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Nieuwsbrief 03-2021 

 
Beste Leden, 
 
Ons geduld werd schier eindeloos op de proef gesteld. Meermaals werd het beruchte “licht 
aan het eind van de tunnel” aangekondigd. Het “Rijk der Vrijheid” had veel weg van een Fata 
Morgana en “Het Land van Belofte” bevond zich ergens achter een verre horizon die je niet 
kan bereiken. Maar kijk, het is zover. De vaccinatiecampagne werpt meer en meer vruchten 
af en het zonnige weer steekt ons nu allemaal een hart onder de riem (en ook omgekeerd). Bij 
het lezen van deze nieuwsbrief zal normaal gezien al veel meer mogelijk zijn wat betreft 
contacten, reizen, feestelijkheden en onze bewegingsvrijheid in het algemeen. Dat er echter 
nog diverse veiligheidsmaatregelen en beperkingen zullen blijven, daar moeten we mee leven. 
Dat alles weer wordt zoals vroeger … dat zal nog moeten blijken en lijkt nu nog eerder een 
verre wensdroom. We zijn met ons allen met de neus op de feiten gedrukt: zo’n virus laat zich 
niet zo gemakkelijk verslaan en zal een blijvende aandacht en voorzichtigheid vergen.  
 
Voor onze kring is het nu zaak de draad weer op te nemen en dat doen we ook. We starten in 
de volgende weken met een aantal sportieve buitenactiviteiten. Daarmee brengen we onze 
contacten weer op gang en oefenen we meteen de eventueel stram geworden spieren en 
gewrichten. Het werd hoog tijd. Onze laatste activiteit dateert van 7 juli 2020 toen we 
wandelden in de Assebroekse Meersen. De geplande wandeling in Damme op 1 oktober 2020 
moest dan weer afgelast worden wegens regen en storm, alsof de duivel ermee gemoeid was. 
 
We zien er al naar uit jullie weer te kunnen begroeten en laat er geen twijfel over bestaan: er 
zal genoeg te vertellen zijn. 
 
In deze nieuwsbrief vind je naast  de gebruikelijke rubrieken en de columns van Georges en 
Gil ook een bijdrage van Hans Denolf over de werking en de projecten van VZW Kitanda 
waarvan hij bestuurslid is. 
 
Freddy 
 
 

Programma 2021 

 
Hier het overzicht van onze planning. Sommige activiteiten moeten nog bevestigd worden of 
moeten een exacte datum krijgen. Het is alvast de bedoeling om in de toekomst alle 
uitnodigingen in de nieuwsbrieven op te nemen, maar voor de fietstocht en de petanque in 
juni lukt dat niet meer. Deze uitnodigingen werden reeds per mail verstuurd. 
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Kalender 2021 

 

Vrijdag 11 juni (uitnodiging per e-mail) Fietstocht Zuienkerke (namiddag) 

Woensdag 16 juni (uitnodiging per e-mail) Petanque Varsenare 

Donderdag 1 juli (nieuwsbrief) Wandeling Nieuwpoort 

Dinsdag 17 augustus BBQ 2021 (nog te bevestigen) 

Donderdag 9 september Petanque Varsenare 

00* september Fietstocht 

00* september Daguitstap (onder voorbehoud) 

Donderdag 7 oktober Petanque Varsenare 

00* oktober Wandeling 

vrijdag 15 oktober Museumclub 

zaterdag 23 oktober Banket 2021 

woensdag 17 november Zaalvoorstelling “Iran” 

donderdag 16 december Kerstfeest 

➔ 00* = exacte datum nog te bepalen 
 
 

Zomerwandeling : “Schuddebeurzewandeling” op donderdag 1 juli 2021 

 
Na een veel te lange periode van inactiviteit 
starten we ons wandelseizoen aan de kust. 
Van de jachthaven van Nieuwpoort wandelen 
we naar het natuurgebied “De 
Schuddebeurze” in Lombardsijde.  Dit is een 
mooie wandeling van 8,5 km, hoofdzakelijk 
langs verharde wegen. 

Plaats van afspraak : “De Vierboete”, 
Halvemaanstraat 2a,  Nieuwpoort 8620. 
Coördinaten: 51°08'42.7"N - 2°44'55.7"E 
Klik op de  interactieve kaart  

We starten om 13 uur 30 en  uiteraard ronden we af met koffie en pannenkoeken. 

Inschrijven gebeurt uitsluitend door overschrijving van 4,50 euro per persoon op rekening 
BE11 4747 1460 0148 van KBC Senioren Brugge met vermelding “zomerwandeling”. 
Inschrijven vóór zaterdag 26 juni 2021. 

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximum 40 om zowel de wandeling als het onthaal 
in De Vierboete vlot en veilig te laten verlopen. 
 
 
 Bij problemen of vragen: wandelverantwoordelijke Rita Spegelaere: 0495 58 45 31 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/X2zCbxfcM3BomE4p9
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Ledeninfo - Personalia 
 

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden 
 
- Marc Uyttenhove Passendale 28/04/2021 
- Marc van de Putte Oostkamp 30/04/2021 
   

Rouwberichten: wij melden het overlijden van      
 
- Maria David, echtgenote van Norbert Descan, geboren op 7 augustus 1958 en  
overleden te Brugge op 30 april 2021. 

 

- Manil Maes, echtgenoot van Godelieve Denduyver (†), geboren te Zevekote op 11 

maart 1926 en overleden te Sint-Andries op 6 mei 2021. 
 

 

 

Prikbord - Mededelingen 

 

48ste TOERISTISCHE WANDELZOEKTOCHT Kring Antwerpen 

Onze vrienden van Kring Antwerpen organiseren een wandelzoektocht in onze contreien en 
wij nemen graag hun uitnodiging over. 

Nadat vorig jaar de geplande wandelzoektocht in kustgemeente De Haan noodgedwongen 
werd uitgesteld, onderneemt KBC Personeelskring Zoektochten dit jaar een nieuwe poging. 
De inrichters hebben een route uitgestippeld door de charmante concessiewijk met de alom 
bekende authentieke witte villa’s. Uiteraard wandelen we ook over de zeedijk en hopelijk zijn 
de winkels en gezellige terrasjes langs het zoektochtparcours terug allemaal toegankelijk. 

Alle personeelsleden en gepensioneerden van KBC Bank en Verzekering (en van de 
dochterondernemingen) kunnen, samen met hun gezinsleden, deelnemen op één of meer 
dagen naar keuze van 1 mei tot 3 oktober 2021.  

Inschrijven kan om praktische redenen enkel per e-mail aan wyns.jos@skynet.be met 
vermelding van het gewenste aantal deelnemingsformulieren. Per formulier wordt een 
bijdrage gevraagd van 10 EUR, over te schrijven op rekening BE95 4099 5284 2158 van KBC 
Personeelskring Zoektochten.  

Na ontvangst van je mail en bijdrage worden de deelnemingsformulieren bezorgd vanaf einde 
april, eveneens per e-mail. 

We voorzien voor elke deelnemer een waardevolle prijs, af te halen op de prijsuitreiking op 
zondag 7 november 2021 om 14 uur in Parochiezaal Withof in Heist-op-den-Berg. 

Voor bijkomende info mag je steeds contact opnemen met Jos Wyns, tel. 015 24 93 04 of Karel 
Van de Gender, tel. 014 72 51 90. 

 

mailto:wyns.jos@skynet.be
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Wijziging persoonsgegevens 
 
Het is belangrijk dat we ons ledenbestand up-to-date houden. Gelieve eventuele wijzigingen 
aan jullie adres, telefoon, gezinstoestand en e-mail door te geven aan ons secretariaat: 
kringkbc.brugge@skynet.be of eventueel telefonisch op 050 38 40 77 
 

Contact met het bestuur - coördinaten 

 
Onbekenden probeerden reeds enkele keren misbruik te maken van de coördinaten van de 
bestuursleden.  Daarom hebben we op de website die coördinaten verwijderd. Contacten met 
het bestuur en de individuele bestuursleden kunnen voortaan enkel nog langs het secretariaat 
via mail kringkbc.brugge@skynet.be of eventueel telefonisch op 050 38 40 77. De voorzitter 
blijft nog rechtstreeks bereikbaar via mail fdruw21@gmail.com en GSM 0497 42 85 96. Het 
bestuur zorgt intern voor de doorstroming van de communicatie. Op de uitnodigingen voor 
activiteiten zal wel nog telkens een verantwoordelijke vermeld worden en ook een telefoon- 
of GSM-nummer zodat in dringende gevallen contact mogelijk blijft. 
 

Nieuwsbrief – forum 
 
Onze nieuwsbrief staat ook open voor leden die een niet-commercieel initiatief, een project, 
een sociaal doel of dergelijke, willen voorstellen aan onze leden. Wens je iets te publiceren, 
neem contact met Freddy Druwé, 0497 42 85 96 of stuur een mail naar fdruw21@gmail.com  
 

Volg ons op Facebook 
 

Je kunt ons ook volgen op Facebook. Het bestuur publiceert foto’s of korte berichten over 
onze activiteiten op de Facebookpagina KBC Senioren Brugge 
 
Daarnaast is er nog los van de “officiële” facebookpagina een aparte facebookgroep. De 
doelstelling is het aanbieden van een informeel platform om nieuwtjes, herinneringen, foto’s 
en dergelijke uit te wisselen onder onze facebook-adepten. Neem alvast een kijkje en je 
ontdekt er de posts van ondertussen 128 deelnemers.  Je kunt je nog steeds eenvoudig 
aansluiten, probeer het maar. Gewoon even deze link Facebook-Club Senioren KBC Brugge 
aanklikken, enkele korte vragen beantwoorden en je bent vertrokken. 
 
In deze coronatijden kunnen we de reële sociale contacten die we zo missen toch wat 
vervangen door virtuele. Onze besloten facebookgroep is een leuke manier om “van-alles-en-
nog-wat” met elkaar te delen. Ook de partners van onze leden zijn welkom. 
 
 
 

Hans Denolf: “vzw Kitanda, jouw steun waard” 
 
Een tweetal jaar geleden volgde ik een opleiding ‘websites maken’. Ik liep er Freddy tegen het 
lijf, een oude KBC-bekende. Hij wou de website van KBC-senioren een nieuwe look geven en 
ik wou de site van vzw Kitanda wat opfrissen. Het was best een gezellige tijd, met gekeuvel 
over ‘de goeie oude tijd’ en nieuwsgierigheid naar de nieuwe engagementen.  

mailto:kringkbc.brugge@skynet.be
mailto:kringkbc.brugge@skynet.be
mailto:fdruw21@gmail.com
mailto:fdruw21@gmail.com
https://www.facebook.com/kbcseniorenbrugge/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/vandist.jacques/
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Toen ik Freddy onlangs contacteerde om een websiteprobleempje op te lossen, kwam hij met 
de vraag om iets te schrijven voor de nieuwsbrief. Spontaan zei ik ja, maar hoe vat je een 
avontuur van 10 jaar samen op één A4-blad?  

Het begon iets meer dan 10 jaar geleden, toen 2 dochters van vrienden (intussen afgestudeerd 
als arts) terugkwamen van een bezoek aan een weeshuis, ‘Ebenezer Life Center  in Ahero’, 
Kenia.  Ze vertelden honderduit over de schrijnende situatie ginds: een vierhonderdtal wezen 
sliepen op gammele bedjes vaak zonder matras, water moesten ze zoeken in de omgeving,… 
Het weeshuis had beide jonge meiden duidelijk geraakt. 

 
Op dat moment kun je voor jezelf de keuze maken om medelijden te hebben en de ogen te 
sluiten of om de handen uit de mouwen te steken. Met een paar vrienden maakten we die 
laatste keuze: vzw Kitanda was geboren! De naam Kitanda is het Swahili voor bedje en is 
gebaseerd op een foto van Ida, die sliep in een bedje zonder matras. ‘Een matras voor elk 
bedje!’, was meteen onze eerste actie. Maar we gingen ook ter plaatse op bezoek. En dat was 
de echte start van ons avontuur, want wie dit doet, laat een stuk van z’n hart achter. 

Elk bezoek brengt ook onverwachte wendingen mee. Een stervend kindje dat dringend 
geopereerd moet worden, maar de fondsen ontbreken. Een meisje dat op zoek naar geld (20 
euro) voor haar eindexamen, bijna verkracht wordt. Een jongeman die blind wordt omdat hij 
zijn medicatie niet kan betalen, … Nieuwe verhalen, nieuwe noden, nieuwe antwoorden. 

 
We kunnen natuurlijk niet al de problemen van de wereld oplossen, maar voor die mensen 
kunnen we echt een wereld van verschil maken. We zorgden voor vlot beschikbaar 
drinkwater, voor een stabiele elektriciteitsvoorziening, voor een nieuw schoolgebouw… Eens 
je iets hebt afgewerkt, kun je het aan hen overdragen en vertrekken, maar wij blijven met hen 
in contact om verder samen te werken aan de toekomst. 
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Na een paar jaar zijn we ook betrokken geraakt bij een project van Christian Faith Ministery  
in Noord-Nigeria. Deze streek wordt niet alleen geteisterd door wreedheden van de beruchte 
Boko Haram, maar ook door twisten tussen Fulani (rondtrekkende nomaden) en gewone 
landbouwers. Boko Haram heeft de meeste voorzieningen in de streek  (watervoorzieningen,  
scholen, ziekenhuizen,…) vernietigd waardoor miljoenen mensen op de vlucht zijn.  

 
Hier helpen we ook met het vredestichtende werk van Christian Faith Ministery  door de 
watervoorzieningen te herstellen, een dam te bouwen, scholen op te richten, de bouw van 
een medische hulppost, weeshuizen te ondersteunen … 

Een tweetal jaar geleden kregen we ook een vraag van Steven, een jongen uit het weeshuis, 
die afgestudeerd is als sociaal assistent: of we iets konden doen voor de bevolking van Goshi 
in Kenia? Zij moeten in het droog seizoen tot 15 kilometer stappen voor wat troebel water. 
Zijn vraag versterkte het geloof in wat we doen en was meteen de start van een nieuw project. 
En weer ging het project een eigen weg. Wat in oorsprong beperkt van omvang leek, is door 
de omstandigheden uitgegroeid tot een groot project. De boorput die we er plaatsten, brengt 
te zout water boven, zodat we verplicht zijn om een bijkomende poel te graven. Het zoute 
water laten we echter niet verloren gaan, maar gebruiken we om viskweek op te starten. Ook 
de landbouw en de herbebossing pakken we er aan. 

In de marge van deze projecten steunen we via microfinancieringen de heropstart van de 
lokale handel na de coronacrisis, het herbouwen van huisjes na overstromingen en de  
oprichting van coöperatieven,… Doen wij dit allemaal alleen? Zeker niet. We werken samen 
met verschillende organisaties, vrijwilligers, donoren,…. 
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En er is nog zoveel meer! Een avontuur van 10 jaar samenvatten op 1 A4’tje lukt gewoon niet. 
Als jullie meer van ons avontuur en onze aanpak willen weten, zelf de handen uit de mouwen 
willen steken (eens ter plaatse mee gaan helpen?), scholen of organisaties kennen waar we 
ons verhaal kunnen doen of… ons financieel een duwtje in de rug willen geven, mag je ons 
zeker contacteren.  

Veel informatie vind  je terug op onze website www.kitanda.be of je kunt je ook abonneren 
op onze nieuwsbrief. Om af te ronden, nog een paar sfeerbeelden op You Tube: 

- Ebenezer (Kevin Gombe): https://www.youtube.com/watch?v=2la1pdpQR24 
- Shafa Story: https://www.youtube.com/watch?v=ublQKRlPX5c 
- Ons Kitanda project in Goshi: https://www.youtube.com/watch?v=CaYK6y2VAB4 

 

Hans Denolf    

 

 
 

Column Georges: “La Lieu” de Lalieux et les “agis” de mes fils 

Begin mei werd mijn eerste pensioenbetaling aangekondigd via drie kanalen. Eén berichtje was 
genoeg geweest… Wie zwaait tegenwoordig de plak in de Zuidertoren? Blijkbaar is dit Karine 
Lalieux. PS-politica. Een mij onbekende dame. Even verder opgezocht…  De bizarre combinatie 
‘Karine Lalieux’, ‘PS’, en ‘schandaal’ gaf meteen resultaat. Er zijn nog zekerheden in het leven…  

Ik ben dus niet meer in mijn overgang. Dat jaartje extra uitkering van KBC was een mooi 
geschenk. Veertig jaar dienst bij ‘de bank’, na eerst twee jaar warm te hebben gelopen in de 
boekhouding van een legendarische Brugse oliesjeik. Een apart verhaal dit, goed voor een mooi 
hoofdstuk in mijn memoires die ooit zullen worden gepubliceerd.  

De toenmalige Kredietbank werd uiteindelijk mijn dada. Het was bij momenten hard werken 
in stresserende omstandigheden. Heel wat watertjes doorzwommen in vier kantoren met een 
jaartje ‘vliegende ploeg’ tussenin. Andere tijden, met een gezonde balans ‘werken’ en ‘leute 
maken’. Tijden waar rond de middag al eens een portootje werd geschonken in de refter of 
waar de echtgenote van de KD ’s winters regelmatig een heerlijke kom verse soep naar 
beneden liet brengen. Waar sommige KD’s ons met nieuwjaar verrasten met hun eigen 
kookkunsten. Waar overuren taboe waren, de prikklok een hoax was. Waar klanten nog naar 
kantoor kwamen en zorgden voor schitterende anekdotes. Zoals ‘Zorro en Veronique’, die ons 
heel graag zagen. Waar we dagafschriften klasseerden in bakken. Waar couponnetjes werden 
geknipt tot we eelt kregen op onze vingers. Waar we lootjes verkochten van de Nationale 
Loterij. Waar we ‘polyvalent’ waren en in alles ons plan trokken. Waar kasverschillen werden 
gemaakt en in team teruggevonden (soms ook niet). Waar faxen binnenkwamen en pasmunt 
werd geteld. Waar beoordelingen niet echt nodig waren. Waar we een collega al eens een peer 
stoofden, en we dit stuk fruit figuurlijk in ons gezicht terugkregen. Elk nieuw jaar opnieuw die 

http://www.kitanda.be/
https://www.youtube.com/watch?v=2la1pdpQR24
https://www.youtube.com/watch?v=ublQKRlPX5c
https://www.youtube.com/watch?v=CaYK6y2VAB4
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speech van de directie, waar het traditie was om het nieuwe boekjaar te beginnen met een 
blanco lei, in de trant van: ‘Proficiat, beste collega’s, de directie is heel trots op jullie, maar we 
kunnen nog beter en de komende twaalf maand moet ons netto resultaat met tien, twintig 
procent omhoog!’ De kelners gingen na die peptalk gul rond met de fles. We dronken een glas 
(of twee, drie,..), netwerkten wat, lieten het hapje smaken en deden het telkens nog beter dan 
die doelstellingen.  

Dat alles is nu definitief afgelopen. Vanaf deze maand zal Karientje Lalieux mij maandelijks 
trakteren op die uitkering. Die betaling zal ze persoonlijk inkloppen op haar Siemens-terminal, 
code 276 voor de debetpost en code 271 credit richting onze zichtrekening.  

Om de pensioenlast voor de overheid haalbaar te houden, ook wel omdat we ‘verwekken’ een 
aangename bezigheid vonden, hebben we destijds twee zonen op de wereld gezet. Die zullen 
ervoor zorgen dat tenminste mijn pensioen en dat van mijn partner-in-crime worden gespekt. 
Er was een tijd dat het mij een goed idee leek mochten onze twee kadees (géén KD’s!) het 
bankteam zouden vervoegen. Maar zij (ondertussen 40 en 37) kozen voor een totaal andere 
studierichting. Papa was immers niet altijd even opgewekt toen hij aan tafel vertelde hoe zijn 
werkdag was geweest.  

Eén van onze soldaten koos voor het beroep van verpleegkundige. Een zeer 
bewonderenswaardige stiel, serieus onderschat. Hij werkte een hele tijd in het Flex-team van 
het ziekenhuis. Hij leerde er de meeste diensten en collega’s kennen, een netwerk dat kan 
tellen.  

Onlangs werd ik getrakteerd op een staycation van negen dagen in het Saint John van Brugge. 
Een actie die steeds maar uitgesteld werd door het corona-gedoe, maar die (ook door mijn 
gezaag) eindelijk werd aangepakt.  Onze H. had de dienst op de hoogte gebracht van mijn 
komst, wat tot gevolg had dat mijn verzorging met dat extra vleugje ambiance gebeurde. ‘Ha, 
ben jij de papa van H.?’ was een vraag die dagelijks weerklonk. Telkens groeide ik toen werd 
gestoeft met zijn vakkundigheid, zijn eeuwige glimlach (ook bij moeilijke patiënten), zijn 
collegialiteit, zijn talent om sfeer in een team te brengen. 

Het is net als bij zijn papa niet zijn levensdoel om ‘grote carrière’ te maken, hij zal niet met alle 
middelen proberen die hiërarchische ladder te beklimmen tot hij botst tegen de grenzen van 
het Peter-principe. Genoeg aan een job met volle goesting. ‘Appreciatie krijgen’, zo belangrijk. 
H. is goed geland in het leven, zo ook onze T., informaticus in hart en nieren. Twee gasten om 
super fier op te zijn. Of ikzelf het nog zou zien zitten om vandaag nog eens veertig jaar in een 
bank te werken is zeer de vraag.  

Trots zijn op wie je bent en wat je doet, hoe belangrijk is dit. Als er een ‘hierboven’ is, ben ik 
zeker dat twee mensen zitten mee te kijken terwijl dit stukje op mijn HP wordt getikt. Trots op 
die derde zoon van hen die nu een stapje opzij heeft gezet. Trots op die kleinkinderen die 
absoluut een groot stuk van hun genen hebben geërfd en op hun achterkleinkind, dat spook 
van zeven. En, als ik niet goed oplet, hangt voadre Braem met een ‘plakkertje’ een briefje aan 
mijn rug met een onnozele boodschap, waarmee ik voor de rest van de dag zal rondlopen. Net 
zoals onze jongste, de verpleegkundige, één van zijn collega’s tijdens mijn laatste verblijf met 
een uitgestreken gezicht vertelde dat zijn pa heel graag een lavement zou krijgen, maar dit 
precies niet goed durft te vragen. Het plagen zit in de genen, mijn ex-collega’s hebben er geen 
last meer van…  

Georges 
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Column Gil: “Tillegembos” 

Oorspronkelijk was Tillegem, in de middeleeuwen, een ‘heerlijkheid’ gelegen bij een brug over 
de Kerkebeek. Dit is een waterloop die zich slingert ten zuidwesten van Brugge. Een “motte”, 
omgeven door twee cirkelvormige grachten, was gesitueerd op ongeveer 200 meter ten 
zuidoosten van het kasteel van Tillegem. Deze hoger gelegen plek was ideaal om er een houten 
verdedigingstoren te bouwen van waaruit men de brug over de Kerkebeek bewaakte. De 
woordherkomst verduidelijkt dat “Tille” de ‘Oudfriese’ naam voor een brug was en “gem” 
verwijst sowieso naar heem. Pas in 1963 werd Tillegembos, nu 144 ha groot, een provinciaal 
domein.  

Prille Lente. De eerste lage zonnestralen kussen langzaam het ontwakend bos. Helios de 
zonnegod speldenwerkt, geholpen door de nog naakte takken, een onuitgegeven Brugs 
kantwerk op een meer dan vijftig tinten bruin kleurende bosgrond.  Een enorm brede waaier 
van loof- en naaldbomen, variatie van struikgewas en floristische rijkdom vormen de 
belangrijkste zuurstofrijke bronnen voor de groene longen van Brugge en omstreken. 
Tillegembos is een vogelparadijs voor een scala van gevleugelde vrienden, gaande van buizerd 
tot tjiftjaf…. . In formatie glijden, gracieus, twee vriesganzen door de lucht en strijken neer op 
de weide naast de vijver waar een aalscholver stoïcijns toekijkt. Eekhoorntjes schrikken op en 
flitsen aalvlug weg. Konijntjes snuffelen de lucht op en kiezen het hazenpad.  Kriskras loop ik, 
in de vroege ochtend, lamlendig traag langs verborgen en niet-verborgen paadjes, die leiden 
naar wat ooit een hofstede was: “de Trutselaar”, een plaats bij uitstek om te “treuzelen”. Aan 
de rugzijde van deze staminee prijkt een heropgebouwde rosmolen, daterend van de 19de 
eeuw, die in 1975 zijn eindbestemming vond in Tillegembos. Vrij recent werd daar ook een 
oldtimer tractor Deutz van de jaren 1970 bijgeplaatst. Zeg maar een knipoog naar de vroegere 
hoeve. Even verderop, aan de rand van Tillegembos, komt men een ‘kapelletje’ tegen. Op de 
achterzijde van dit bedehuisje staat voor eeuwig gebeeldhouwd: "D. Joachimo (Sacrum) C.E. 
de Peñaranda”. Het was Eugène Charles de Peñaranda, toenmalig kasteelheer, die in 1880 
deze kapel liet bouwen opdat zijn huwelijk met kinderen zou gezegend worden. Helaas, de 
Heilige Geest gaf verstek. Van tijd tot tijd wordt er stilgestaan aan deze bidplaats om even te 
mijmeren over diegenen die in Tillegembos gestorven zijn. Hun herinneringen worden versterkt 
doordat in dit kapelletje, nog altijd foto’s, loopschoenen, souvenirs…van hun overleden 
dierbaren een plaats hebben gevonden.  

Zomertijd. Reeds vroeg in de ochtend neemt de warmte bezit van het domein. Vanuit een pad, 
slingerend naar de hoofddreef, sjok ik naar het fotogenieke en charismatische kasteel van 
Tillegem, waarvan de bouw geraamd wordt in de tweede helft van de 14de eeuw. In de loop 
van de jaren werden er verbouwingen en herstellingen verricht maar het oorspronkelijk 
karakter bleef bewaard. Pas in 1980 werd de provincie West-Vlaanderen eigenaar. Voorheen 
was deze, met een rijke geschiedenis getooide waterburcht, steeds in handen geweest van 
adellijke families. Rechts van het kasteel, goed verborgen door grillig gevormde sparren, 
ontwaart men de voormalige hovenierswoning, gebouwd in de 17de eeuw. De dag van vandaag 
woont er de huisbewaarder van het kasteel. Zijn waakhond? Een keffertje en schoothondje bij 
uitstek: een Yorkshire Terrier. Praktisch palend aan die woning ziet men nog een resterende 
muur van wat ooit een grote schuur was. Er tegenaan geschurkt en omkaderd met een 
dichtgevouwen groen gordijn van bomen en struikgewas treft men, in de schaduw van een 
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oude eik, een herdenkingsplaats: “Onvoltooid leven”. Els Vermandere (dochter van Willem) 
ontwierp zeven onvoltooide beelden, synoniem voor levens, die nog moest beginnen. Dit is een 
stille ontmoetingsplaats waar ouders, familieleden…. stilstaan bij het niet geleefde leven van 
te vroeg gestorven kinderen. Een honderdtal meter verder werd begin 2019, tegenover de 
achterzijde van het kasteel, een vleermuizenkelder gebouwd. Maar wat spoken die bewoners 
daar uit. Moeten die niet op muggenjacht of zijn ze naar China om een lading coronavirussen? 
Ondertussen doen bloedgeile kingsize muggen een rondedansje met als gevolg een paar 
verrekt jeukend uitstulpingen die daags nadien meer op een “motte” lijken.  

Het vallen van de bladeren luidt de herfst in. Het dagelijks ritueel, het aanroepen van de 
Mayagod Chaac en de Romeinse Pluvius, allebei regengoden, door een zekere Frank De 
Boosere mist zijn effect niet en op het ritme van de regen sjok ik verder. Het hemelwater tiktakt 
op het bladerdek, waar onder verscholen een bospaadje dat leidt naar de plaats waar in de 2de 
wereldoorlog, op 7 sept. 1942, de wrakstukken van een Spitfire een krater in de grond sloegen. 
De 19-jarige piloot Edgard Dickerson had zich, even voordien, tevergeefs proberen te redden 
met zijn valscherm. E. Dickerson beschermde, met zijn jachtvliegtuig, een squadron 
bommenwerpers op weg naar Rotterdam. In een luchtgevecht met Duitse jagers crashte zijn 
toestel. In 2013 werden de resterende brokstukken opgegraven. Een herdenkingsplaat, op de 
plaats waar zijn toestel neerviel, verwijst naar dit gebeuren.  

Winter. Een wonderwereld in wit en zwart ontrolt zich. Mijn voetstappen knerpen over het 
witte tapijt en printen sporen in de sneeuw. Die afdrukken worden geleidelijk aan toegedekt 
door de zachtjes vallende witte vlokken. Twee totempalen, sinds eind december 2020 de 
wachters van Tillegembos, verwelkomen mij met wijd openstaande vleugels.  

Gil. Roos  

 

 

 


