
Brussel : 31 augustus 2022, 15.07u : het is wachten op een geruststellend 

resultaat van het Overlegcomité rond energieprijzen 

Kortrijk: 31 augustus 2022, 15.08 : wij wachten op een duidelijk resultaat van 

de kern rond de activiteitenkalender 

 

 

Omdat het voorbije kamplied in de schoot van de redactieraad ontstond, pronken 

wij nogmaals met onze prestatie : 

1. Al die willen naar Baarlo reizen  

moeten Zonnewijzers zijn 

Ann, Pier, Lieve en Colette 

zijn Zonnewijzers, zijn Zonnewijzers 

Ann, Pier, Lieve en Colette 

zijn Zonnewijzers zij reizen mee 

2. Al die graag aperitiefkes lusten 

moeten Zonnewijzers zijn 

Bert, Jos, Anny en Donaat 

zijn Zonnewijzers, zijn Zonnewijzers 

Bert, Jos, Anny en Donaat 

zijn Zonnewijzers zij drinken mee 

3. Al die willen op dagtocht trekken 

moeten Zonnewijzers zijn 

Paul, Marijke en Bernard 

zijn Zonnewijzers, zijn Zonnewijzers 

Paul, Marijke en Bernard 

zijn Zonnewijzers zij trekken mee 

4. Al die gaarne de koffie proeven 

moeten Zonnewijzers zijn 

Leen, Claudiene en Mia 

zijn Zonnewijzers, zijn Zonnewijzers 

Leen, Claudiene en Mia 

zijn Zonnewijzers zij proeven mee 

5. Al die mee in het bootje varen 

moeten Zonnewijzers zijn 

Kiem, Vincent en Katrien 

zijn Zonnewijzers, zijn Zonnewijzers 

Kiem, Vincent en Katrien 

zijn Zonnewijzers zij varen mee 

6. Al die mee willen lekker eten 

moeten Zonnewijzer zijn 
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Marc, Stefaan en Sofie 

zijn zonnewijzers, zijn zonnewijzers 

Marc, stefaan en Sofie 

zijn zonnewijzers, zij eten mee 

7. Al die mee hier de streek opsnuiven 

moeten Zonnewijzers zijn 

Rika, Mieke en Johan 

zijn Zonnewijzers, zijn Zonnewijzers 

Rika, Mieke en Johan 

zijn Zonnewijzers zijn snuiven mee 

8. Al die mee willen lekker eten 

moeten Zonnewijzers zijn 

Marc, Stefaan en Sofie 

zijn Zonnewijzers, zijn Zonnewijzers 

Marc, Stefaan en Sofie 

zijn Zonnewijzers zij eten mee 

9. Al die mee vissershuisjes kijken 

moeten Zonnewijzers zijn 

Rik, Chris, Rita en Myriam 

zijn Zonnewijzers, zijn Zonnewijzers 

Rik, Chris, Rita en Myriam 

zijn Zonnewijzers zij kijken mee 

10.Al die mee met dit liedje zingen 

moeten Zonnewijzers zijn 

Gerda, Wim en Evelyne 

zijn Zonnewijzers, zijn Zonnewijzers 

Gerda, Wim en Evelyne 

zijn Zonnewijzers zij zingen mee 



 

 
 
Onder een stralende zon en bij een bakje koffie werden zonet door de kern 

volgende activiteiten verder uitgewerkt 
 

24 september: fietstocht   
      Katrien en Paul V 
Verzamelplaats: 10.45 u. in Beekstraat 1 9790 Elsegem 

(Wortegem-Petegem) 
Einde: 17 u in Beekstraat 1 9790 Elsegem (Wortegem-Petegem) 

Prijs: € 20 katriendenoulet@telenet.be 
 
Inschrijven tegen 14 september bij Katrien katriendenoulet@telenet.be 

(vermeld bij je inschrijving als je vervoer nodig hebt) 
 

 
15 oktober: naar zee (De Panne)  

  Mia, Myriam en Leen 
vertrek : 10u bij Paul en Leen, Dreef ter Winkel 32 Gullegem 
Einde: 18.30 u (zorg dat je de telefoon van je chauffeur 

meehebt bij file) 
prijs 20 euro. 

 
De verantwoordelijken zorgen voor picknick en drank in de 
dunepanne. 

Daarna gaan we naar zee en proberen de verschillende 
strandstoelen uit. 

Na een koffietje kunnen we nog de tentoonstelling van Michiel 
Hendryckx bekijken... 
 

Inschrijven tegen 1 oktober bij Katrien katriendenoulet@telenet.be 

Activiteitenkalender ’22 – ‘23 
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20 november: gevangeniswezen, kruispunt, opvang vluchtelingen van 
Oekraïne 
     Siska, Rita 

samenkomst om 12u,  In de Vonke te Heule, Lagaeplein 24 
Einde 18u. 

Prijs : 10 euro 
 
we eten eerst samen spaghetti. 

Daarna vertelt Siska over haar werk in de gevangenis 
en Rita over haar buddy-zijn bij de Oekraïense vluchtelingen. 

inschrijven bij Mia  
 
 

31 december: oudejaar 
oudejaar Bij Paul en Leen...  

 
 
15 januari: film + nieuwjaren  

         Ann, Claudine, Katrien en Katelijne 
 

 
12 februari: villa vip 

  Mia, Ann V, Myriam en Eveline 
 
 

18 maart: gezelschapsspelen 
       Veerle, Ann D, Gerda en Leen 

 
 
22 april: kampvoorbereiding 

     Kern 
 

 
29 mei: Brugge, wijding van Sophie 
    Sophie, Ann D, Colette, Paul en Mia 

 
 

?? juni: Rijsel (datum nog niet bekend) 
   Mieke en Flurk 

 

 

We gaan op kamp naar Braampeel van 14 – 20 juli 
 

 
 

Nog een nota ivm. het vervoer ... 

wanneer we bv. 20 euro vragen voor een activiteit dan rekenen we in die prijs 

een kleine vergoeding voor de chauffeurs ... nu het leven toch serieus duurder 

wordt, en de auto's nog altijd niet met water (die misschien binnenkort ook duur 

zal zijn) rijden... 

  



 

En hier het liedje dat spontaan ontstond tijdens de dagtocht 

We wouden met z’n allen 

naar den Diepen gaan (2x) 

pardoes 

maar één groepje had het planneke niet goed verstaan  

eerst naar rechts, eerst naar rechts maar ze gingen links (2x) 

en ons Donaat die ging mee  en ons Donaat die ging mee 

en de rest die volgde mee (3x) 

We wouden met z’n allen 

naar den Diepen gaan (2x) 

pardoes 

in de kerk, in de kerk zei Donaat Dumon (2x) 

en Myriam die ging mee en Rika die ging mee  

en de rest die volgden mee (3x) 

We wouden met z’n allen 

naar den Diepen gaan (2x) 

pardoes 

nat aanlanden, kaarsje branden, stop het lieve Heer (2x) 

en Lieve die ging mee en Mia die ging mee 

en de rest die volgde mee (3x) 

We wouden met z’n allen 

naar den Diepen gaan (2x) 

pardoes 

Apero, apero zei Carrissimo (2x) 

en Anny die ging mee en Marijke die ging mee 

en de rest die volgde mee (3x) 

We wouden met z’n allen 

naar den Diepen gaan (2x) 

pardoes 

witte wijn, witte wijn meer moet dat niet zijn (2x) 

en Sophie die ging mee en Anny die ging mee 

en de rest die volgde mee (3x) 

We wouden met z’n allen  

naar den Diepen gaan (2x) 

pardoes 

diep gebogen, even drogen, God ik kan niet meer (2x) 

en Lieve die ging mee en Myriam die ging mee 

en de rest die volgde mee (3x) 

  

een kampsouvenir 



We wouden met z’n allen 

naar den Diepen gaan (2x) 

pardoes 

breng twee vissen en wat brood, hier geen hongersnood (2x) 

en Vincent die ging mee en Vincent die ging mee 

en de rest die volgde mee (3x) 

We wouden met z’n allen 

naar den Diepen gaan (2x) 

pardoes 

zing een psalm, geen getalm en zo blijf je kalm (2x) 

en iedereen zong mee en iedereen zong mee 

en de reste die zong mee (3x) 

 

 

  



 

Van Katelijne kregen we op kamp een mooi kaartje met een luchtballon en 

volgende tekst:  

 Beste Zonnewijzers,             

Eindelijk, na een bewogen jaar, kunnen jullie op  

reis gaan naar Nederland! 

Ooit was ik in Friesland. Het is daar mooi! 

Ik wens jullie een deugddoende vakantie!  

Er is warm en zonnig weer voorspeld. Dat is al  

een goede start. 

Ik reis mee via het programma in het  

zonnesteekje. 

 Veel plezier! 

 Warme groetjes 

 Katelijne 

 

 

 

 

 

Ook van Bieke kwam er, zoals elk jaar een kaartje: 

Beste Zonnewijzers, 

Eindelijk vakantie. We zagen er al zolang naar uit.  

Nu is het zover  - een boottocht op zee: moet kunnen 

   - mee op kamp: niet aan twijfelen 

    - af en toe zalig niets doen 

    - stoeien en nog wat bijpraten 

    - wellicht ook een lange fietstocht 

    - iemand helpen 

    - een tof gesprek 

Moet zeker allemaal lukken. 

Maar, misschien ook een rustige plek opzoeken en 

eventjes stil zijn. 

De ogen sluiten, en alles op een rijtje zetten  

waarvoor we best dankbaar kunnen zijn. 

Moet allemaal kunnen omdat het vakantie is  

Ik wens jullie allemaal een tof en goed kamp  

en verder een leuke vakantie. 

Groetjes 

Bieke  

POST op kamp 



 

Dat Vincent het rap uitgerekend had: op kamp zijn er 3 vrouwen voor 1 man. 

Dat Annietje zich heeft ‘gejeund’. 

Dat ‘santé’ in het Fries blijkbaar ‘seutén’ is. 

Dat Ann en Pire en Paul VNW dit jaar hun verantwoordelijkheid niet zullen 

ontlopen op de laatste dag. 

Dat men in Nederland niet naar een service-flat gaat maar naar een oude-

knarrenwoning. 

Dat Kiem zei ‘volgens ons …, tijdens een regenbui…, zijn we daar, nog eens ‘zijn 

we daar … en na een aantal keer bleek het te zijn: op Sint Medard, als het dan 

regent, is het voor 6 weken. 

Dat Annietje het leuk vond dat ze eens in de kerk gepicknickt hebben. 

Dat Stefaan niet alleen een goeie chauffeur is, maar ook een goeie dj, en ook tot 

heel veel bereid is: hij helpt ook bij de bevoorrading tijdens de dagtocht 

Dat Jan en Gerda in TWEE huisjes op reis gaan. 

Dat toen Paul aan Chris vroeg of, toen ze op haar eerste dag in Halle ging 

werken, Jocelyne haar eerste klant was, antwoordde: ‘GELUKKIG NIET’ en dat 

Jos daarop in een luide lach schoot. 

Dat bij Leen en Paul alles om de 2 jaar gebeurt: Leen startte bij de ZW in 1970 

en Paul in 1972. Ze begonnen te vrijen in 1974, trouwden in 1976, Liesbeth werd 

geboren in ’78, Heleen in ’80, Lore in ’82 (en Tine in ’86). 

Dat mensen in een rolstoel bij het dansen ook graag hun danspartner zien en er 

mee kunnen praten. Daarom deze tip: laat de staande danspartner de rolstoel 

bijvoorbeeld bij de armsteunen vast nemen. Dan zien ze mekaar.   

 

 

Maandag 18 juli  

 

Iedereen van ons was wellicht vroeg uit de veren, we werden om 9 u 15 

verwacht in  Dreef ter Winkel. Wellicht was iedereen een beetje nerveus, want 

we gaan niet elk jaar op reis met een autobus. 

 

WEETJES verzameld op kamp 

Weetjes zonnewijzers reis Baarlo van Ann D. 



Iedereen kwam mondjesmaat toe in Gullegem. Leen & Paul hadden nog een druk 

weekend achter de rug gehad. Toch waren ze zeer enthousiast om te vertrekken 

met een unieke vriendengroep. 

 

Leen vertelde dat Sophie de afgelopen nacht niet goed was geweest en dat ze 

niet in staat zou zijn om zo’n lange busreis te maken. Haar mama kwam wel met 

Ann V. en zei dat ze misschien de volgende dag Sophie gingen achter brengen. 

 

De buschauffeur kwam aangereden van ‘De Meibloem’ en we konden de bus en 

de aanhangwagen beginnen te laden. Gelukkig konden we rekenen op vele 

handen. Zo bleek de chauffeur van Colette bereid om zijn handen uit de mouwen 

te steken. Ook Jan hielp mee 

 

De buren van Paul & Leen waren benieuwd en kwamen zoals altijd een kijkje 

nemen in hun straat. 

 

Toen de bagage ingeladen was verzamelde we nog even samen. Katrien en 

Claudine waren dagverantwoordelijken en hadden zich uitgedost in de kleuren 

van Nederland. Met een toepasselijk lied heetten ze ons welkom op onze reis. 

 

Het moment was aangebroken om op de bus te stappen. Het zal voor de 

buschauffeur Stefaan wel even zoeken geweest zijn om de rolwagens in de juiste 

positie vast te krijgen. Maar dit zou na enkele keren een klein kunst(je) blijken te 

zijn. 

 

Het was rond 10 u 30 toen we - uitgezwaaid door de thuisblijvers - konden 

vertrekken richting Baarlo. We hadden nog zeshonderd kilometers voor de boeg. 

 

De toon werd onmiddellijk gezet. Chris en onze buschauffeur Stefaan zullen 

wellicht even de kat uit de boom uitgekeken hebben. Chris had onze 

vriendenbende voor het eerst gezien tijdens de reisvoorbereiding in april. 

 

Een van de dagverantwoordelijken nam het woord en gaf wat praktische uitleg. 

Katrien kwam ook regelmatig rond met typisch Nederlandse snoepjes. Zwarte 

drop en een soort muntjes. 

 

Het was warm weer dus de airconditioning op de bus kwam goed van pas. 

Iedereen nam de gelegenheid om wat bij te praten, we hadden daar toch 

voldoende tijd voor. 

 

Toen we de grens overreden zag je het landschap vrij snel veranderen. Stefaan 

reed een snelwegparking op om zijn tachograaf te wisselen. Blijkbaar is dat een 

regel voor buschauffeurs als ze een ander land binnen rijden. Anders riskeren ze 

de kans om beboet te worden.  

 

Het was oorspronkelijk de bedoeling in een stadje te picknicken, maar omwille 

van de warmte wijzigde we deze plannen. We stopten op een snelwegparking, 

waar er banken stonden in de schaduw. 

 



De meesten onder ons hadden wel trek in de picknick, we namen met onze 

ganse groep wel enkele banken in en het smaakte ons. 

 

Iemand ging op zoek naar een toilet, maar deze bleek defect te zijn. De mannen 

konden in de bosjes gaan. Er werd daarom beslist om zo naar een andere 

afritparking te rijden. 

 

Toen we terug allemaal opgestapt waren, gaf Flurk wat uitleg over het stadje 

waar we normaal gezien gingen picknicken. Het bleek ook helemaal omwald te 

zijn door water. Het had ook een rijke geschiedenis. 

 

Hij - Flurk - had ook twee boekjes bij en deze gaf hij door zodat wij toch een 

beeld zouden hebben van het stadje. 

 

We kwamen aan in het volgende tankstation en iedereen stapte uit om eens naar 

het toilet te gaan. De dame aan de kassa van het winkeltje zal wel gedacht 

hebben wat een bende is dat. 

 

Nadat iedereen naar toilet gegaan was, deden de meesten zich te goed aan een 

koffie met iets bij. Er waren ook enkelen die een ijsje likten. Bij het warme weer 

zorgde dat voor enige verkoeling. De dame zal goede zaken hebben gedaan aan 

onze bende. 

 

Eenmaal terug op de bus besliste Stefaan geen tussenstops meer te houden en 

in één keer naar de reisbestemming te rijden. 

 

Leen en nog enkele leden waren druk bezig het reisprogramma om te gooien 

voor de warmste dagen. Dit bleek geen enkel probleem te zijn. Bepaalde waren 

zelfs blij dat we telefoneerden met de vraag om het te verplaatsen. 

 

Je zag dat het landschap veranderde, wat ook opviel was dat er veel meer 

windmolens staan dan in België. Er waren vaak grote vlakten te zien met water.  

 

Omstreeks vier uur dertig reden we de straat in van ons kamphuis. Het bleek 

millimeter werk te zijn om op te rijden, want er stonden twee betonnen paaltjes. 

Myriam - vermoed ik - stapte uit de autocar om te kijken of het zou lukken. 

 

Stefaan slaagde er in om erin te rijden en ook te draaien. De koks hadden 

gehoord dat we gearriveerd waren en kwamen eens kijken. We waren met zijn 

allen blij dat we veilig en wel op onze bestemming waren aangekomen. 

Katrien zei dat ze eerst op alle kamers de naampjes zou hangen. De bagage 

werd uitgeladen en naar de juiste kamer gebracht. 

 

Rita zei dat wij konden doorlopen naar de grote veranda. Daar bleek het veel te 

warm te zijn, daarom besloten we naar binnen te gaan. Het bleek er lekker fris 

te zijn. Iedereen had dorst van de lange reis, dus een glas water deed ons 

uiteraard deugd.  

 



Het duurde niet lang voor we onze kamers konden gaan verkennen. Niet 

iedereen vond het even gemakkelijk om zijn of haar kamer te vinden. 

 

We moesten alleen onze valies uitpakken, de bedden waren al opgemaakt. Op de 

bovenverdieping was het zeer warm.  

 

Het werd stilaan tijd om samen te komen om te aperitieven. We deden dit buiten 

in de schaduw. Johan en Rita verwenden ons weer - zoals elk jaar - met 

zelfgemaakte hapjes. 

 

Terwijl we daar gezellig zaten te keuvelen, kregen we plotseling hoog bezoek van 

André van Duin. Hij was door iemand getipt geweest over onze groep en wilde er 

uiteraard eens kennis mee maken. 

 

André had ook enkele bekende gasten uitgenodigd, namelijk vader Abraham, hij 

bracht voor ons speciaal het liedje ‘Café zonder bier’. Marc en Bernard waren 

verkleed. Myriam was de serveerster van dienst en was heel uitdagend gekleed. 

 

Het ontbrak niet aan plezier en op die manier was de toon voor onze reis gezet. 

Iedereen was blij dat men weer één weekje in elkaars gezelschap zou vertoeven. 

 

 
 

De koks hadden voor een warme maaltijd gezorgd. Omdat het buiten veel te 

warm was, besloten we binnen te eten. Het smaakte ons voortreffelijk. 

 

Na het eten bleken er enkelen te gaan slapen, het was best een vermoeiende en 

lastige dag geweest. 

 



Bert bleek zich tot chef van de vaatwasmachine te bombarderen en een ploegje 

vrijwilligers bleek te willen afdrogen. De afwas bleek zeer warm te hebben, dus 

we moesten niet veel afdrogen. 

 

Dinsdag 19 juli 

 

We werden gewekt door de dagverantwoordelijken Marijke en Leen. Marijke had 

op een liedje van Dana Winner een tekst geschreven.  

 

We ontbeten in de veranda, iedereen was benieuwd hoe de nacht was geweest. 

Velen hadden last gehad van de warmte en ook van zoemende muggen. 

 

Marijke zong nog eens haar zelfgeschreven liedje zodat iedereen het kon horen. 

 

In de voormiddag zouden we een rondrit maken met de autocar en Jan - 

vermoed ik - zou ons wat uitleg geven over de streek. 

 

Jan vertelde eerst hoe zijn bedrijf eruit ziet. Ze hadden naast het verblijf waar 

wij verbleven een B & B met een doolhof en een camping. Deze werd gerund 

door zijn familie en zo’n honderdtal personeelsleden. Een kleine onderneming 

zoals Marc Coucke. 

 

Je hoorde duidelijk dat het zeer goed uitgedokterd was. De Belgen moeten de 

Nederlanders op dat vlak niks meer leren. 

 

Leen kwam mij zeggen dat de mama van Sophie getelefoneerd had om te 

verwittigen dat ze Sophie achter gingen brengen. Ik was echt blij. 

 

We werden gedurende twee uur op sleeptouw genomen doorheen de streek van 

Overijssel. Jan vertelde gepassioneerd over het landschap. 

 

Je merkte duidelijk dat het landschap veel opener en weidser is dan bij ons. De 

meeste mensen leven daar echt bij de natuur. 

 

In sommige streken zag je de bootjes zeer dicht bij de huizen liggen. Zoals wij 

hier de auto gebruiken, maken zij in bepaalde delen gebruik van hun bootje. 

 

Op een gegeven moment moesten we wachten voor een brug die opgetrokken 

was. Ik zag dat een vrouw zelfgemaakte confituur verkocht aan voorbijgangers. 

Ze had een kist waar ze haar confituur in zette. Dat kan ik mij hier toch niet 

voorstellen. 

 

Plotseling moesten we een zeer smal straatje inslaan en er was een tegenligger 

die blijkbaar geen geduld had en die doorreed. Zo ontstond er een kleine 

aanrijding. Stefaan ging natuurlijk gaan kijken wat de schade was. Zoiets kom je 

natuurlijk niet graag tegen. De mevrouw ging later op de week contact opnemen 

met Stefaan. 

 



Toen de rondrit ten einde was, bedankten we Jan voor de interessante gidsbeurt 

en we gaven hem een groot applaus. Nu wisten we in welke streek we 

vertoefden. 

 

De koks hadden terug gezorgd voor een heerlijke maaltijd. Het was deze keer 

een gerecht met ei met allerlei groentjes en broodjes. 

 

In de namiddag brachten we een bezoek aan het koffiemuseum. We werden er 

getrakteerd op koffie en een stukje taart. Het was taart met gember, dit is een 

speciale smaak. 

 

De zaal waar we zaten was mooi aangekleed met oude foto’s van vroeger. Twee 

mannen kwamen om ons wat uitleg geven over de geschiedenis van de koffie. 

 

De rivieren waren toen in die tijd heel belangrijk om de koffie te verschepen. Ook 

de haven van Antwerpen zal daar wellicht een belangrijke rol in gespeeld 

hebben. 

 

We werden in twee groepen verdeeld en ons groepje werd meegenomen naar 

een plattegrond hoe dat de fabriek vroeger was. Daarbij gaf hij wat uitleg. 

 

 
 

Daarna liepen we eventjes door het winkeltje en we gingen naar een ander 

gedeelte van het museum. 

 

We gingen een kamertje binnen waar veel oude klokken hingen. Daar gaf de 

man uitleg over hoe vroeger klokken en uurwerken werden gemaakt. 

 



Bepaalde klokken werden op verschillende manieren versierd en dit hangt af van 

de geloofsovertuigingen van het gezin. 

 

Buiten - in de schaduw - kregen we uitleg over de rivier die er stroomde en hoe 

belangrijk deze is geweest voor de nijverheid vroeger. 

 

Nadien bezichtigden we een groot aantal klokken. Aan bepaalde kon je ook zien 

welk werk er werd gedaan. Zo waren er landbouwers. 

 

We werden  meegenomen naar een gebouw waar er een soort mallen stonden 

om bepaalde voorwerpen mee te maken. 

 

Er was daar ook een drukkerij en zo konden we ons een beeld vormen hoe 

drukkers vroeger werkten. Daar kroop ongetwijfeld veel uren arbeid in. 

 

Bepaalde machines worden soms nog in werking gesteld door vrijwilligers, zodat 

kinderen dat eens kunnen zien en doen als ze op schooluitstap gaan. 

 

Als laatste onderdeel werden we naar een soort verzameling gebracht van oude  

voorwerpen. Zo stonden er een heleboel oude toestellen om koffie te zetten. Er 

stond ook een moderne espressomachine. 

 

Op een gegeven moment zette de gids een oude koffiemachine in gang. Op 

voorhand had hij ons gewaarschuwd dat het veel lawaai zou maken, het was 

eens interessant om dit te zien 

 

Enkelen onder ons wilden nog eens gaan neuzen in het winkeltje, maar het bleek 

niet lang meer open te zijn. We hadden precies het gevoel dat ze ons buiten 

keken. 

 

Toen de groep weer compleet was bleek dat we nog eventjes de tijd hadden om 

in het stadje rond te kuieren. Omdat het zo warm was had niet iedereen daar zin 

in. 

 

Ik ging op zoek naar postzegels voor mijn kaartjes en deze van de groep te 

kunnen posten. Mia ging met mij mee. Daarna kocht ik in de solden een mooi 

pullovertje met korte mouwen. 

 

Het werd stilaan tijd om terug naar de bus te gaan. Anny had ook een koopje 

gedaan, ze was daar blij mee. 

 

Toen we allemaal op de bus zaten, konden we terug naar ons verblijf rijden. Ik 

genoot om de landschappen te kunnen bewonderen.  

 

Terug op onze bestemming werden we verwelkomd door Rika. Ook Sophie was al 

aangekomen. Het deed ons echt veel plezier om elkaar terug te zien. 

 

Nadat iedereen zich wat had opgefrist, smaakte de aperitief met de hapjes. We 

werden daarna weer culinair verwend door onze koks. 



 

We kregen daarna weer hoog bezoek van André van Duin. Wie er precies kwam 

optreden weet ik niet meer.  

 

Na de afwas besloot ik naar mijn kamer te gaan. Het deed mij deugd even alleen 

te zijn. Ik besloot nog wat te lezen. 

 

Woensdag 20 juli 

 

Eveline en Annietje wekten ons met een aangenaam muziekje. Vandaag zouden 

we één ganse dag op stap gaan. 

 

Na een lekker ontbijt konden we ons stilaan klaarmaken om te vertrekken 

richting Enkhuizen. Het was ongeveer één uur rijden, dus moesten we op tijd 

proberen te vertrekken. 

 

Op de bus gaf Flurk wat uitleg waar we precies naar toe zouden gaan. Het bleek 

dat het een dorpje was op een soort eiland. We zouden er met een boot naar toe 

moeten varen. 

 

Na een tijdje reden we met de bus op een soort autostrade omgeven door water. 

Het was indrukwekkend om te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bepaalde plaatsen waren er netten geplaatst om vis te kunnen vangen. Op 

bepaalde plaatsen stonden er ook windmolens. Het was behoorlijk 

indrukwekkend om dat te zien.  

 

Aan een soort parking konden we uitstappen, we moesten ook de picknick mee 

nemen. Zo konden we naar de boot wandelen, maar eerst moesten we door een 

gebouw. 



 

Stefaan - onze buschauffeur - zou achter komen, want hij moest de bus eerst 

gaan parkeren. 

 

We voeren ongeveer een kwartiertje op de boot. Toen we op het eiland 

aankwamen besloten we eerst te picknicken. We zochten een plaatsje in de 

schaduw. 

De koks hadden allerlei broodjes klaargemaakt en ze smaakten ons zoals altijd 

voortreffelijk.  

 

Er was iemand die een aantal grondplannetjes uitdeelde, want het was de 

bedoeling dat we ons gingen in groepjes verdelen. 

Het duurde een heel poosje voor Stefaan er was en enkelen onder ons waren wat 

bezorgd. Toen we hem zagen waren we blij en we hadden natuurlijk nog enkele 

broodjes voor hem overgehouden. 

 

Nadat iedereen eens naar het toilet had kunnen gaan, verdeelden we ons in 

groepjes en we konden de verschillende huisjes gaan bekijken.  

 

 
 

We kwamen voorbij een mevrouw die bezig was op een speciale manier een touw 

te maken. Ik vermoed dat het iets te maken had met de visserij. Kiem mocht 

zelfs eens helpen om zo’n touw te maken. 

  

 

Ons groepje keek eens binnen in enkele huisjes, maar niet ieder huisje bleek 

echt toegankelijk te zijn. 

 

 



 

Bij enkele huisjes bleken vrijwilligers aan het werk te zijn. Bij één van de huisjes 

bleek er een man bezig om verschillende veegborstels te maken. Hij kwam naar 

buiten om daar wat uitleg over te geven. Het bleek niet gemakkelijk te zijn zoiets 

te doen. We vonden het interessant om dat eens van dichtbij te kunnen zien. 

 

We zagen dat er ook een doe-parcours was voor kinderen. Ze konden kennis 

maken met enkele oude gewoonten. De kinderen konden ook bepaalde zaken 

zelf uit proberen. 

 

Ons groepje wandelde door en we kwamen verschillende dingen tegen waar we 

eventjes een kijkje gingen nemen. Zo kwamen we een kerk, een snoepwinkel 

voorbij en keken er even binnen. 

 

Aan het postkantoor kon ik mijn kaartjes posten, je kon er ook een kaartje en 

een souvenir kopen. 

 

Er was ook een schooltje dat we even binnengingen. Op de oude schoolbanken 

zat een groep toeristen die uitleg kregen van een gids. Je zag er hoe ze lang 

geleden les kregen.  

 

We begonnen met zijn allen zin te krijgen in een kopje koffie en we keken of we 

een cafetaria zagen. Toen we er een zagen moesten we eventjes zoeken naar 

een plaatsje. 

Eerst moesten we kiezen wat we wilden. Enkelen onder ons hadden zin in een 

ijsje. Het deed deugd om eventjes rust te houden. 

 

 
 



Op een gegeven moment kwam er nog een groepje op het terras zitten van de 

zonnewijzers. 

Na een tijdje besloten we een stapje verder te gaan. We gingen het park uit en 

we beslisten om het museum te gaan bezoeken. 

 

Daar aangekomen bleek de ingang met trappen te zijn, maar gelukkig was er 

aan de zijkant ook een lift voorzien. 

 

Toen we binnen waren, werd ons meteen meegedeeld dat de rugzakken in een 

kluis moesten bewaard worden. Hoogstwaarschijnlijk was dit omwille van de 

veiligheid. 

 

Voor Vincent was het waarschijnlijk niet gemakkelijk om te kiezen wat hij van 

zijn fotomateriaal zou meenemen. 

 

We moesten met de lift naar de benedenverdieping en daar konden we een soort 

film bekijken. Deze ging over de zeer grote werken op zee en hoe ze met man en 

macht de lange autostrade aangelegd hadden. 

 

Verder kregen we ook een beeld hoe ze in die tijd leefden, de omstandigheden 

waren uiteraard helemaal anders. Er was wellicht veel meer armoede. Iedereen 

vond het interessant om dat eens te zien, op die manier kregen we een beeld 

hoe er in die tijd geleefd werd. 

 

Daarna konden we het museum pas echt binnen gaan. We zagen allemaal 

verschillende schepen liggen die in die jaren gebruikt waren om vis te vangen. Er  

waren grote en kleinere exemplaren te zien. Het was indrukwekkend om te zien. 

 

Toen we in een andere zaal waren, zagen we de verschillende klerendrachten uit 

die periode. Voor verschillende gelegenheden waren er kleren. Zoals voor een 

huwelijk of een begrafenis. 

 

De mensen moesten in die tijd soms verschillende kledingstukken boven elkaar 

aan doen, we vermoeden dat het ook warm was. 

 

Er waren ook bepaalde voorwerpen te bezichtigen die de mensen bij bepaalde 

gelegenheden droegen. 

 

Op belangrijke momenten wordt de klederdracht nog gedragen. Zoals bij een 

geboorte, daar konden we beelden van zien. 

 

In een andere zaal stond er een kermisattractie uit lang vervlogen tijd. Bij 

sommigen onder ons bleek dat fijne herinneringen naar boven te halen uit hun 

jeugd. 

 

Aan de hand van enkele filmpjes konden we zien hoe ze de kermis in die tijd 

beleefden. Sommige hadden speciale kleren aan, want het was een hoogdag 

voor het dorp. 

 



We konden niet verder dan terugkeren van waar we waren gekomen, maar we 

waren de anderen wat uit het oog verloren. Dus besloten we hen op te zoeken. 

 

Op een gegeven moment zagen we een soort trap waar je een lift kon van 

maken. Dit wilden we natuurlijk eens uitproberen, dus duwden we op de knop. 

Maar het bleek niet te lukken en gelukkig bleek er dit iemand gezien te hebben 

die in het museum werkte en hij kwam ons helpen. 

 

Het was curieus om te zien hoe je van enkele trappen een lift kon maken en zo 

konden we een verdieping lager gaan. Er bleek niemand van onze groep daar te 

zijn, dus besloten we nog wat verder te gaan. 

 

We gingen een zaal binnen waar er een film werd getoond over de 

overstromingen waar Nederland zoveel jaar geleden mee te kampen had gehad.  

 

Omdat daar ook niemand van de zonnewijzers te zien was, besloot Myriam - 

vermoed ik - een kijkje te gaan nemen om te zien waar de anderen waren. 

 

We waren met zijn twee verloren gelopen, maar gelukkig bleken we snel de 

anderen terug te zien. 

 

Het was tijd om het museum te verlaten, maar eerst moesten we onze 

rugzakken nog uit de lokkers gaan halen. 

 

Toen we buiten zaten te wachten tot iedereen beneden was, zat Mieke op een 

bank een verhaaltje te vertellen. We konden jammer genoeg niet goed horen 

waarover het precies ging. 

 

Toen ons groepje compleet was, besloten we met ons groepje nog iets te gaan 

drinken voor we de boot terug op moesten. 

 

Er zaten enkele mensen iets te eten op dat terras. Veel vogels kwamen opvallend 

dicht om de restjes die op de grond waren gevallen, op te pikken. 

 

Zo werd het stilaan tijd om richting verzamelplaats te gaan om van daaruit de 

boot te kunnen nemen. We waren de eersten die er waren, dus we moesten 

wachten op de anderen. Dit duurde gelukkig niet zo lang. 

 

Nadat we de boot hadden genomen, konden we onmiddellijk de autobus op. 

Flurk ging ons verlaten en we zetten hem ergens af dicht bij een stadje. Hij zou 

die nacht ergens daar overnachten. 

 

Wij moesten nog een ongeveer een uurtje rijden voordat we op onze 

bestemming zouden zijn.  

 

Op een bepaalde moment praatten we over voorzieningen voor oudere mensen, 

daar geven ze in Nederland een speciale naam aan. Ik ben de benaming 

vergeten, maar ik weet dat ik die heel grappig vond. 

 



Iedereen was blij toen we terug thuis waren want het was een lange dag 

geweest. Toen we ons verfrist hadden, was het tijd voor het aperitief. Ook het 

lekker eten smaakte ons zoals altijd weer voortreffelijk. 

 
 

Na het eten kwam André van Duin weer langs. Met deze keer een optreden van 

hemzelf met het liedje ‘Worstjes op je borstjes’. Annietje en Rik waren heel mooi 

uitgedost. We zongen met gans de groep mee en we hadden veel plezier.  

 

’s Avonds namen we de kans om nog buiten te zitten. Er waren ook veel mensen 

die besloten om te gaan slapen. 

 

Donderdag 21 juli 

 

De twee Pauls waren dagverantwoordelijken. Paul L. had een mooi gedichtje 

geschreven over vriendschap, het wekte ons daarmee op toepasselijke wijze. 

Zie hier het tekstje 

 

Gegroet liefste morgen,    

vandaag zijn er geen zorgen 

Samen vliegen wij er in 

om een fijne dag te beleven 

om te genieten  

van deze mooie streek 

met harte vriendschap 

wees blij 

vol van levensvreugde 

geniet 

Paul L. 

 



Buiten was het aan het regenen en dat zou de natuur goed doen. Spijtig genoeg 

was het minder goed nieuws voor ons, want vandaag zouden we op dagtocht 

gaan. 

 

Tijdens het ontbijt ging de regen over. Eventjes vreesde Paul dat zijn 

uitgestippelde dagtocht niet zou kunnen door gaan.  

 

Paul had drie verschillende groepjes samengesteld en vertelde ons welke 

groepjes er waren. Hij raadde ons aan niet lang te wachten om aan de dagtocht 

te beginnen.  

 

Na het ontbijt kwam iedereen in actie, van zodra het eerste groepje klaar was 

om te vertrekken kregen we van Paul een wegenkaart waar de weg was op 

aangeduid. 

 

Mijn - Ann D. - groepje kon het eerst vertrekken en iedereen had er wel zin in 

om een stevige wandeling te maken. We namen van ons groepje een foto aan 

ons verblijf. 

 

Tijdens de wandeling werd er natuurlijk gekeuveld over koetjes en kalfjes. Op 

een gegeven moment moesten we een weggetje in slaan. 

 

Er stonden daar wel velden met verschillende groenten. Ik besliste om een stukje 

te stappen. 

 

Na een lange weg moesten we een rondpunt oversteken. We zagen hier en daar 

spandoeken hangen uit protest tegen de besparingen van de boeren. 

 

In het kleine stadje zagen we hier en daar een winkeltje. We kwamen ook 

voorbij een kerk en beslisten deze eens binnen te gaan. 

 

Het was geen traditionele kerk zoals wij die kennen, het was een orthodoxe kerk. 

Er waren geen schilderijen en geen beelden. Er hing wel een boot. Het was wel 

interessant om eens te zien. 

 

Na een tiental minuutjes besloten we verder te wandelen. We moesten op een 

gegeven moment een brug oversteken. Daar lagen mooie boten en we namen er 

enkele foto’s. 

 

Toen kwamen we in een soort wijk terecht en daar bleek ook een openlucht 

zwembad. Het was gesloten, wellicht door het slechte weer. 

 

Er was een soort rivier en daar was er iemand met een soort machine aan de 

slag. Hij legde ons uit dat hij slib uit de rivieren haalde, zodat de waterlopen 

bevaarbaar bleven voor schepen en pleziervaart. 

 

We waren bijna op de bestemming waar we deze middag gingen picknicken. Het 

was op de camping van Jan. Het was beginnen regenen. 

 



De tweede groep kwam niet veel later ook aan en we bestelden drankjes. Paul 

kwam langs met de fiets, hij kwam polshoogte nemen. 

 

Hij was bezorgd, want het eerste groepje was hij niet tegengekomen. Het 

groepje was in de kerk geweest toen hij ernaar op zoek was. Gelukkig bleken we 

goed terecht gekomen te zijn. 

 

Het laatste groepje bleek bij het begin de verkeerde weg genomen te hebben. 

Paul was hen tegemoet gefietst en uitgelegd dat ze verkeerd waren. Dus ze 

moesten een stuk terug keren. 

 

Terwijl ze nog een heel stuk moesten wandelen begon het plotseling zeer hard te 

regenen, het groepje ging schuilen in de kerk.  

 

Dankzij de moderne technieken van de smartphones werden we goed op de 

hoogte gehouden van hoe het er in de kerk aan toe ging… 

 

 

  



        Ieper, 26 juli 2022. 

Dag Zonnewijzers, 

Na onze goede en deugddoende kamp, schrijf ik nu, voordat ik woensdagavond 

27 juli 2022, naar de Waaiberg Gits, vertrek met mijn broer Piet, als hij tijdens 

de week moet werken, van de maandag, tot zaterdag, schrijf ik nu, op mijn 

eigen manier mijn ervaringen.   

Maandagmorgen 18 juli 2022 vertrok ik om 9u15 met de auto van Noël Deleu en 

mijn schoonzus Dora De Bock naar Gullegem.  Ik nam afscheid van mijn mama 

en mijn broer Piet.  Wanneer we in Gullegem waren stonden we al klaar met 

onze bagage en valiezen om naar Strandhoeve Baarlo te vertrekken met onze 

Chauffeur Stefaan Desmet en de autobus De Meibloem.  Eerst hielden we halt 

om onze picknick te eten in Gorinchem en om de beentjes te strekken.  Daarna 

vertrokken we weer met de autobus van de Meibloem en onze Chauffeur Stefaan 

Desmet naar Baarlo Blokzijl.  Het was 16u40 toen we er waren. 

Ons kamphuis. 

We zaten in Blokzijl in een groepsaccomodatie Suyderzee met een hokje voor de 

kat, rondom de natuur, en een omgeving.  We waren er ontvangen geweest.  

Daarna waren we geïnstalleerd in de kamers. Ik sliep boven als ik met de trap in 

Vollenhove bij Myriam Vandooren, Rika Deprez en de vriendin van Jocelyne 

Hansens.  We deden het thema het water, de wind, en de regen.  Er waren een 

drietal koks mee om iedere dag te koken en voor de picknick te zorgen.  Rita 

Vandenborre, Pierre Lesage, en Johan Scherpereel.  We kregen van de 

dagverantwoordelijken wat uitleg, wanneer we aan tafel moeten zijn, waar we 

moeten verzamelen, en om welk uur, we moeten klaar zijn, om met de autobus 

van de Chauffeur Stefaan Desmet van de Meibloem te vertrekken, en om welk 

uur we terug moeten verzamelen, om terug naar het Kamphuis Strandhoeve 

Blokzijl groepsaccomodatie Suyderzee te vertrekken.  We deden allerlei soorten 

activiteiten per groep, zoals met de boottocht naar het museum in Enkhuizen.  

We kregen wat uitleg van een gids met een zeevaartmuseum, en de picknick.  Er 

waren speeltuigen buiten voor de kinderen.  We bezochten de beelden in het 

museum in Enkhuizen.  Een gids die met zijn ene hand schildert gaf wat uitleg 

over zijn schilderkunsten, dan schreef de gids van zijn schilderkunsten een 

gedicht.  Het gedicht zal Ann Dekyvere publiceren met een kamplied dat zij 

gemaakt heeft.  Het kamplied ziet er als volgt uit : zie redactioneeltje 

 

Ik was dinsdag 19 juli 2022, dagverantwoordelijke met Leen Accou, en ik zong 

een liedje om de mensen te wekken.  Het liedje is :  

1. Ik hou van de Zonnewijzers heel veel van de Zonnewijzers 

De Zonnewijzers zijn zo steeds weer paraat 

We deden het thema van het water en de wind 

Marijkes kampverslag 



De Zonnewijzers hebben geen last van de regen 

De dagverantwoordelijken wekken ons zo goed 

met de activiteiten, taakverdelingen, en planningen erbij 

jullie houden heel veel van mij 

2. De Zonnewijzers horen steeds bij mij 

omdat jullie voor altijd blijven bestaan 

jullie zijn heel opgewekt en vrolijk 

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

jullie geven mij heel veel begeleiding met een heel goede moed 

Ik zou heel graag in de Zonnewijzers blijven 

ik hou van de Zonnewijzers 

Dit is het liedje van Dana Winner.  Het liedje van Dana Winner is :  

1. Ik hou van jou 

alleen van jou 

ik kan niet leven in een wereld zonder jou 

waar ik ook ben ik hoor uw stem 

ik kan je zomaar niet vergeten 

ik neem je in mijn armen 

laat mij je hart verwarmen 

ik wil je alles geven, ik hou zoveel van jou 

2. Jij hoort bij mij 

alleen bij mij 

dit zijn de woorden die je gisteren me zei 

‘k ben zo alleen waar moet ik heen 

waar is die tijd van toen gebleven 

ik neem je in mijn armen 

laat mij je hart verwarmen 

ik wil je alles geven ik hou zoveel van jou 

3. Ik hou van jou alleen van jou 

ik kan niet leven in een wereld zonder jou 

je hoort bij mij alleen bij 

ik kan niet leven in een wereld zonder jou 

ik hou van jou 

Dan was er iedere avond een Rode Draad van Evelyne Malliaerd die verkleed was 

in Andre van Duin met een goede presentatie.  Ik deed mee in de Rode Draad 

met Paul Vannieuwenhuyse met een verkleedpartij, en ik zong een liedje van 

Frans Bauer.  Het liedje is :  

Heb je even voor mij 

  



 

1. Ik kwam jou tegen, oh hee ho 

Jij was verlegen, oh hee ho 

Loop nu al dagen, oh hee ho 

Want ik wil je wat vragen, oh hee ho 

 

[Refrein] 

Heb je even voor mij 

Maak wat tijd voor me vrij 

Ieder uur van de dag 

Denk ik steeds aan jouw lach 

Alleen jij maakt me blij 

Heb je even voor mij 

Maak wat tijd voor me vrij 

Zeg me wat ik moet doen 

Want ik wacht op die zoen 

Kom vanavond bij mij 

2. Ik zit te dromen, oh hee ho 

Of je zult komen, oh hee ho 

Laat het me weten, oh hee ho 

Ik kan jou niet vergeten, oh hee ho 

 

[Refrein] 

Heb je even voor mij 

Maak wat tijd voor me vrij 

Ieder uur van de dag 

Denk ik steeds aan jouw lach 

Alleen jij maakt me blij 

Heb je even voor mij 

Maak wat tijd voor me vrij 

Zeg me wat ik moet doen 

Want ik wacht op die zoen 

Kom vanavond bij mij 

 

Lalalalalalalalala 

 

[Refrein] 

Heb je even voor mij 

Maak wat tijd voor me vrij 

Ieder uur van de dag 

Denk ik steeds aan je lach 

Alleen jij maakt me blij 

Heb je even voor mij 

Maak wat tijd voor me vrij 

Zeg me wat ik moet doen 

Want ik wacht op die zoen 

Kom vanavond bij mij 
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Het programma volgt nog van de uitstappen met de picknick : 

Maandag 18 juli  

Vertrek naar Baarlo 

Dinsdag 19 juli 

Voormiddag: Busrit met de gids Jan van de Strandhoeve om de streek te 

verkennen 

Namiddag: Koffiemuseum van Douwe Egberts in Joure 

Woensdag 20 juli 

Naar Enkhuizen, het Zuiderzeemuseum 

Donderdag 21 juli 

Dagtocht 

Vrijdag 22 juli 

Bezoek Giethoorn in de boot 

Wandelingetje in Wieden 

Zaterdag 23 juli  

Voormiddag : Bezoek Waterloopbos 

Namiddag: Planning 

Zondag 24 juli  

Veenhuizen: gevangenismuseum 

Maandag 25 juli 

Terugreis Zwolle 

 

Het afscheid nemen. 

De laatste avond was er een Aperitief met warme hapjes en een Etentje.  Daarna 

was er een verjaardagsviering van Annie Carissimo en Marijke Duthoo met een 

snoepgeschenk, nadat de Koks ook een geschenk gekregen hadden met een 

dankwoordje van Evelyne Malliaerd die nogmaals verkleed was in Andre van Duin 

met nogmaals een goede presentatie.  Daarna mochten we winkelen in Zwolle.  

Halverwege Antwerpen mochten we onze beentjes even strekken om naar de wc 

te gaan.  Nadat we halt gehouden hadden mochten we terug op de autobus 

stappen met de Chauffeur Stefaan Desmet om naar Gullegem te vertrekken.  Als 

we terug in Gullegem waren, mochten we onze Chauffeur Stefaan Desmet 

bedanken die iedere dag met de autobus van de Meibloem gereden heeft.  

Nadien reden we huiswaarts.  Ik zou nog zo’n goede kamp willen beleven ! 

Marijke. 

Volgend jaar in 2023 is het kamp van de Zonnewijzers in Braampeel in Neer van 

vrijdag 14 juli 2023 tot donderdag 20 juli 2023.  

  



 

Deze streek leek op ’t eerste zicht eerder eentonig. Nu, een week later, hebben 

we ontdekt dat ze verrassend gevarieerd is, zowel wat er te zien is en te beleven 
valt, als ook de geschiedenis ervan. Er waren niet alleen de droogleggingen met 

de aanwinsten van grond, maar ook overstromingen die het land overspoelden 
en de mensen teisterden. De streek was vooral gekenmerkt door zijn veenlagen 
met het zware werk om er blokken uit te steken en tot turf te drogen als 

verwarmingsmiddel in barre winters. Daar waar de lagen dik waren ontstonden 
er zo vijvers en waar de lagen dunner waren en dus grotere oppervlakten 

moesten gestoken worden verhuisden de mensen geregeld naar nieuwe 
ontginningsgebieden. Alles behalve een pretje. En met de opkomst van steenkool 
werd hun inkomensbron ook drooggelegd. De gewonnen landbouwgrond bracht 

dan weer nieuwe bestaansmogelijkheden. 

Alles wat onze bezoeken en onze bus uitstappen ons bijgebracht hebben doet me 
ook denken aan de Zonnewijzers, ook een verrassend gevarieerde groep. Dat 
maakt het juist boeiend om er bij te horen, hier nu als in haar geschiedenis. 

Soms is het zwaar om met een handicap te leven en ook niet evident om er mee 

om te gaan, maar zo ontstaan er ook vijvers van vriendschap en betrokkenheid. 

Waar de vergelijking tussen de Zonnewijzers en deze streek hier helemaal niet 
opgaat is dat hier nieuwe polders ontstonden door drooglegging, terwijl 

drooglegging bij de Zonnewijzers ondenkbaar is. Integendeel is er bij aperitief - 
met weer die heerlijk smakende hapjes erbij – en bij pot en pint al veel warme 

verbondenheid ontstaan.  

Donaat 

 

Mijmering bij het einde van het Zonnewijzerskamp in 

Nederland 



‘Missen?’ 
Missen. Je weet toch wel wat dat is?’  
‘Nee’, zei de eekhoorn. 

‘Missen is iets wat je voelt als iets er niet is.’ 
‘Wat voel je dan?’ 

‘Ja, daar gaat het nou om’. 
‘Dan gaan we elkaar dus missen?’ zei de eekhoorn 
verdrietig. 

‘Nee’, zei de mier, ‘want we kunnen elkaar ook 
vergeten.’ 

‘Vergeten! Jou?!’ riep de eekhoorn. 
‘Nou’, zei de mier. ‘Schreeuw maar niet zo hard. 
De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen. 

‘Ik zal jou nooit vergeten’, zei hij zacht. 
Nou ja,’ zei de mier. ‘Dat moeten we nog maar afwachten. Dag! 

En heel plotseling stapte hij de deur uit en liet zich langs de stam van de beuk 
naar beneden zakken. 
De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen. 

‘Mier,’ riep hij ‘ik mis je!’ Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen. 
Dat kan nu nog niet!’ zei de mier. ‘Ik ben nog niet eens weg!’ 

Maar toch is het zo!’ riep de eekhoorn. 

(Toon Tellegen) 

 

 

 

En tot slot het afscheidswoordje, dat Chris ons voorlas 

op de bus.  



 

Worstenbroodjes 

 

Bladerdeeg, 1 ei, 1 kleine ui, 200 gr gehakt, ½ appel, wat pijpajuin en ½ zoete puntpaprika 

 

Meng het gehakt met de halve appel, de ui, wat pijpajuin en de helft van een zoete paprika, 

alsook 1 ei 

Rol het bladerdeeg uit tot een dikte van 2 mm, en snij in reepjes van 7 cm breedte. 

Leg hierop in het midden een slang gehakt (best met spuitzak zonder mondje). 

Strijk op de boorden van het bladerdeeg wat water en rol op. Strijk het geheel in met wat 

losgeklopt ei en trek met een vork wat lijntjes. Eventueel kan je nog wat sesamzaadjes op 

strooien. 

Snij in stukjes van 4 à 5 cm en leg deze op een bakplaat belegd met bakpapier. Laat ongeveer 

30’ rusten. Bak de worstenbroodjes 15 minuten in voorverwarmde oven van 200° 

 

Brie en peer 

 

Bladerdeeg, brie, 1 peer, wat nootjes en honing 

 

Rol het bladerdeeg open tot een dikte van  2 mm. Snij het in vierkantjes van 7x7 cm. Leg in 

het midden een stukje brie, daarop wat peer (beide dikte van 3 mm). Daarop een likje honing 

en wat geroosterde pijnboompitjes. Doe het pakje bladerdeeg dicht (kantjes instrijken met 

water), leg op een bakplaat met bakpapier. Bestrijk de bovenkant met wat losgeklopt ei en bak 

af in de over gedurende 15 min in oven van 200°. 

 

Gazpacho van tomaat en watermeloen 

 

4 rijpe tomaten, 1 rode geschilde paprika, ¼ watermeloen wat basilicum 

 

Was de tomaten grondig. Verwijder de kroontjes en snij de tomaten in grove stukken. Snij de 

paprika in kleine stukken en het vruchtvlees van de watermeloen in grove stukken. Meng de 

tomaten, de paprika en de watermeloen en besprenkel met wat xeresazijn, wat zout en olijfolie. 

Mix alles grondig met wat basilicumblaadjes en breng op smaak met peper en zout. 

Serveer ijskoud met wat fijngesnipperde basilicumblaadjes 

 

 

Receptjes door Johan prijsgegeven 



Donaat bezorgde ons ook de afrekening. Zo kunnen we nog eens nagaan hoe 
verwend we werden op kamp! 

 

 

Deelnamebijdragen   11.410 

Sponsoring en giften     5.070 

 

Spijs en drank       2.964 

Verblijfplaats      5.818 

Vervoer : bus      5.578 

Vervoer : voorbereiding, keuken       330 

Uitstappen       1.300 

Diverse           450 

 

TOTAAL    16.480 16.440 

 

(*) Er zijn nog enkele ontbrekende bedragen (afrekening van de waarborg van de verblijfplaats; gidsen van het waterbos en 

nog een mogelijk sponsorbedrag). 

 

  

AFREKENING NEDERLANDKAMP (*) 



 

Hieronder vinden jullie enkele tekeningen van Peter Van Straaten, een 

Nederlands kunstenaar (doorgegeven op de bus, herinner je je nog?) 

 

 

 

  

Nog enkele souvenirtjes 



 

FIETSSTRAAT       FIETSSTAART      What’s in a name?? 

Het was op een zonnige dinsdag na 16 uur toen Donaat en ik aan een fietstochtje 

begonnen. 

Die dag hadden wij een doel aan onze rit verbonden, namelijk bij ‘Goed’ 

(Thuiszorgwinkel) 

informatie inwinnen over een badlift voor bij mij thuis. 

De warme wind en de zon waren heel uitnodigend om te fietsen. We kozen de 

rustige wegen. 

Mijn elektrische driewieler is 2,05 m lang en heeft een lage zitting met 

rugleuning. Heel 

comfortabel ; ik heb een goede zithouding en kan zowat 10 km per rit afleggen. 

Na het bezoek aan ‘Goed’ was het algauw beslist om ‘een terrasje te doen’ in het 

centrum 

van de stad. Het mooie weer… 

We reden in de richting van het station. Vanaf de lichten aan het stationsplein 

wordt het 

fietspad een fietsstraat. Nooit eerder had ik daar gefietst. 

 

Wij mochten dus vanaf dat verkeersbord op de rijweg rijden. 

De auto’s waren te gast. We hadden voorrang en waren niet 

gehaast. 

Dat gaf mij toch een speciaal gevoel… normaal razen de 

auto’s ons voorbij… 

Op het stationsplein reden we op een kleine rotonde om de 

tweede afslag te nemen, richting het centrum. Ik moest 

vertragen om de bocht 

   te nemen. Een driewieler moet je voorzichtig besturen in 

bochten of je kantelt! 

Achter ons was er toch een ongeduldige automobilist… de banden schuurden 

langs de rand van de rotonde om ons voorbij te steken. Geen 2 meter verder 

probeerde diezelfde bestuurder het opnieuw en raakte het linker achterwiel van 

mijn fiets! 

Ik was enorm geschrokken en kon overeind blijven. Ik was woedend!   

Donaat sprak onmiddellijk de chauffeur aan. Zij vond dat het té traag vooruit 

ging… 

Een getuige kwam zich melden. Mijn fiets was licht beschadigd! 

Ondertussen vormde zich een rij geduldig wachtende auto’s achter ons en zo is 

een nieuwe verkeersterm FIETSSTAART geboren… 

Nog wat overstuur - gelukkig niet letterlijk! - reden wij huiswaarts.  

Het terrasje… zeker voor een andere keer! 

 

 

katho   augustus 2022  

Cursiefje ingestuurd door Katelijne 



 

Van Donaat kwam ook nog de volgende uitnodiging: 

Huize August 

Op de Algemene Vergadering van de Adviesraad van Kortrijk stelde Ine 

Vermeersch dit initiatief voor. 

Veel mensen, waaronder senioren, zijn vaak eenzaam. Zelfs in Kortrijk. Ze 

missen iemand om mee te praten en/of bezig te zijn in fijn gezelschap. In Huize 

August kan dat. Leerlingen van de RHIZO-scholengroep en studenten Vives 

graduaat verpleegkunde die kiezen voor een zorgopleiding waarin communicatie 

en werken met mensen belangrijk is, ontvangen gasten over generaties heen in 

Huize August. De gasten en leerlingen/studenten gaan samen aan de slag. Er is 

tijd en ruimte voor gesprekken bij een kop koffie, maar er worden ook 

activiteiten (eten bereiden, een gezelschapsspel spelen, creatief zijn, …) 

georganiseerd voor zij die dat wensen.  

Dit schooljaar gingen de activiteiten door op woensdag- en vrijdagvoormiddag 

van 9u15 tot 12u of maandagnamiddag van 14u tot 16u30 tijdens het schooljaar 

en buiten de stage- en examenperiodes. Data en activiteiten kan men steeds 

terug vinden op Facebook. Na een voormiddagactiviteit kunnen de gasten en de 

leerlingen/studenten ook tegen zeer betaalbare prijzen blijven eten. Bij een 

namiddagactiviteit wordt er gezorgd voor koffie en wat zoetigheid. 

Voor de leerlingen is dit een stap tussen bijv. het oefenen op poppen en de 

praktijk in de instellingen waar ze moeten mee draaien in het systeem. Ze leren 

met mensen omgaan, maar ze bieden ook een meerwaarde voor de 

maatschappij. 

Aanvankelijk werd er gemikt op senioren uit de omgeving van de school maar 

omdat het initiatief nog niet zo bekend is en er dus ook nog geen grote toeloop is 

werd het doelpubliek verruimd naar iedereen die behoefte heeft aan dergelijk 

initiatief. 

Huize August is gevestigd in de gebouwen van wat vroeger het St.-

Niklaasinstituut heette, dicht bij het oude gerechtshof in Kortrijk (Burgemeester 

Nolfstraat 35 in Kortrijk) en is nu ook nog niet voor rolstoelgebruikers 

toegankelijk. Er wordt gekeken om daar zo vlug mogelijk iets aan te doen. 

Hun website (www.huizeaugust.be). 

  

extraatje 

http://www.huizeaugust.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij Vincent krijg je in het papieren steekje ook de bijgewerkte adressenlijst 

mee. 

Bijlage 


