter 

    

                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ijsje met grote stukken fruit in diep bord + sausjes + munt 

                           ( 1liter : 8 pers.) 

 

  



Vrijdag 27 juli – 35 pers. 

’s morgens : ontbijt 

’s middags : maccaroni met restjes kalkoenfinesse, courgette, tomaat, in witte 

saus met gruyerekaas  

 

 

 

                    Koffie – traktaat Mieke en Katrien voor hun verjaardag 

 

 

Hapjes – kamp 2018  Duin en Zee: 

Bruscetta met warme spinazie en artisjokdip: 

200 gr verse spinazie, blik artisjokbodems, 1 ui, 1 teentje look, 100 gr philadelphia 

kaas, 35 gr parmezaan 
 

Kook de spinazie eventjes in water, laat goed uitlekken en duw dan zeer goed het 

sap uit. Stoof een uitje in olijfolie, samen met het teentje look. Doe er de spinazie 
bij, alsook een drietal artisjokbodems. Laat dit alles eventjes stoven en doe dan 
de parmezaan en de philadelphia kaas er bij. Laat NIET meer koken. 

Mix dit alles , kruiden naar wens met wat P&Z. Mag lauw of koud worden opgediend 
op bv. een lepeltje of als dipsaus. 

 

Tartaar van st Jacobsnootjes met mango: 

1 bio limoen, 1 coquille per persoon, 1 mango, 2 klp olijfolie, wat gember, 1 klp 
roze bessen. 

 
Rasp wat zeste van de limoen en pers de limoen dan uit. Meng het sap met de 
olijfolie, en de zeste. Doe daar wat gember bij en kruid met P&Z. Snij de mango 

in kleine blokjes, en doe er een lepeltje roze bessen bij. Snij de half-diepgevroren 
cocquilles in fijne schelletjes, en leg deze dakpansgewijs in een ronde vorm op een 

klein bordje. Leg in het midden wat mango en doe dan wat sap op de cocquilles. 
Dien zeer fris op. 
 



Mosselsoepje met witloof, curry en Duvel: 

20 mosselen, witloof, bakboter, peterselie, currypoeder, duvel, room en peper 
 
Snij het witloof in zeer fijne stukjes, stoof dit aan in wat boter. Voeg de gewassen 

mosselen toe en kruid met peper en currypoeder. Doe de Duvel bij de mosselen 
en plaats dit op een hevig vuur. Wanneer de mosselen gaar zijn, haal je ze uit de 

pot en ontdoe je de mosselen van de schelp. Voeg een beetje room bij het vocht 
en bindt het vocht tot soepdikte. Eventueel nog een beetje bijkruiden met curry.  
Giet de soep in een klein tasje, doe er een 3-tal mosseltjes bij en serveer met een 

beetje peterselie. 
 

Courgette met feta en tomaat: 
2 courgettes, 8 kersttomaatjes, 1 blok fetakaas, 16 rozemarijnstokjes, olijfolie, 
P&Z, provencaalse kruiden 

 
Was de courgettes, snij dan met dunschiller fijne lange slierten. Smeer deze 

slierten in met olijfolie en kruid deze. Leg ze op bakpapier op een ovenplaat en 
laat ze 15 min in een voorverwarmde oven van 180°. Snij nu de fetakaas in kleine 
blokjes (16st). Wikkel de fetakaas in een reepje courgette en doe dan bovenop 

een half tomaatje op dmv een stokje rozemarijn . 
Radijsjes met geitenkaas: 

 
Radijsjes, 1 potje geitenkaas natuur of met kruiden. 
 

Snij een dekseltje af van de radijsjes (best aan zijkant) en laat ook een klein 
deeltje van het steeltje er aan. 

Hol nu met een mesje een deel van de radijsjes uit. Vul de radijsjes nu op met de 
geitenkaas, dat kan best met een spuitzak. Dien fris op. 
 

 

Culinaire groetjes, Johan 

 

 

 



BEZINNING OP KAMP  

 

 

Deze tekst werd voorgelezen door Myriam op het bezinningsmoment op kamp. 
Dit om de vader van Colette, Jules Gouwy, en de vader van Ann, André Dekijvere 

te herdenken. Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om in naam van 
alle Zonnewijzers, onze steun te betuigen aan Eveline en John, bij het overlijden 
van hun vriend Christofforos op Korfoe. Wij wensen hen allen veel moed en 

sterkte in deze moeilijk tijden. 
 

         Sta niet bij mijn graf te wenen 
          Ik ben er niet, 
          Ik slaap er niet, 

          Ik ben 1.000 winden die waaien, 
          Ik ben de schittering op de sneeuw, 

          Ik ben het zonlicht op het rijpe graan, 
          Ik ben de zachte herfstregen, 

          Als je in de stille ochtend wakker wordt, 
          Ben ik de snelle optillende kracht, 
           Van stille vogels in hun cirkelvlucht. 

          Ik ben het zachte sterrenlicht 's nachts. 
           Sta niet bij mijn graf te wenen... 

 

 
 



WEETJES 

 

Zaterdag 

 

 Voor mij (Ann D.) begon het kamp al toen Bert mij samen met nonkel 

Geert en Heidi kwam ophalen.  
 

 Ze wilden mij eerst met scooter en al mee vervoeren met de camion, maar 
deze vlieger liet ik natuurlijk niet opgaan. Ik reed mee met Bert richting 

Gullegem. 
 

 Daar bleek er nog niet te veel roering te zijn. Anny was natuurlijk trouw op 
post. 

 

 Leen vertelde dat de fietsers rond 9 u vertrokken waren. Ik vermoed 

negen mannen en een vrouw. 
 

 Pierre had een tandem kunnen lenen van iemand die hij kende en Ann V. 
was blij dat ze de mannen kon vergezellen. Ze zou ongetwijfeld haar 

vrouwtje kunnen staan. 
 

 Stilaan kwamen de zeereizigers binnen gewaaid en konden we beginnen 

met de camion te laden. 
 

 Claudine en Eveline kwamen samen toe en ze waren gepakt en gezakt met 

allerlei attributen. 
 

 Wie kon stak de handen uit de mouwen en in een mum van tijd was de 

camion geladen. 
 

 Bernard zou ons dit jaar niet vergezellen. Er stond hem - op vrijdag 27 juli 

- een kleine ingreep te wachten en kreeg geen groen licht om mee te gaan 
op kamp. Katrien, had hem nog een bezoek gebracht en hij zag er goed 

uit. Ze moest vele groetjes doen aan iedereen 
 

 Onze twee dagverantwoordelijken - Claudine en Katrien - hadden zich in 

een rapte verkleed. Met een zwemband en duikbril aan gaven ze ons de 
autoverdeling. 

 

 Ze voorspelden ons een super zonovergoten kamp. Dus iedereen zag het 

zitten om richting de zee te vertrekken. 
 

 Er zullen wel enkelen gedacht hebben dat we gingen in de file staan. Dat 
viel wonderwel heel goed mee. Op een bepaalde plek hebben we wat 

moeten aanschuiven.  
 



 In bepaalde richtingen zagen we meer file staan. Gelukkig moesten wij 

een andere richting uit. 
 

 Iedereen arriveerde goed op de kampplaats. Het was eventjes zoeken voor 

we met zijn allen parking vonden. Er was niet ver van onze kampplaats 
een parkeerterrein. 

 

 Bert was het even voorbij gereden. Gelukkig hadden we het snel gezien. 
 

 Onze kampplaats lag verscholen achter een zaal waar je kan trampolie 

springen. Er was ook een cafetaria en dat hadden ongetwijfeld de meesten 
onder ons gezien. 

 

 De kampplaats bleek hermetisch afgesloten te zijn, toen er iemand contact 

opnam met een van onze koks bleken die op boodschap te zijn. Misschien 
hadden ze onderweg ook een terrasje gedaan om zich wat moed in te 
drinken voor het zware werk dat hen ten wachten stond. 

 

 De camion was in een fluitje van een cent leeg gehaald. Vele handen 

maakten het tot licht werk.  
 

 Het was verschrikkelijk warm in de zon en daarom zochten we wat 
verkoeling in de schaduw.  

 

 Het was al tegen etenstijd en onze picknick zou ons zo stilletjes beginnen 

smaken. We zochten ons een geschikt plaatsje in de schaduw of de zon. 
Voor iedereen bleek er wat wils te zijn. 

 

 Leen had een berichtje of een telefoontje van Siska. Zij en Jos waren 

onderweg en hadden in een lange file gestaan. 
 

 De omgeving werd ook eens bekeken, er bleek er speeltuin en een 
vakantiekolonie te zijn voor kinderen. 

 

 Terwijl we picknickten werd er gezellig gekeuveld over van alles en nog 

wat. Iedereen was het er unaniem over eens dat we de gedroomde 
kampbestemming hadden dit jaar. Het beloofde een schitterende week te 

worden zo te horen aan de weersvoorspellingen. 
 

 Lieve en Dotte vervoegden onze groep. Het was wat onzeker geweest of 

Dotte ging mee kunnen gaan, want ze was opgenomen geweest in het 

ziekenhuis. We waren natuurlijk blij dat ze er bij kon zijn. 
 

 Plotseling stond Jos bij ons en het was een hartelijk weerzien met de 

bende, ook Siska was duidelijk blij om de groep te zien. 
 

 Iemand vroeg aan Jos of ze haar picknick bij had, ze keerde met haar kar 

om er achter te rijden. Na een tijdje keerde ze terug zonder picknick, want 
die bleek ergens te steken waar ze niet aan kon. Gelukkig was er iemand 
bereid om mee te gaan na wat twijfel of ze dit zouden doen. 



 

 De koks waren ondertussen ook toe gekomen en het was ook een heel blij 

weerzien. Er werd koffie gezet en dat smaakte. 
 

 Claudine en Katrien hadden de kamer verdeling gemaakt en ze lazen die af 

en zo kon de zoektocht beginnen naar de kamers. 
 

 Hier en daar zal er wel iemand van ons hulp nodig gehad hebben om zijn 

of haar kamer te vinden. We hadden heel het gebouw afgehuurd zo 
hadden we voldoende ruimte. 

 

 Er werden in twee kamers grondbedden uitgehaald en langs de kant gezet, 
zodat het vlotter zou gaan met de tilliften. 

 

 Nadat we de tijd hadden genomen om ons te installeren werd er buiten 

aan de voordeur gebeld. Marc deelde er flesjes water uit en schreef onze 
naam op. Aan het eind van het kamp weer inleveren zei hij en daar 

moesten we het mee doen zei hij 
 

 Dat bleek een grapje te zijn, we konden die bij vullen met water uit de 

kraan. Het was drinkwater en dit was een hele opluchting. We zouden 

geen dorst lijden. 
 

 Er werd ook hier en daar zonnecrème gesmeerd want dat was met deze 

temperaturen geen overbodige luxe. 
 

 Iedereen bleek in de stemming te zijn om het terrein naast ons kamp te 

verkennen. We kwamen eerst uit op een soort weide waar we een 
ommetje maakten. 

 

 Anny voelde zich wellicht de koningin te rijk nu ze in haar elektrische 

rolstoel zat. Je zag dat ze zichtbaar genoot van die vrijheid te kunnen 
rijden waar ze wilde.  

 

 Van daaruit zagen we de burcht van Fort Napoleon staat, daar zouden we 
’s  anderdaags naar toe gaan. 

 

 We kwamen plotseling terecht op een soort parkeerterrein en van daaruit 

konden we een brug over om onze wandeling verder te zetten. 
 

 Van de plaats hadden we zicht op een stuk oude haven of industrie gebied 
van Oostende. 

 

 In schril contrast daarmee stonden er natuurlijk enkele hoge gloednieuwe 

appartementsgebouwen waar ze nog volop mee bezig waren. Er wordt nog 
volop bij gebouwd.  

 

 We zagen direct dat het geen spek voor onze bek was. Op het hoogste 

verdiep was zelfs een zwembad. Er bleek op het moment dat wij er 
passeerden niemand in te zwemmen. 



 

 Vandaar uit wandelden we richting een nieuwe pier. Wat mij meteen opviel 

was dat deze zeer toegankelijk was. Het was een plezier om er op te 
rijden.  

 

 Langs de kant zagen we enorme rotsblokken, deze hebben ongetwijfeld 
een doel. 

 

 Het deed ons allen heel veel deugd om de zee van zo nabij te zien en de 

bries in ons gezicht te voelen. 
 

 We vonden het geweldig om daar ongestoord en vrij op te wandelen. Op 
deze manier kreeg iedereen ook de kans om eens een klapke te slaan. 

 

 Hier en daar stonden er zitbanken waar we even konden verpozen. We 

kregen met zijn allen wellicht echt een vakantiegevoel. 
 

 We keerden langs een andere weg terug en kwamen uit aan een haven. 
Nieuwsgierig als we waren gingen we een kijkje nemen van dichterbij. In 

de loop van de week zouden we nog de overzetboot nemen richting stad 
van Oostende. 

 

 Om de veerboot te nemen zouden we telkens een smal bruggetje over 

moeten en we bekeken of dit zou lukken. Later zou blijken dat Jos onze 
reddende engel zou zijn want zij heeft een oprij plank die het gemakkelijk 

maakt om een verhoogde drempel te passeren. 
 

 Toen we terugkeerden richting de kampplaats kwamen we een 

vissenfabriekje tegen die de begin letters had van Mariastede waar Colette 
verblijft. Dat viel haar en ons meteen in het oog. 

 

 Sommige straten zijn echt geplaveid met kasseistenen, dat voel je 

natuurlijk wel heel goed als je in een rolstoel zit. Ook voor degenen die 
duwden is dat niet altijd even evident. 

 

 Toen we terug op ons terrein waren, bleken de fietsers goed en wel 

gearriveerd te zijn. Ze waren zich nog aan verfrissen en dit deed hun 
ongetwijfeld deugd.  

 

 Als enige vrouw tussen al die mannen had Ann goed haar manneke 

gestaan, je zag zichtbaar dat ze er van genoten had. 
 

 De eerste aperitief wachtte op ons, we zouden weer culinair verwend 
worden met allerlei lekkere hapjes. Wellicht vind je enkele recepten in dit 

steekje. 
 

 Gedurende gans de week hebben we buiten kunnen aperitieven en dat 

vonden we een zaligheid. Velen onder ons hadden ook heel graag buiten 

gegeten.  
 



 Dit bleek geen haalbare kaart te zijn. De terras meubels waren daar niet 

geschikt voor. We mochten de binnen tafels en stoelen wel buiten zetten, 

maar ze zouden elke dag terug binnen moeten gezet worden. 
 

 Traditioneel was het spaghetti en het smaakte ons heerlijk, we hadden 

door de zeelucht natuurlijk honger gekregen. Er werd gezellig bij gepraat 

over wel en wee. 
 

 Het was al behoorlijk laat, dus besloten we eerst de rode draad te doen en 

daarna de afwas. Flurk en Eveline hadden zich geroepen gevoelen om dit 
in handen te nemen. 

 

 Ze hadden zich verkleed in Bea en Willy, het duo die de eerste 

afleveringen van het televisieprogramma ‘Tien om te zien’ presenteerden 
op VTM. Ze hadden Paul aangesteld om de techniek te verzorgen. 

 

 Als dagverantwoordelijke hadden we de opdracht gekregen om een liedje 

te kiezen die een link had met de zee. Claudine en Katrien beten de spits 
af met een Franstalig liedje. 

 

 Nadien vroegen ze aan mensen in het publiek wat ze vonden van de act. 

Aan de hand van drie verschillende criteria mochten ze een oordeel vellen. 
 

 De creatieveling in Eveline had een rad gemaakt waar een Chinese 

vrijwilliger voor nodig was om aan te draaien. Ze had drie personen nodig 

om het bekende liedje ‘laat de zon maar zakken in de zee’ uit te beelden. 
 

 Ze had daarvoor drie verschillende attributen gemaakt om de zon, de zak 

en zee uit te beelden. We zongen uiteraard uit volle borst mee, hiermee 

was de toon van het kamp echt gezet. 
 

 Omdat het nationale feestdag was, was er vuurwerk. Enkelen onder ons 

keken er naar vanop het terras  

 
 
 

Zondag 

 We werden gewekt omstreeks 8 uur door Colette en Siska, de meesten 
onder ons hadden redelijk goed geslapen voor de eerste nacht. 

 

 Het was wel schrikken toen we te horen hadden gekregen dat Mieke tegen 

de ochtend was gevallen en naar het ziekenhuis was overgebracht. 
 

 Ons eerste ontbijt smaakte voortreffelijk, pistolets, boterkoeken, 
croissants. Kortom voor elk wat wils.  

 

 In de voormiddag lieten we de creatieveling in ons naar boven komen. We 

maakten bloemen in papier-maché onder leiding van Mia. 
 



 Colette maakte er een in haar lievelingskleur. We hielpen elkaar met raad 

en daad. 
 

 Myriam had zeer veel schelpjes mee gebracht en we maakten voor 

iedereen die het wilde een hangertje met een schelp. Met een speciale 
knoop  

 

 Enkelen kleefden een kadertje met schelpen, het resultaat mocht zeker 

gezien worden. 
 

 Het was heel warm en daarom kwam iemand van ons regelmatig langs 

met water en dit deed natuurlijk deugd. 
 

 Katelijne was ondertussen ook toe gekomen. Toen er haar iemand vroeg 

of het druk was geweest op de weg antwoordde ze dat het zeer goed mee 
viel. 

 

 De handigen onder ons waagden zich er aan om verse garnalen te pellen. 

Ze zouden verwerkt worden in heerlijke hapjes. 
 

 Binnen waren enkelen bezig onder leiding van Carine vliegers aan het 

maken. het was waarschijnlijk even zoeken omdat er daar speciale 
technieken voor nodig zijn. 

 

 Het resultaat mocht echt gezien worden. Het waren twee mooie vliegers 

die Rik trots mocht opsteken. Met de hulp van iemand – ik vermoed Jan – 
lukte het hem wonderwel. 

 
 

 Het was mooi om te zien, helaas stond er 

een zeebries en scheurde het een stukje. Toch 
beleefden we er plezier aan, Claudine en 

Vincent trokken er ook foto’s van. 
 

 Bert kwam plotseling op de proppen met 

een petanque spel, Paul V. en ik samen met 
Bert waagden ons daar aan. Het bleek niet zo 

eenvoudig te zijn, want het was het effen 
grasperk waar we konden op spelen. Toch 

amuseerden we ons kostelijke. 
 

 De tijd vloog voorbij zonder dat we er erg 

in hadden en zo was het weer etenstijd. We 

mochten smullen van een gerecht met ei en 
groentjes. Dat met wat stokbrood. 

 

 Degene die wilden hadden na het eten de tijd om wat te rusten. Enkelen 
zaten buiten en sommigen namen een boek ter hand. 

 



 Tegen koffietijd kwam iedereen richting het terras voor een kopje troost. 

Het werd stilaan tijd om verzamelen zodat we richting Fort Napoleon 

konden wandelen. 
 

 Sommigen namen een soort zijweggetje, maar de gemotoriseerde 

rolstoelen konden dit uiteraard niet. We bleken er bijna op hetzelfde 

moment aan te komen. 
 

 Flurk, Myriam en Jan leidden ons rond aan de hand van een audiofoon met 

luidspreker. 
 

 We verdeelden ons in drie groepjes en kwamen op die manier heel wat te 

weten rond de geschiedenis van het Fort. 

 
 

 

 Zo was er ooit nog een kinderopvang gevesten geweest. Dat was eerlijk 

gezegd moeilijk voor te stellen. 
 

 Momenteel was er een tentoonstelling van bekende schilderijen speciaal 
voor kinderen. Er stonden hier en daar houten beelden waar je je hoofd 

kon door steken. 
 

 Tijdens de oorlog was er ook fel gevochten geweest door de Britse, Franse 

en wellicht ook Duitse soldaten. 
 

 Je zag dat ook aan de enorme gaten waardoor ze wellicht met geweren en 
andere oorlogswapens gericht konden schieten. 

 



 Er lagen ook grote kinderboeken rond de tentoonstelling waar we eventjes 

in bladerden. De kinderen konden er ook kleuren als ze er zin in hadden. 
 

 Op de beneden verdieping bleek er een bakkerij te zijn geweest. In de 

oorlog was het daar wellicht verschrikkelijk warm. 
 

 Er waren twee of drie verdiepingen. Op een gegeven moment kwamen we 

een paneel tegen met allerlei schoenen. Er was een opdracht bij, maar ik 

kan mij niet meer herinneren wat precies. 
 

 Daarbij stonden ook een soort van houten bakken waar je je hand kon 

insteken. Je voelde dan iets. 
 

 We kregen ook een inkijk op de manier waarop er gekookt werd tijdens de 

oorlogsjaren. Grote potten die boven het haardvuur hingen. 
 

 Degenen die wilden konden via een trap tot op de bovenste verdieping en 

vandaar uit hadden we een zeer mooi uitzicht over de zee. We zagen ook 

ons kampterrein. 
 

 Het werd zo stilaan tijd om richting onze kampplaats te trekken. Bij het 

verlaten van het ‘Fort Napoleon’ staat er een mooie tekst in een metalen 
plaat uitgebeiteld. Sommigen namen even de tijd om het te lezen. 

 

 Een groepje die al voor was had dorst gekregen en gingen op verkenning 

bij onze buren. Toen ik er passeerde hoorde ik hun stemmen en ging ik er 
ook een kijkje nemen. 

 

 Ze zaten er gezellig iets te drinken op het terras, het was er leuk 

vertoeven. Terwijl we daar zaten kwamen de anderen voorbij gewandeld 
richting het kamphuis. 

 

 Toen we op ons terrein kwamen, hadden we wat tijd om ons te verfrissen 

voor het aperitief en het eten. Het smaakten ons weer heerlijk. Tijdens 
deze momenten wordt er ook gezellig bij gekeuveld. 

 

 Flurk kwam ook terug van het ziekenhuis. Mieke had enkele onderzoeken 

ondergaan en zou hoogstwaarschijnlijk het ziekenhuis mogen verlaten. 
Annie H. en Leen waren bij haar in de namiddag op bezoek geweest.  

 

 De rode draad werd naar voor gebracht door Colette en Siska. Colette 

danste  
heel sierlijk en mooi op een liedje. Ze waren mooi verkleed.  

 

 Na de rode draad smulden we nog van een lekker dessert, degenen die 

avond afwas hadden staken de handen uit de mouwen. De anderen 
genoten nog wat van de avond. 

 



 Er waren er ook die gingen slapen, omdat ze wisten dat we er ‘s 

anderdaags  een ganse dag op uit trokken.  

 
 

Maandag  

 We werden gewekt door Rik & Bert. We hoorden die al van ver afkomen 

met een radio. Het was een vrolijk liedje, maar ik weet niet precies meer 

wat het was. 
  

 Om negen uur werden we verwacht aan tafel. Zoals elke ochtend konden 

we genieten van een heerlijk ontbijt. Met ruime keuze voor iedereen. 
 

 We trokken er vandaag een ganse dag op uit, dus hadden we niet zolang 

tijd om te blijven zitten. 
 

 Nadat de afwas was gedaan en we alles samen hadden gepakt, konden we 

ons stilaan klaarmaken om te vertrekken.  
 

 We verdeelden ons in groepjes, want we zouden met de tram richting 

Zeebrugge sporen. Dat op zich bleek al een groot avontuur te zijn, maar 
iedereen van ons had daar wel zin in. 

 

 We hadden natuurlijk een speciale verlaagde tram nodigde om er met de 
rolwagens op te kunnen. Dus moesten we wat geduld oefenen voor ieder 

groepje mee kon.  
 

 Als de tram die stopte te vol zat konden we uiteraard ook niet mee, maar 
dat deerde niemand. Toen ons groepje instapten was de toon meteen 

gezet. We voelden ons echt op reis. 

 
 

 

 Je merkte dat er heel wat mensen zeer 

behulpzaam waren en ons vroegen waarheen we 

gingen. Terwijl je van andere medereizigers 
meteen voelde dat ze er hun bedenkingen bij 
hadden. Daar trokken wij ons niks van aan. 
 

 Af en toe moesten we ons bij een halte wat 

verplaatsen om iemand op of af te laten stappen. 
 

 Vermoedelijk spoorden we ruim een half 
uur met de tram. We genoten van het uitzicht dat 

we te zien kregen en van de gesprekjes. 
 

 Toen we aan de halte waren waar we 
moesten uitstappen waren er terug enkele 

mensen die ons graag een handje hielpen.  
 



 De groepjes die ons voor waren hadden op ons gewacht en gezamenlijke 

wandelen we richting de haven.  
 

 Wat mij opviel was dat er hier en daar leegstaande huizen waren. Er hing 

precies een andere sfeer dan in Oostende. 
 

 Pierre & Rita, zouden met de auto onze picknick komen brengen. We 

zochten dan ook ergens een plaatsje waar we met de bende konden zitten. 
 

 Johan bleef op de kampplaats, hij werd gezelschap gehouden door Dotte 

en Leen vermoed ik. Ook Flurk was thuis gebleven omdat Mieke in de 
namiddag uit het ziekenhuis mocht. 

 

 De picknick smaakte ons, we hadden zoals altijd keuze uit verschillende 

broodjes en drank.  
 

 We moesten wel het uur in de gaten houden, want om twee uur moesten 

we aan boord gaan van het schip, die ons een rondleiding zou geven langs 

de haven van Zeebrugge. 
 

 Om op het schip te gaan moesten we langs een brug geraken. Voor de 

vaste rolstoelen bleek dat nog niet zo evident te zijn. Deze mensen 
hadden maar een plaats waar ze konden staan.  

 

 Met enkele gingen we op het binnen op het schip en bestelden iets om te 

drinken. De meeste mensen die aan boord kwamen deden dat, de barman 
had goed zijn werk. 

 

 Op twee verschillende televisieschermen werd er uitleg geven over de 
werking van de haven.  

 

 In haven zijn er heel wat bedrijven gevestigd dat brengt normaal heel wat  

bedrijvigheid met zich mee. Nu was het wel rustig daar een aantal firma’s 
in vakantiemodus waren. 
 

 We zagen de enorme windmolens die in zee zijn geplaatst, die voorzien 

vele bedrijven en gezinnen van elektriciteit.  
 

 Je zag ook ontelbare containers die met de schepen werden vervoer. Vele 

onder ons vonden dat wel indrukwekkend om eens te zien en er de nodige 
uitleg bij te horen.  
 

 We konden op verschillende verdiepingen zitten, alleen de vaste rolstoelen 

zaten op het benedendek. Ze kregen veel stank te verduren van 

uitlaatgassen van de boot.  
 

 De ganse rondvaart duurde ongeveer drie kwartier en was interessant om 
eens mee te maken.  
 

 Toen de boot terug aangemeerd lag lieten ze eerst de andere passagiers 

er af gaan, nadien hadden wij voldoende tijd om de boot te verlaten.  
 



 Omdat we nog ruimschoots de tijd hadden besloten we nog even een 

wandeling te doen langs de haven. In sommige gebouwen was een 

tentoonstelling vermoed ik.  

 

Op kamp verzamelde weetjes 

 

 Dat Vincent zijn beste talenten heeft bovengehaald om een pracht van een 
kaft te maken voor het steekje.  

 

 Dat Flurk zorgde voor de foto’s binnenin het steekje en die zijn eveneens 

van uitstekend kwaliteit. 
  

 Dat Claudine heel graag een klare klarinet drinkt 

 

 Wij vonden de lege rolstoel van Jos in Fort Napoleon. Reactie van Donaat: 

‘Waarlijk ze is opgestaan’. Reactie van Bert: ‘Weer een nieuwe feestdag‘. 
 

 Marijke heel graag in de zonnewijzers wil blijven met Leen Accou.  
 

 Dat Marijke ’s mama terug thuis uit het Jan Ieperman is van 

zaterdagnamiddag 21 juli 
 

 Paul L. het tof vond creatief te zijn met schelpen, verzamel schelpen voor 

mij. dank 

  

 Vandaag staat Siska in de krant. 

  

 Dat Annie H. verlangt tot zij dag verantwoordelijke is 

 

 Jocelyne had een stukje donkere brood op haar schoot liggen en Mia dacht 

dat het stoelgang was. Hilariteit ten volle.  

 

 Claudine héél graag klarinet – Karmeliet bedoelt ze – en nog liever witte 

sangria drinkt.  
 

 Dat Siska haar op de tram profileerde als “Madam de Markieze”.  
 

 Marijke zingt uit het thema – ze zijn zieder zeker zot -, maar Paul verstond 
: Brugse zot.  

 

 Dat Napoleon een pluim heeft voor Katelijne want plots lag een mooie 

pluim op haar schoot in Fort Napoleon. 
 

 Onze koks en de heel lekker eten maakten, doe zo voor zolang jullie 

gezondheid het toe laat. 
 

 Dat Mia graag in de vuilbak skart. 

 



 Dat Jos haar rugge achter haar rugge zat. 

 

 Dat Donaat graag stroentjes eet op zijn boterham. 
 

 Iedereen doet het goed in de zonnewijzers (Anny en Rik) 

 
We kregen ook de beste welgemeende kampwensen van Yvan & Denise. 
Dit vinden we tof.  

 
 

 

 
 

 


