België: 5 januari 2019: heel wat kersverse burgemeesters beginnen met nieuwe moed aan hun job
Rumbeke: 5 januari 2019, 15.25u : na koffie, taartjes en een sigaretje beginnen wij er ook aan

Redactioneeltje
(voortbordurend uit een recent krantenartikeltje van Guinevere Claeys)

Tja, kerstmis was niet zo’n succes dit jaar.
Om verdere ontbossing tegen te gaan hadden we geen nieuwe groene boom
aangeschaft. We kozen voor een plastic exemplaar uit de kringwinkel, die zou
anders misschien toch in de oceaan belanden. En de lichtjes lieten we ook uit,
want door de gebarsten kerncentrales en de niet-geplaatste windturbines zal er
wellicht toch elektriciteit te kort zijn. En onze ster zelf was ook in staking, ze
hoopte al maanden op erkenning als zwaar beroep: met die nachtarbeid en dat
onveiligheidsrisico daarboven in die top.
En in de stal ontbrak er één van de drie koningen. De zwarte was als
alleenstaande man immers niet door het quotum geraakt van de dienstdoende
administratie. En omwille van hun methaanuitstoot moesten we het ook zonder
os en ezel doen, het klimaat weet je.
Gelukkig waren er wel herders. Allemaal gekleed in gele hesjes, niet omwille van
de dieselprijs (zij doen immers alles te voet) maar omdat het zonder hesje te
gevaarlijk is om op moordstrookjes te stappen. Ze hadden ook minder schapen
mee, die wolf van Limburg had er enkele doodgebeten, onverdoofd zelfs! En de
engeltjes klonken dit jaar ook weinig harmonieus: enkelen waren transgender
geworden en wisten nog niet of ze voortaan als tenor of als alt mochten zingen.
En ondertussen stond Jozef te mopperen omdat hij door de vroeggeboorte, net
voor het nieuwe jaar met het verhoogde kindergeld, heel wat was misgelopen.
Terwijl het kindeke Jezus zelf via een verplichte DNA-test wel eens wou weten
wie nu echt zijn vader was. Toen we Jezuke dan toch in de kribbe wilden leggen
daagde plots Kind En Gezin op om de crèche te sluiten. We hadden geen
vergunning zeiden ze…

ann, bert, flurk, gerda

Activiteitenkalender 2019
zondag 20 januari
Verantw. de kern
Bezinningsmomentje voor Lieve Vanhoutte (20 jaar overleden) en film
‘The intouchables’
Start: 14.15 u.
Einde: 18.30 u.
Prijs: 8 euro (na de film is er iets te eten voorzien)
Inschrijven + vervoer bij: katriendenoulet@skynet.be of tel 0474 33 11 63 (sms)
zondag 10 februari
Verantw. Leen, Gerda, Vincent, Katrien en Mia
reiscafé - fotoreeksen van Vincents reizen
Start: 14.30 u in OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule
Einde: 18.30 u
Prijs: 8 euro
Inschrijven + vervoer bij: mia.vromant@telenet.be of tel 0472 44 34 66 (sms)
zondag 17 maart
souldance-sessie met de 5 ritmes + avondmaal
Verantw. Lieve, Katrien en Claudine
Start: 14u30
Einde: 18u30
Prijs: 10 euro
Inschrijven + vervoer bij: claudine.denoulet@telenet.be of 056 70 10 58
13 - 14 april
Verantw: Flurk, Mieke, Siska, Myriam en Mia
Weekend
Spijtig: op dit moment hebben we nog geen locatie gevonden die voldoende
tegemoet komt aan onze vereisten en wensen. Maar hou toch de datum vrij.
Er volgt nog een bericht.

zaterdag 18 mei
Verantw: Claudine, Paul en Katrien
Fietstocht (nieuw parcours!)
Start: 10.45 u. in Beekstraat 1, 9790 Elsegem
Einde: 17.30 u. op hetzelfde adres
Prijs: 10 euro
Inschrijven + vervoer bij: katriendenoulet@skynet.be of tel 0474 33 11 63 (sms)
zaterdag 15 juni
Verantw: Bert, Myriam, Sophie en kern
Kampvoorbereiding + wandeling van Bert in Aalbeke
Start: 10 u. in WZC De Weister, Lijsterstraat 2, Aalbeke
Einde: 17 u. op hetzelfde adres
Prijs: zakgeld voor drank
Inschrijven + vervoer bij: feys.bert@gmail.com of 0476 76 62 81
Picknick meebrengen!, drank hoeft niet…
!!!Kamp in Bielebaele in Brasschaat van zondag 21 – zaterdag 27 juli!!!

Post

Beste ‘Zonnewijzers’

Van harte
mooie
eindejaarsdagen
en een prachtig 2019!

En hartelijk dank voor jullie
deugddoend zomers kaartje.
Jullie zijn lieve mensen.

Groetjes, Miet

Hier de commentaar van Vincent bij het doorsturen van zijn foto’s!
En ja, ge kunt de ‘oliebollenmangratisvoorniksverkopermetdepet’ uit
Middelkerke, in juli deze zomer, in onze fotogalerij zien.
En ja, het is in juli ’n weekje zonder auto ’s aan zee geweest.
En ja, het was prachtig weer.
En ja, Marc graag ‘plakwaaiers’ maakt en proberen in de lucht te houden.
En ja, Johan en Rita reuze maaltijden ‘creatief gecreëerd’ hebben met top
resultaat, zoals altijd natuurlijk.
En ja, garnalen pellen zo amusant kan zijn bij wat kletsen.
En ja, wat het vraagteken op de muur in het Ford Napoleon wil zeggen vullen
jullie het zelf in.
En ja, Claudine ze af en toe poseert zonder ’n centje bij te verdienen.
En ja, Colette kan entertainen met volle borst.
En ja, dat Flurk kan plezieren en lachen nochtans op pension zijn.
En ja, Jos met ’n half ei op haar hoofd het nog ‘leuker’ maakt.
En ja, met de e-machines wel op de tram kon naar Zeebrugge alleen met tram
type…, Myriam kent alle type trams van buiten.
En ja, de haven van Zeebrugge ‘n erg grote oppervlakte beslaat.
En ja, dat Pirre af en toe graag zijn handen uitsteekt aan…
En ja, er is niemand zeeziek geworden in die twee uur.
En ja, Eveline ook ’n goede entertainer is en ook als ondernemer op vele
vlakken.
En ja, dat Carine de motor soms is en Marc de aanhangwagen, toch aan zee.
En ja, er velen hebben kunnen genieten kleine of grote zandkastelen bouwen.
En ja, ’n foto van 2 koks met een coördinator van dienst en het presenteren van
de 5 laatste oliebollen.
En ja, pootjebaden met mooi weer heerlijk kan zijn.
En ja, Omaar met zijn half ei op zijn hoofd het ook goed gedaan heeft.
En ja, er ook gedanst is geweest en zelfs in grote getale.
En ja, dat het nog 2000 meter van het naaktstand was en ik er gepasseerd ben
met ogen dicht natuurlijk.
En ja, dat de zonsondergang zo mooi kan zijn aan het water.

En ja, dat de werken van A. Q. goed van pas kunnen komen als achtergrond
voor onze groepsfoto aan zee.
En ja, de zandkastelen waren mooi om te zien.
En ja, dat ik ook wel eens graag ‘koning op zijn troon’ mag zijn en worden
gefotografeerd door de fotograaf van dienst.
En ja, dat Annie en Rik ook goede dansers zijn.
En ja, er mooie cadeau ’s zijn gegeven op de laatste avond.
En ja, één van de twee ‘verjaarders’ bijna jaloers toont, of missen we?
En ja, het is daar in Bredene goed verlopen, op naar Brasschaat volgend jaar.

En ja, het wat later geworden is de foto ‘s op de site te plaatsen deze avond.
En ja, ik stop ermee want ik moet deze morgen vroeg genoeg opstaan en de
wijde Vlaamse wereld in te trekken tot zondagavond.
Vincent

Oudejaarsavond
Eerst volgt een brief van Bert die ons in de allerbeste stemming bracht om een
oudejaar te vieren vol van spreuken en zegswijzen.
Eronder vind je nog de nieuwjaarsbrief van Leen en enkele spreuken van ZW.
Beste Zonnewijzers,
Op oudejaarsavond zijn we weer met ons gat in de boter gevallen. Ten huize van
Paul en Leen, waar het altijd zo proper is, dat je van de vloer kunt eten, mogen
we weer onze voeten onder tafel steken. Gastvrijheid bestaat uit een klein beetje
vuur, een weinig eten en buitengewoon veel tederheid. (Ralph Waldo
Emmerson).
De tafel maakt meer vrienden dan het hart (Publilius Syrus), en het komt bij een
diner er niet zozeer op aan wat zich op de tafel bevindt, als wel wie zich op de
stoelen bevindt (William Schwenck Gilbert). Hopelijk zit er niemand bij voor spek
en bonen. Bomen ontmoeten elkaar niet, mensen wel. En je kunt wel een
boontje voor iemand hebben.
Wie mee eten wil, moet ook mee dorsen. Wie een omelet wilt bakken, moet eerst
eieren breken. Een aantal Zonnewijzers steken de handen uit de mouwen, want
de ontdekking van een nieuw gerecht draagt meer bij, tot het menselijk geluk,
dan de ontdekking van een nieuwe ster (Anthelme Brillat-Savarin). Als de pot
kookt, bloeit de vriendschap.
Samen eten is de olie voor de vriendschap (Felix Timmermans) en we moeten
eten wat de kok schaft. Bij het eten drinken we, met mate, een glaasje wijn of
bier, maar alcohol lost geen problemen op, maar ja, melk ook niet. En vergeet
zeker niet, als de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan.
Na dit feestelijk festijn, zit er venijn in de staart. Hopelijk rijzen de kosten de pan
niet uit. Iedereen die iets klaar maakt, wilt boter bij de vis om uit zijn kosten te
geraken. Een korte rekening maakt een lange vriendschap want een effen
rekening maakt goede vrienden. En weet je: eerlijk duurt het langst.
En nu nog mijn nieuwjaarswensen: het leven is een feest, maar je moet zelf de
slingers ophangen. En lach zolang je leeft, want je leeft zolang je lacht. En
vrienden zie je niet, die staan achter je. Klaar om te helpen waar het kan.
Ik wens jullie allen een prettig feest toe, we zullen samen er iets van bakken.
Wie blijft slapen bij Paul en Leen: als je ontbijt op bed wilt, blijf dan slapen in de
keuken.
Groetjes,
Bert
Flurk en Mieke, die rond 23 u zouden komen, kondigden hun komst aan met de
spreuk ‘Hoe later den avond, hoe schoner het volk’.

Liefste zonnewijzers,
2018 is bijna van de baan
Er is niets fout gegaan
alleen geen dagen meer
dus daar gaan we weer
met 365 nieuwe dagen
die ons flink uitdagen
ons miljoenen kansen geven
wissel dus straks maar acht met negen.
Ik wens u
iets goeds, iets lekkers,
iets aardigs, iets lief
maar hoe dan ook iets positief.
De kunst van genieten
zit t’ m niet in rijk of duur
niet in een merk of kuur
maar in een moment
soms tastbaar, vaak klein
dat je het gevoel geeft
even nergens anders te willen zijn.
Laten wij het maar doen, allen samen,
Dan mag ik gerust zeggen : amen. (Leen)
Als je iets zegt, vraag je dan af of het zin heeft om dat te zeggen
Als je praat herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert leer je meestal iets
nieuws. (Paul)
Een vliegende kraai vangt meer dan een zittende. (Mia)
De soep wordt nooit zo heet gedronken als ze wordt opgediend. (Lieve)
Een kinderhand is gauw gevuld.
Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.
Geld stinkt niet.
Een fluitje van een cent. (Jan)
Katrien bakte wafeltjes met telkens een andere spreuk erbij.
Daarbij was voor haar ook de spreuk ‘op ieder potje past een dekseltje’ realiteit
geworden.
Katelijne zong zoals ze gebekt is.
‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens’ was de spreuk van Jos.
Joost stak een heerlijke dansshow in elkaar maar uiteindelijk wou hij ons de
spreuk ‘veel noten op zijn zang hebben’ duidelijk maken.
Bert kraakte dan weer zijn harde noten.
Johan had meerdere spreuken maar alleen bouwgrond te koop is ons
bijgebleven.

Op vel gebakken kabeljauw – saus
vierge - italiaanse stoemp
Benodigdheden: (4 pers)
Kabeljauw haasje 200 gr per persoon
600 gr puree
100 gr notensla
50 gr olijven
50 gr kappertjes
100 gr gedroogde tomaat
Koreander
8 tomaten
4 dl goede olijfolie
Salad pea 100 gr
100 gr sjalotten
Bereiding:
Kabeljauw bakken in olijfolie – eerst op velkant. P&Z (of in de oven 15’ op 175°
in wat visfumet)
Saus:
Olijfolie met sjalot aanstoven. Voeg daarbij de kappertjes (schijfjes), de olijven,
de fijn gesneden tomaat (ontpit en geschild). Voeg dan een goede scheut olijfolie
bij met wat pijpajuin en koreander.
Boerenboter en room laten opwarmen, rucola bijdoen en laat dit wat aanstoven.
Voeg de zongedroogde tomaat (+ wat sap) bij en dan de gewoon aangemaakte
aardappelpuree.
Doe nog eventueel wat room bij voor de smeuigheid
Mayonaise mengen met wat curry en dit gebruiken als toefje.
Met dank aan Johan voor het hoge culinaire gehalte!

Lief en leed
Uit respect voor elkaar en om elkaars geluk niet in de weg te staan zijn Myriam
en Bert apart gaan wonen.
Myriam blijft wonen in Bellegem, Kromwegelke, 1 te Bellegem.
Bert woont nu op Pottelberg 142/101 8510 Marke.

Weetjes
September : Play Kortrijk
Claudine haalde mij omstreeks elf uur op en toen we in Kortrijk kwamen hadden
we even tijd nodig om parking te vinden. Want het bleek juist die dag autoloze
zondag te zijn. Gelukkig vonden we vrij snel parking.
Het bleek nog wat wandelen tot aan de Houtmarkt waar we gingen verzamelen.
Voor iedereen was het één blij terugzien na een zeer geslaagd kamp in
Oostende.
Toen iedereen aanwezig was, konden we stilaan naar het restaurant gaan waar
we zouden gaan eten. Veelal eindigt een zonnewijzers activiteit met een etentje,
maar dit keer had het groepje eens gekozen om er mee te beginnen. Daar zeiden
we uiteraard geen neen tegen.
Het bleek wat tijd te vragen voor iedereen een geschikt plaatsje vond. Natuurlijk
wilde we eerst genieten van een aperitief.
We waren ook blij dat Bernard er terug bij was, want hij was niet kunnen
meegaan op kamp omwille van een operatie aan zijn voet. Hij was uiteraard ook
blij om ons terug te zien.
Tijdens de aperitief werd er gezellig over koetjes en kalfjes gekletst, ongetwijfeld
werden er ook herinneringen opgehaald aan het kamp.
Op voorhand hadden we uit drie verschillende gerechten kunnen kiezen, enkelen
onder ons waren vergeten wat ze precies hadden gekozen. Gelukkig had Gerda
een lijst gemaakt, zo kwam ieder gerecht bij de juiste persoon terecht.
Omaar kwam ons ook vergezellen. Hij was op kamp een paar keer achter
gekomen en had blijkbaar de smaakt te pakken.
Leen deelde ons mee wie er niet aanwezig was. Mieke & Flurk, Bert & Myriam,
Johan & Mia, Sophie, Kiem, Annie & Rik, Evelyn, Siska, Jos en Dotte waren er
niet bij. Dotte was op reis naar haar zus die in Frankrijk woont. Ze had deze reis
cadeau gekregen van haar zussen ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag in
maart.
De woensdagnamiddag waren enkele zonnewijzers naar Dominiek Savio
geweest. Daar was er vanuit het Pomphuys - waar Dotte verblijft - een
Geitentaartnamiddag. Dotte was duidelijk in haar nopjes om daar zoveel
zonnewijzers te zien.
Het werd stiletjes aan tijd om ons klaar te maken om ons op sleeptouw te laten
nemen door een gids. Hij stond ons op te wachten en hij maakte kennis met
onze groep.
De gids was van plan om ons rond te gidsen door het centrum van Kortrijk en de
aangepaste rondleiding van Play.
We wandelden met zijn allen richting de Leieboorden, daar stond een soort
ijzeren kooi. Daar kon er iemand in gaan staan, ik vermoed dat Paul V. er ging

inzitten. Het was de bedoeling van de kunstenaar de bezoeker eens te laten
ervaren wat het is om opgesloten te zitten in een stad en toeschouwer te zijn
van de zaken die rondom hem gebeuren.
Op de markt bevond zich een heel groot wit opgeblazen zeil waar je kon op
springen. Ik dacht dat dit er stond voor de autoloze zondag. Blijkbaar was dit
niet waar en bleek dat ook iets met Play Kortrijk te maken te hebben.
Natuurlijk hadden we ook zin ons
daar eens op te wagen. Dit bleek
niet eenvoudig te zijn, maar ook
moeilijk lukt bij de zonnewijzers.
Met enkelen waagden we er ons
op. Het bleek niet gemakkelijk te
zijn om ons evenwicht te
bewaren.
Natuurlijk werd het lachen
geblazen, ik viel enkele keren
omver. Dat vond ik niet zo erg,
want ik viel toch zacht. Terwijl
we daar stonden te springen
probeerde Vincent zo goed en zo kwaad als het ging enkele foto’s te maken.
Toen we er terug afgingen merkte ik dat ik mijn sokken was verloren onder het
springen, gelukkig vonden we ze snel terug. Zo hadden we ons terug weer eens
uitgeleefd voor die dag.
Enkelen onder ons liepen er bekenden tegen het lijf. Plotseling liep ik een nicht
tegen het lijf. Zei vroeg mij: ‘Wat doe jij hier?’. Ik antwoordde: ‘Ik ben hier met
de zonnewijzers’. Veel tijd om te babbelen hadden we niet, want we moesten de
groep volgen.
Zo liepen we langs het begijnhof en kwamen we terecht in een soort parkje.
Daar stond er een verhoog, het was de bedoeling dat we daar stonden als een
standbeeld. Waarschijnlijk wilde de kunstenaar hiermee verwijzen naar de
levende standbeelden dat je soms ziet in bepaalde steden.
Enkelen onder ons waagden er zich aan om het eens te proberen. Zo stond Paul
L. enkele minuten op één been, terwijl Vincent er stond met zijn fototoestel in de
hand. Iedereen die het wou kon het eens proberen. Voor de ene lukte het al
beter dan voor de andere.
We konden daar uiteraard niet blijven staan en daarom gingen we een stapje
verder. Zo kwamen we terecht in de inkom van een museum. Daar stonden een
heleboel fietsen in kleurrijke kleuren. Het was echt mooi om te zien.
De gids vertelde dat de fietsen gemaakt waren met een speciale bedoeling. Wat
juist de reden was weet ik niet meer. Hij vertelde ons ook dat het niet
gemakkelijk bleek te zijn om ermee te rijden.

Nadat we een beetje verder
waren gegaan, kwamen we
terecht in een casino. Wellicht
zullen er ongetwijfeld terug
gedacht hebben aan het
bezoek aan het echte casino
dit jaar.
In de plaats daarnaast werden
er allerlei oude beelden
getoond op verschillende
televisieschermen. Wat precies
het thema was weet ik niet
meer.
Leen moest van ons afscheid nemen. Een van de kleinkinderen had bij oma en
opa gelogeerd en nu moest hij terug naar huis. Ze moesten de trein nemen naar
Brussel. Het zou wellicht laat zijn als Leen terug thuis zou zijn.
Het werd voor ons ook tijd om een stapje verder te gaan. Onze gids nam ons
weer op sleeptouw en we wandelden richting de Broeltorens. Er was veel volk in
de straten, want het was ook autoloze zondag.
Aan de andere kant van de Leieboorden stonden twee speciale stoelen. Enkelen
onder ons gingen er eens op gaan zitten.
We passeerden ook de bioscoop aan de Buda, dat riep bij mij allerlei leuke
jeugdherinneringen op. Veerle zei dat ze nu af en toe met haar dochters naar de
film gaat. Ze spelen daar de betere film.
We werden door de gids meegenomen naar een soort museum waar een doel
stond gemaakt van glas. Daar gaf onze gids een hele uitleg bij.
Aan de andere kant stonden een hele rij televisietoestellen opgesteld, daar zagen
we beelden op van verschillende plaatsen in Kortrijk. Ook hierbij gaf de gids de
nodige uitleg.
De stappers kregen de gelegenheid om wat te rusten, de meesten onder ons
waren daar blij mee.
Daarna gingen we naar een andere plaats, waar we konden kijken naar een
jeugdfilm over dieren. De meesten van ons kenden de film uit hun jeugdjaren.
Als laatste nam onze gids ons mee naar een oud fabriekspand. De zonnewijzers
waren daar al eerder geweest. Ik vermoed voor een of andere tentoonstelling.
Daar stonden drie verschillende dingen opgesteld. Onze aandacht ging
onmiddellijk naar de heel grote rode zetel. Met velen gingen we er natuurlijk
eens inzitten, we voelde ons heel klein.
In de zetel lag ook een grote afstandsbediening. Waarschijnlijk was het de
bedoeling van de kunstenaar dat we ons eens in de hoofden plaatsten van
kinderen.
Het bleek niet voor iedereen gemakkelijk om in de grote zetel plaats te nemen.
Moeilijk gaat ook in de zonnewijzers. Waar een wil is, is één weg.

Er stond ook een zeer oude
draaimolen met houten paardjes,
velen onder ons zullen daar
waarschijnlijk wel leuke
herinneringen aan hebben. Op de
kermis stond dit soort van
attractie ongetwijfeld opgesteld.
Als laatste stond er ook een rij
tafels met tijdschriften en
bladeren op. Er lagen ook een
soort dunne buis en het was de
bedoeling daar propjes papier in
te steken en dan te blazen Om zo
te schieten naar een wand die voorzien was. Wat daar juist de bedoeling van was
weet ik niet meer.
Zo werd het stilaan tijd om afscheid te nemen van de gids. Hij vond ons een
aangenaam publiek en was blij dat hij met ons had kennis gemaakt. Zelf vonden
we het een goede gidsbeurt, maar soms was de uitleg wat moeilijk.
De meesten onder ons hadden dorst gekregen en sommigen moesten ook
dringend naar het toilet. Even werd er overlegd waar we het best zouden naar
toe gaan. Na wat gepalaver werd er beslist om naar de cafetaria van het
woonzorgcentrum Heilig Hart te gaan.
Dat bleek niet zo ver te zijn en we konden er ook op het terras zitten. Met het
mooie zomerse weer was dat uiteraard mooi mee genomen.
Carine & Marc en Katelijne keken al reikhalzend uit om nog op vakantie te gaan.
Voor de meesten van ons was de verlofperiode al voorbij. Het gewone ritme van
alle dag waren we al weer goed gewoon.
Met enkelen gingen ze rond om te vragen wat iedereen wilde drinken. In een
mum van tijd bleek iedereen voorzien van iets.
Ik - Ann Dek. - haalde mijn aanwezigheidslijst uit voor de activiteit van zaterdag
13 oktober. Veerle vroeg aan de mensen die nog niet ingeschreven waren of ze
reeds wisten of ze zouden aanwezig zijn. De meesten onder ons konden zich
vrijmaken.
Na nog wat over koetjes en kalfjes gepraat te hebben bleek het stilaan tijd te
worden om richting de verzamelplaats te wandelen. Ze zouden Bernard en
Colette daar komen ophalen. We namen afscheid van elkaar met een zeer goed
gevoel.

Oktober : Palingbeek
Filip & Veerle kwamen mij vrij vroeg in de namiddag ophalen in Bavikhove.
Veerle en ik waren immers verantwoordelijk voor deze activiteit. Voor Veerle
voelde dit wellicht een beetje aan als een vuurdoop. Het was haar eerste
activiteit die ze hielp organiseren. Er zullen er wellicht nog volgen.

Omdat we iedereen bij aankomst een potje koffie met wat cake wilden aanbieden
hadden we het nodige gerief meegebracht. We hadden ook aan de theedrinkers
gedacht waarvoor dank aan Veerle.
We waren gelukkig de eersten van de groep die er waren. Nadat Filip ons had
afgezet reed hij naar het station van Ieper. Daar zou hij Vincent, Paul L. en Ann
V. ophalen die met de trein waren gekomen.
Zo kwam mondjesmaat iedereen toe. De één vond de weg al beter dan de
andere. Er bleken vele mensen naar de Palingbeek te komen. We troffen het ook
met het mooie weer.
Lieve was naar Gits gereden om Dotte te gaan ophalen. De broer van Marijke
bracht haar, het was voor hen niet zo ver. Colette en Bernard waren gekomen
met een vrijwilliger.
Bernards vrijwilligster vroeg ons of ze mocht blijven. Ze vond het zinloos om
terug te rijden en dan nog eens dezelfde rit af te leggen. Ze had haar twee
kinderen bij. Dat vonden wij natuurlijk geen enkel probleem.
Er kwamen heel wat auto’s en zelfs enkele autobussen de parking opgereden.
Blijkbaar waren veel mensen op het idee gekomen om de Palingbeek te
bezoeken. Ongetwijfeld zat het mooie weer er voor iets tussen.
Toen Veerle en ik eind augustus de koppen samen staken, dacht Veerle ‘we
moeten er iets leuks en gezelligs van maken’. Zo kwam Veerle op het idee om
een trein te bestellen om op die manier de streek te verkennen.
Iedereen van onze bende werd bediend met een kopje koffie of thee met cake.
Je voelde dat dit door iedereen gewaardeerd werd en dat deed ons goed.
Het treintje kwam ook toe en natuurlijk hadden we nogal bekijks, maar daar
trokken we ons lekker niks van aan. We zijn immers gewoon ons ding te doen.
Wat verder hield het treintje stilstand, zodat we gemakkelijk konden
plaatsnemen. Omdat we met rolstoelen waren had de chauffeur een
aanhangwagentje mee met een oprijplank op.
Er bleek nog wat mankracht nodig te zijn op de oprijplank eraf te halen en uit te
leggen. Gelukkig waren Bert, Johan en nog enkele mannen aanwezig om een
handje toe te steken.
Het duurde een tijdje tegen dat iedereen verdeeld was over de twee
wagonnetjes. Voor Evelyne was dat goed want ze bleek de weg moeilijk
gevonden te hebben. Uiteindelijk had ze het gevonden en dit was het
voornaamste.
We konden dus aan de rondrit beginnen. In het begin moest het treintje wel over
enkele heuveltjes rijden. We bleken ons een beetje te moeten vasthouden.
Gelukkig reden we hoofdzakelijk langs rustige wegen waar bijna geen of weinig
verkeer passeerde. Zo konden we genieten van de mooie en weidse
landschappen die we onderweg tegenkwamen.

Natuurlijk werd er ook over koetjes en kalfjes gepraat. De
gemeenteraadsverkiezingen zullen ongetwijfeld ook een van de
gesprekonderwerpen zijn geweest.
Iedereen genoot zichtbaar van de rondrit met het treintje, het was de ideale
manier om de streek rondom de Palingbeek te verkennen.
Toen we weer veilig en wel op onze eindbestemming waren was iedereen
benieuwd om de duizenden beeldjes bij elkaar te zien liggen naar aanleiding van
de eerste wereldoorlog.
Een drietal jaar geleden - vermoed ik - heeft iedereen van ons de gelegenheid
gehad om zo’n beeldje te maken in Nieuwpoort. Zo’n beeldje staat symbool voor
een soldaat die gesneuveld is in de eerste wereldoorlog.
We moesten eerst nog wat wandelen, maar het deed ons allemaal goed om eens
de benen te kunnen strekken. Het deed mij ook goed om wat te wandelen.
Nadat we met zijn allen een heuvel hadden beklommen kwamen we aan een pad
met een strook met houten balken. Op het einde hiervan hadden we een mooi en
adembenemend zicht op de vele beelden. Het was echt heel mooi om te zien.
Je zag wel dat de natuur er op vele plaatsen al zijn greep op gekregen had. Dit
vond ik eerlijk gezegd wel een beetje spijtig.
Katelijne wist te vertellen dat ze er in mei was geweest op haar verjaardag
samen met Donaat. Toen was het nog maar pas gelegd en er stond nog geen
grassprietje en kruid tussen.
Er waren heel wat mensen die het geheel
eens wilde bewonderen vanop de hoogte. Zo
kreeg je er ook een beter zicht op. Er werden
dan ook heel wat fototoestellen en
smartphones boven gehaald om het vast te
leggen.
Uiteraard wilden wij ook de beeldjes van
dichtbij bewonderen. Daarvoor moesten we
de heuvel af en nog een eindje te voet
wandelen.
Het was echt indrukwekkend om die
duizenden beeldjes samen te zien. Ik
vermoed dat iedereen er van ons kippenvel
van kreeg, vooral als je bedenkt dat ieder
beeldje symbool staat voor een gesneuvelde
soldaat. Om dat allemaal samen te zien
liggen…
Op een verhoog stond een zeer groot ei
gemaakt door de kunstenaar Koen Vanmechelen die met het idee van deze
beeldjes is gekomen.
Uit het ei kwamen gigantisch veel beeldjes die waren gemaakt door kinderen. Ze
waren kleiner dan de andere die er rondom lagen.

Het was niet gemakkelijk om met de rolstoelen op de verhoogde plaats te
geraken, gelukkig lukte het met de nodige hulp. Iedereen werd stil om deze
beeldjes allemaal samen te zien liggen.
Het deed ons ook beseffen dat wij heel veel geluk hebben om geen oorlog te
hebben meegemaakt. Laat ons ook hopen dat het ook zo zal blijven.
Er was met het mooie weer heel wat volk gekomen om de installatie te kunnen
bewonderen. Deze bleef er maar liggen tot elf november. Daarna kon iedereen
enkele beeldjes komen ophalen.
Enkelen onder ons zouden ook graag zo’n beeldje in hun huiskamer zien prijken,
want bijna iedereen van ons had er één gemaakt.
Het werd stilletjes tijd om richting de tearoom te wandelen, want daar stond ons
nog iets lekkers te wachten
Toen we een beetje verder waren gewandeld hoorden we mooie gezangen. Er
bleek een groepje zangers om de beeldjes te staan. We vonden het een beetje
spijtig dat we het gemist hadden. Gelukkig konden we er iets van horen.
Onderweg werd er vooral over koetjes en kalfjes gepraat. Er waren ongetwijfeld
ook onder ons mensen die genoten van de natuur.
In de cafetaria hadden ze voor ons een speciaal hoekje voorzien en dat stond al
mooi gedekt, we hoefden maar aan te schuiven.
Donaat - onze schatbewaarder - deed de ronde om aan iedereen een bedrag te
vragen voor de activiteit.
Enkelen onder onze mannen wilden weer eens speciaal doen en gingen alleen
aan een tafel plaatsnemen. Voor alle duidelijkheid er bleek er geen genoeg plaats
te zijn voor iedereen aan dezelfde lange tafel.
We werden bediend met koffie of met thee, wat later kregen we ook een bord
met twee pannenkoeken. Het werd plotseling stil en iedereen liet het zich
smaken.
Katelijne zat recht over mij aan
tafel. Ik was benieuwd hoe ze het
gesteld had op haar reis eind
september en begin oktober. Het
bleek zeer mooi weer te zijn
geweest en ze had er enorm van
genoten. Alleen één van de laatste
dagen had het veel geregend.
Wij konden haar ook vertellen dat
we ook nog waren verwend
geweest met heel wat mooie
dagen najaarzomerweer. Iedereen
van ons had daar ongetwijfeld van genoten. Er bleek precies geen einde te
komen aan het mooie zachte weer. Daar was niemand natuurlijk rouwig om.

Veerle en ik hoorden van iedereen dat het een zeer geslaagde activiteit was. Dat
deed ons uiteraard goed om te horen. Zelfs was het geld bedrag dat Donaat rond
haalde, voldoende om de kosten van deze activiteit te betalen. Dat vonden we
natuurlijk super geslaagd.
Zo werd het stilaan tijd om huiswaarts trekken. Er moesten nog enkelen onder
ons naar het toilet. Dit bleek geen aangename plaats te zijn, er hing een vieze
geur.
Iedereen kon met iemand meerijden. Ik reed mee huiswaarts met Evelyn, we
maakten van de gelegenheid gebruik om wat bij te praten.
Plotseling draaiden we een weg in en kwamen uit op werken waar we niet door
konden. Evelyn panikeerde eventjes want ze had zich op de heenrit ook vast
gereden in wegenwerken. Toen we terugkeerden zagen we enkele andere auto’s
van zonnewijzers. Op die manier wisten we dat we in de juiste richting reden.
Achteraf zijn Bert, Myriam, Johan en Mia voor ieder van de groep een kopje gaan
halen. Op 20 januari worden ze uitgedeeld.

November : bezoek aan Hippo Waregem en winkelzoektocht
Evelyn haalde mij omstreeks tien uur in Bavikhove op en we reden richting
Waregem. Ze wilde op tijd aanwezig zijn, want ze was één van de
verantwoordelijken van deze activiteit.
We zouden in de namiddag de ganse tijd buiten vertoeven, daarom besloot
Evelyn nog eens langs haar huis te rijden om extra dekens voor de mensen die
stil zitten in een rolstoel, te halen.
Oorspronkelijk hadden de mensen die de activiteit organiseerden iets totaal
anders voorzien. Wegens allerlei omstandigheden had dit niet kunnen plaats
vinden en hadden ze nog iets anders uit hun mouwen moeten schudden.
We verzamelden op een parking niet ver van het zaaltje waar we ’s middags
onze picknick zouden verorberen. Bernard en Kiem werden gebracht door twee
begeleiders die in ‘Ten Anker’ werkten.
Even bleek er bij mij paniek te ontstaan
omdat ik mijn rolwagen niet mee had
gebracht. Er waren wel tweereserve
rolstoelen meegebracht door Bert &
Myriam. Dit bleek niet voldoende te zijn,
want Annie en Marijke zouden af en toe
eens moeten kunnen zitten.
Gelukkig bleek dat euvel snel opgelost te
kunnen worden. We mochten een
reserverolstoel gebruiken van ‘Ten
Anker’. Waarvoor dank.
Langs een klein steegje konden we de grote wegen vermijden en wandelenden
we tot aan het museum dat ging over paarden. Hoe kan het anders, want
Waregem is gekend om zijn paardenkoers.

Het museum ging wel over de paarden en hoe ze gebruikt waren tijdens de
oorlogen. Het was ook vlakbij de Hippodroom gelegen en dit was waarschijnlijk
een bewuste keuze.
De mevrouw die ons zou gidsen bleek ons al op te wachten. Ze was
waarschijnlijk benieuwd om met ons kennis te maken.
Buiten vertelde ze ons iets over het gebouw dat nog niet zo lang helemaal
vernieuwd was, vermoed ik.
Omdat het behoorlijk koud was, besloot ze ons gauw mee naar binnen te nemen.
We moesten naar de bovenste verdieping. Dus duurde het eventjes voor
iedereen boven was.
Ik besloot de rolstoel beneden te laten staan en de trappen te nemen naar de
tweede verdieping. Dit was goed voor de conditie.
Toen we allemaal boven waren geraakt, verzamelden we rond een groot beeld
van een gesneuveld paard. De gids vertelde dat er tijdens de oorlog heel veel
paarden waren gesneuveld.
Niet iedereen had immers een paard om er mee te rijden in die tijd. Wellicht
waren het alleen de welgestelde en belangrijk personen die zich dat konden
veroorloven.
Het museum is interactief, je kunt het gerust ook zonder gids bezoeken. Het is
geopend in 2017. Ze hadden al veel bezoekers over de vloer gehad.
We kregen ook een vijftal paardenhoofden te zien, het was verleidelijk om er
eens aan te komen. De gidste raadde ons dat af, dus bleven we er wijselijk af.
Natuurlijk waren we benieuwd om de achterkant van elk paard te zien, maar we
kwamen bedrogen uit want die waren er niet. Ik vermoed dat je ergers op een
knopje kon drukken en dat je dan het geluid van de paard kon horen.
De gids gaf ook uitleg bij de verschillende glazen kasten waar allerlei gerief werd
tentoongesteld. Onder meer het eetgerei dat de soldaten gebruikten.
Ze werden op allerlei manieren bevoorraad, de paarden die ingezet werden
moesten natuurlijk ook eten. Wellicht lieten de soldaten ze soms ook eens
grazen.
Er stonden ook drie ruggen van paarden opgesteld en daar kon je op gaan zitten.
Daar kon je op rijden. Ik weet niet of er zich daar iemand aan waagde.
Op een gegeven moment zagen we een replica van een paard dat tijdens de
oorlog gedood was, de gids vertelde ons dat dit volgens een bepaald ritueel
gebeurde.
We kregen even een korte pauze en kregen de gelegenheid eens vrij rond te
lopen. De meesten onder ons wilden eens een fris luchtje scheppen en gingen op
het balkon staan.
Vandaar uit hadden we natuurlijk een ideaal zicht over de paardenpiste waar
begin september altijd de welbefaamde paardenrennen plaats vinden. Daar
waanden we ons eventjes dat we op Waregem Koerse waren.

We gingen na een tiental minuten weer naar binnen, want het was behoorlijk
koud. Zo verzamelden we ons weer. We zagen aan de wand allerlei posters om
het einde van de oorlog te verkondigen.
Op één gegeven moment konden we ook kijken naar aloude fragmenten rond de
oorlog op een televisiescherm en we hoorden ook allerlei geluidsfragmenten.
We kregen ook te zien hoe de militairen en de soldaten gekleed waren. De
militairen waren beter uitgerust dan de gewone soldaten.
Er was ook een grote foto te zien van het enige oorlogskerkhof voor Amerikaanse
soldaten dat in Waregem is.
We zagen ook heel wat oude brievenwisseling van familieleden van soldaten. Om
dat bij elkaar te krijgen, hadden ze heel wat opzoekingswerk gehad. Er waren
enkele unieke dingen bij.
Als laatste kon degene die het wilde nog eens poseren en een foto laten nemen.
Voor de mannen was het een soldaat en voor de vrouwen een zuster. Je kon je
e-mailadres ingeven en dat werd toen naar jou gestuurd. Dat was ongetwijfeld
een mooi aandenken aan deze activiteit.
Donaat vertrok om Katelijne bij haar thuis te gaan ophalen. Ze was niet mee
geweest naar het museum omdat ze het reeds bezocht had.
Wij kregen de gelegenheid om rustig bij de uitgang te verzamelen. Daar werd de
gids van harte bedankt dat ze ons op sleeptouw had genomen. Ze vond ons een
fijne groep
Toen we met zijn allen terug buiten stonden deed het ons deugd. We waren het
er over eens het was een leuk museum, maar toch hebben we het even gehad
met de oorlog.
Enkelen onder ons kregen zo stilaan honger, dus besloten we te wandelen
richting het zaaltje waar we onze picknick zouden opeten.
Daar toegekomen konden we niet meteen de juiste deur vinden. Maar wie zoekt
die vindt het natuurlijk.
Evelyn, Mia & Johan hadden een leuke winkelquiz in elkaar geknutseld. We
moesten alle opdrachten vervullen en het ontbrekende vinden. We hebben ons
gejeund!

Een blik achter de schermen van een
frustrerende zoektocht
Hoe laat is het ’s morgens voor iedereen haalbaar om te vertrekken? Welke
chauffeurs en welke auto’s zullen er beschikbaar zijn? Wie maakt de
autoverdeling?
Is die jeugdherberg vrij in dat weekend? En hoeveel kamers moeten we reserveren
voor onze groep? Hebben we dan voldoende aangepaste bedden? Heeft er al iemand
gecontroleerd of de toegankelijke toiletten wel degelijk aangepast zijn voor onze
groep? Kan die frigo verplaatst worden zodat we makkelijker kunnen
manoeuvreren? Wanneer ben je deze week vrij om mee te gaan kijken? Oh sorry,
misschien beter, wanneer ben je deze maand vrij? En vanaf hoe laat zijn we welkom
in die jeugdherberg? Waar kunnen we dan heen in de tijd vooraf? Waar kunnen we
onze picknick opeten? Is dat wel doenbaar als het zou regenen? Is er daar een
toegankelijk toilet, of is dat niet nodig dan? Vanaf wanneer mogen we in de kamers
zelf? Wie wil of kan er bij wie slapen? Hoe was de kamerverdeling vorig jaar? Wie wil
er deze keer de kamerverdeling maken? Waar heb ik mijn pet achtergelaten? Hebben
we hier een gezellig zaaltje waar we apart kunnen zitten? En hoeveel kost ons dat ?
En mogen we daar onze eigen drank en snabbels meebrengen om te trakteren? En
hoeveel kost ons dat dan extra? Kunnen of mogen de jarigen met taart trakteren

in plaats van met drank? En is dat dan goedkoper voor de zaalhuur? Hoeveel
keer wordt er getrakteerd? Welke activiteit kunnen we doen in de
zaterdagnamiddag? Is dat te voet vanuit de jeugdherberg te bereiken? Is heel
dat traject zo hobbelig? Hoeveel kost dat daar per persoon? Hoeveel
leerkrachtenkaarten hebben we nog in de groep? Gaat die activiteit iedereen
aanspreken en hoe lang mag dat dan duren? Moeten we ook de kans geven
om te winkelen? Hebben we voldoende duwers? Zijn er dat weekend drukke
festiviteiten in de omgeving die we best mijden? Gaat dat lukken als het
regent? Is dat hier doenbaar qua prijs om te eten? Kunnen we een aparte
ruimte krijgen? Geven we iedereen dezelfde maaltijd of laten we ze kiezen uit
drie keuzemenu’s? Komt met deze drie menu’s iedereen aan zijn trekken?
Ook de vegetariërs ? Moeten de drie keuzemenu’s ongeveer evenveel kosten?
Zal de prijs over vijf maanden nog dezelfde zijn? Heeft er iemand het toilet al
geprobeerd? En wat als ook andere klanten dat toilet moeten gebruiken? Als
iedereen datzelfde toilet moet gebruiken, hoe lang zijn we dan bezig? Ligt
mijn pet nog in jouw auto? Wat is eigenlijk de essentie van zo’n weekend, het
overnachten in een vreemd bed of het samenzijn? Tot hoe laat kunnen
avondwandelaars ’s nachts nog binnen ? Is er Fristi in de jeugdherbergbar? Is
het menu van die zaterdagavond al gekend ? Is het voldoende volle maan om
naar de maneblussende Romboutstoren te kijken? Gaan we ’s morgens
iedereen wekken, of komt ieder op eigen tempo naar het ontbijt? Zitten we
dan wel allemaal samen? Tegen hoe laat moeten we uit de jeugdherberg?
Gaat ons dat lukken? En mogen we daarna nog gebruik maken van hun
toegankelijk toilet? Wanneer zal of kan iedereen ingepakt zijn? Wat kunnen
diegenen doen die al veel vlugger klaar en ingepakt zijn? Zijn er die op
zondagvoormiddag graag naar de mis gaan? Doen we die wandeling in één
groep of gaan we ons opsplitsen? En wat als het regent? Hoever is het naar
het restaurantje? Kunnen we het systeem van vorig jaar gebruiken zodat
iedereen vlotjes zijn besteld menu zal krijgen? Is de drank dan ook
inbegrepen of betaalt iedereen dat apart? Wat doen we in de namiddag nog?

Heeft er iemand dat traject al uitgeprobeerd? Gaan we met zijn allen naar
hetzelfde cafeetje of is het handiger dat de twee groepen apart blijven? Waar
kunnen de wielerfanaten intussen naar Parijs-Roubaix kijken ? Of is het Ronde van
Vlaanderen die dag? Lag mijn pet echt niet in jouw auto? Hoe laat moeten we

terug thuis zijn? Zullen er files zijn op de terugweg? Hoeveel mag zo’n
weekend in totaal kosten? Hoeveel kost het verblijf op zich ons eigenlijk al?
Welja , het is toch telkens echt een klein mirakel als zo’n
zonnewijzersweekend uiteindelijk toch op zijn poten staat.
Flurk

