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Nieuwsbrief 01-2022 

 

Beste Leden, 

Na alle gesukkel van de voorbije 2 jaar willen we er weer met volle energie aan beginnen. De 
vooruitzichten in verband met Covid voor de volgende maanden zijn vrij positief en het 
bestuur meent dat we nu met vertrouwen onze activiteiten vanaf maart kunnen hervatten.  In 
deze nieuwsbrief vind je niet minder dan 5 uitnodigingen voor maart en april. Ook voor mei 
en juni staat al één en ander in de steigers en misschien komt er nog wel iets bij. De meest 
recente activiteitenkalender vind je wat verder in deze nieuwsbrief en op onze website. Terug 
naar min of meer normaal dus en ik ben gelukkig dat we ons in dit voorwoord eindelijk weer 
kunnen concentreren op positief nieuws en enkele praktische modaliteiten, oef. 

De eerstvolgende “binnenactiviteiten” vinden plaats in het wijkcentrum “De “Xaverianen” te 
Sint-Michiels Brugge. Alle details over de bereikbaarheid van deze zaal vind je in de 
uitnodigingen. Zoals vroeger al eens meegedeeld is dit een moderne zaal, heel ruim, een 
performante verluchting met CO2-monitoring en een grote ondergrondse parking. Hier 
kunnen we veilig en comfortabel onze vergaderingen en presentaties organiseren. De sinds 
jaren vertrouwde locatie “Onze Ark” is daarmee niet afgeschreven. Het is best mogelijk dat 
we daar in de toekomst specifieke kleinere evenementen organiseren. 

Er zijn dus enkele praktische veranderingen en het is dus best toekomstige uitnodigingen goed 
te checken en zeker niet “op automatische piloot” richting Sint-Michiels te rijden. En nog een 
aandachtspunt: onze “binnenactiviteiten” starten voortaan om 14 uur. Dit geeft ons 
voldoende tijd om de zaal tijdig te ontruimen. 

Voor de inschrijvingen geldt nog steeds het principe: “inschrijven = overschrijven op de 
rekening van de Kring”. Gelieve afzonderlijk per activiteit over te schrijven en dus geen 
betalingen samen te voegen. Dit laat ons toe om eenvoudig deelnemerslijsten op te maken. 

Voor een aantal activiteiten zoals fietsen, wandelen, bedrijfsbezoeken en uitstappen, 
hanteren we een maximum aantal deelnemers en we vermelden dat in de uitnodigingen 
(indien van toepassing). Daar zijn meerdere redenen voor: de veiligheid van de groep, de 
capaciteit van horecagelegenheden, het aantal plaatsen in de bus enzovoort. In dergelijke 
gevallen hanteren we het principe “wie eerst zaait, eerst maait”, te interpreteren als “wie 
eerst betaalt wordt ook eerst ingeschreven”. 

Laat ons nu hopen dat wat we gepland hebben deze keer ook effectief kan doorgaan en 
uiteraard zullen we bij elke activiteit de op dat moment gangbare veiligheidsmaatregelen 
naleven. 

 

Freddy 
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Activiteitenkalender 2022 (versie 01/02/2022) 

 

januari  Alle activiteiten afgelast 

februari  Alle activiteiten afgelast 

maart woensdag 16 maart 
dinsdag 22 maart 

Voorstelling Sweethearts en Algemene Vergadering 
Voorjaarswandeling Damme  

april dinsdag 5 april 
dinsdag 12 april 
donderdag 21 april 

Quiz 
Bezoek aan Cozmix 
Petanque 1 

mei dinsdag 3 mei Fietstocht Veurne (namiddag) 

juni donderdag 2 juni 
donderdag 9 juni 
dinsdag 21 juni 
dinsdag 28 juni  

Fietstocht Schipdonk-Meetjesland (hele dag) 
Petanque 2 
Daguitstap Franse Westhoek 
Wandeling Vloethemveld 

juli  
 

augustus donderdag 18 augustus BBQ 

september donderdag 8 september 
donderdag 15 september 

Petanque 3 
Daguitstap Aalst   

oktober van 9 tot 13 oktober 
??? 
zaterdag 29 oktober 

Reis Normandië 
Herfstwandeling 
Jubileumbanket 

november woensdag 16 november 
??? 

Voorstelling Jacques Lesage “Van Paemel spreekt” 
Museumclub 

december donderdag 15 december Kerstfeest met Arnold Sercu en Bart Verhelle 

➔ De onbekende data (???) worden asap ingevuld 
 
Contactgegevens KBC Senioren Brugge: 
Tot 16 maart 2022: 

telefoon: 050 38 40 77 
mail: kringkbc.brugge@skynet.be 

Na 16 maart 2022: 
telefoon: 050 33 28 82 of 0497 42 85 96 
mail: kbcseniorenbrugge@gmail.com 

 
Website https://kbcseniorenbrugge.be/ 
 

https://d.docs.live.net/b361b5c54598441c/Documenten/KBC_kring/nieuwsbrieven_doc/2022/01/kringkbc.brugge@skynet.be
mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
https://kbcseniorenbrugge.be/
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Uitnodiging “Sweethearts” op 16 maart 2022 + Algemene Vergadering (14 uur) 

 

Wij nodigen u graag uit op de voordracht 
die ons gebracht wordt door Dirk 
Musschoot. 

Honderden Vlaamse vrouwen werden na de 
bevrijding in 1944 verliefd op een Brits 
militair. Soms leidde dat tot een flirt of een 
kortstondige relatie, maar even vaak 
beloofden ze elkaar eeuwige trouw. 
Sommige koppels vestigden zich naderhand  
in ons land, andere zochten hun geluk in 
Groot-Brittannië. Wie waren die “tommy's” 
die met een meisje van hier aan de haal 
gingen? Wie waren die oorlogsbruiden die 
zich in de armen gooiden van een soldaat 
die soms echt vreselijke dingen had 
meegemaakt? 
 

Dirk Musschoot reisde jarenlang doorheen België en Groot-Brittannië en vond tientallen “love 
stories” van Brits-Belgische bevrijdingskoppels. Verhalen vol ontroering, maar vaak ook van 
eenzaamheid en gemis. 
 
De voorstelling vindt plaats op woensdag 16 maart 2022 om 14 uur in het Wijkcentrum ‘De 
Xaverianen’ (Polyvalente Zaal A), Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels Brugge. Er is een ruime 
parking onder het gebouw. Klik voor het interactief plan. 
GPS-coördinaten 51°11'12.1"N 3°12'20.8"E 
 

De voorstelling wordt gevolgd door de Algemene Vergadering 2022 met volgende agenda: 

 

- resultaat Buitengewone Algemene Vergadering die voorafgaand digitaal en schriftelijk 
georganiseerd wordt. 
- overzicht van de financiële toestand door de penningmeester; 
- jaarverslag 2021, planning en info voor 2022 door de secretaris; 
- goedkeuring van de jaarrekening en decharge aan het bestuur.  . 
- het driejaarlijkse bestuursmandaat Freddy Druwé vervalt. Mits akkoord van de 
vergadering wordt voorgesteld om zijn mandaat te verlengen. 
- samenstelling bestuur: Jean Caerels neemt na een periode van niet minder dan 25 jaar 
afscheid van zijn functie als secretaris. 

  
Nadien is er een koffietafel en tijd voor een gezellige babbel. 
 

Je kan deelnemen aan deze voorstelling en de Algemene Vergadering door overschrijving 
van 1 euro per persoon op rekening van KBC Senioren Brugge BE11 4747 1460 0148 met 
mededeling “Sweethearts”. Inschrijven vóór 5 maart. 

 

https://goo.gl/maps/FwKZz9mxo18gPhnVA
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Voorjaarswandeling Stadswallen van Damme op dinsdag 22 maart 

 
We kiezen voor Damme en omgeving. Dat is 
niet alleen een pittoresk stadje, het heeft ook 
een schat aan natuur in huis. Kreekrestanten, 
ingepolderde gronden en met knoestige 
knotwilgen of populieren beplante dijken 
getuigen van de eeuwenlange strijd tussen 
mens en water. De herstelde stadswallen 
betekenen een ware verademing. 
 

We maken een wandeling van circa 7 km en starten om 13.30 uur aan de Randparking  Damse 
Vaart Zuid te Damme, zie ook de interactieve kaart. Het maximum aantal deelnemers is 
vastgesteld op 40 personen. Het is ook mogelijk om een ingekorte versie van 3 of 4 km te 
wandelen met ook de mooiste passages. Zoals de traditie het wil, besluiten we de wandeling 
met koffie en pannenkoeken in “De Uilenspiegel” in Damme. 
 

Inschrijven door overschrijving van 4,50 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC Senioren Brugge vóór 17 maart met vermelding “wandeling Damme”. 

 Voor inlichtingen of problemen: Rita Spegelaere, 0495 58 45 31 

 
 

Uitnodiging quiz KBC Senioren Brugge dinsdag 5 april 2022 (om 14 uur) 

 
Graag nodigen we jullie uit op de tweede 
“KBC Senioren Quiz” op dinsdag 5 april 2022, 
start om 14 uur. Deze niet te missen quiz gaat 
door in de polyvalente zaal A van het centrum 
“De Xaverianen”, Xaverianenstraat 3,  8200 
Brugge St.-Michiels. Er is een ruime parking 
onder het gebouw,  interactief plan 
GPS-coördinaten 51°11'12.1"N 3°12'20.8"E 

 
Jouw algemene kennis en in het bijzonder jouw kennis van het jaar 2021 wordt getest.          
Onze quizmaster Dany Corthals stelt vragen over feiten, gebeurtenissen, goede en slechte 
nieuwtjes en weetjes allerhande in de thema’s: sport, muziek, film & TV, flora, fauna, 
geschiedenis, wetenschap, aardrijkskunde enzovoort. 
De quiz wordt gespeeld in ploegen van vier personen.  Het geniet de voorkeur dat je zelf 
afspraken maakt met collega’s om een ploeg samen te stellen.  Het is handig om ook een 
inspirerende naam te kiezen voor jouw ploeg.  Je kan ook individueel of per koppel inschrijven, 
dan stellen wij zelf een ploeg samen. 

Inschrijven door overschrijving van 1,50 euro per persoon op rekening van KBC Senioren 
Brugge BE11 4747 1460 0148 met mededeling “quiz” en vermelding van ploegnaam en/of 
medespelers.  Gelieve in te schrijven voor 25 maart. 

 Voor inlichtingen of problemen: Chris Vermeulen 0478 35 77 06  

https://goo.gl/maps/c41RcPFM3wQFyPsk7
https://goo.gl/maps/FwKZz9mxo18gPhnVA
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Uitnodiging Cozmix - Volkssterrenwacht Beisbroek op dinsdag 12 april 

Wij nodigen jullie uit voor een geleid bezoek 
aan “Cozmix”,   het bezoekerscentrum van  de 
Volkssterrenwacht Beisbroek vzw. Met de 
telescopen kan de bezoeker zowel overdag 
als ’s avonds, maan, planeten en  
sterrenstelsels van  dichtbij ”bewonderen. Op 
het koepelvormige projectiescherm in het 
planetarium worden spectaculaire 
videobeelden geprojecteerd, een unieke 
audiovisuele belevenis. 

- Plaats en uur van het gebeuren : Cozmix, Volkssterrenwacht Beisboek vzw, Zeeweg 96, 
8200 Brugge. Ons bezoek start daar om 14 uur stipt. Hou zeker rekening met de 
richtlijnen in verband met het parkeren. 

- Parking: aan de achterkant van Volkssterrenwacht Cozmix is een zeer beperkt aantal 
parkeerplaatsen beschikbaar. Daarom spreken wij beter af (voor wie met de auto komt) 
op de randparking BEISBROEK in de DOORNSTRAAT (358-386). GPS-coördinaten: 
51°10'39.3"N 3°08'45.9"E. Bekijk ook het interactief plan parking Doornstraat 

 

- Afspraak voor wie met de auto komt: op de bovenvermelde randparking om 13 uur 30. 
Daarna maken wij in groep de wandeling (+/-800 meter) naar het bezoekerscentrum. Zorg 
voor goede schoenen, zeker bij regenweer. Voor wie niet op GPS rijdt: de  parking ligt op 
het kruispunt Beisbroekdreef - Doornstraat, volg de wegwijzers PARKING BEISBROEK 
(Doornstraat), en dus zeker NIET de wegwijzers “Cozmix” of “cafetaria ’t Koetsenhuis”. 

We sluiten het bezoek aan Cozmix af met een gebakje en een kopje koffie. 

 

Inschrijven door overschrijving van 9 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC Senioren Brugge met vermelding “Cozmix”. Inschrijven vóór 6 april 2020. Het 
aantal deelnemers is beperkt tot de eerste 45 inschrijvers. 

➔ Ter info: voor de liefhebbers: in ’t Koetsenhuis” is het mogelijk om over de middag 
een snack te bekomen. 

 
Voor meer info of bij problemen: verantwoordelijke Eric Dupon  0496/84 85 43 

 

 

https://goo.gl/maps/YuSp4cqpmVZpMGZm7
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Uitnodiging Petanque op donderdag 21 april 
 

Graag nodigen we je uit op onze eerste van drie 
petanque-namiddagen, namelijk op donderdag 
21 april om 14 uur. Afspraak aan de chalet van de 
sportvelden van Varsenare, Hof van Straeten (dit 
is een zijstraatje van de Oude Dorpsweg,  naast 
bakkerij Laurens). 

 
GPS-coördinaten: N 51°11’22” E 03°08’33” 
Zie ook het Interactief plan 
 

Je moet geen enkele voorkennis hebben van het spel of de spelregels, alles wordt ter plaatse 
nog eens uitgelegd. Iedereen kan het! Het is vooral de bedoeling om er een prettige namiddag 
van te maken. Wel het verzoek om je eigen petanqueballen mee te brengen (als je er hebt 
tenminste).  We hebben enkele stellen ter beschikking maar toch niet voor iedereen. 
 

Inschrijven door overschrijving van 4 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 van 
KBC Senioren Brugge met vermelding “petanque”. Inschrijven vóór 12 april. 

 
Voor meer info of bij problemen: verantwoordelijke Rita Spegelaere 0495 58 45 31 

 
 

Vijfdaagse reis naar Normandië van 9 tot 13 oktober 

Wij kunnen u nu reeds meedelen dat de reis naar Normandië en Bretagne, indien Corona geen 
roet in het eten gooit, zou kunnen doorgaan van zondag 9 tot donderdag 13 oktober 2022. 
Aan deze reis kan je perfect de titel “Normandië anders bekeken” geven. We leggen namelijk 
andere accenten dan bij de traditionele reisprogramma’s naar deze regio. 

We nemen de gelegenheid om een blik te werpen op de grootse infrastructuurwerken met 
als doel de Mont Saint-Michel zijn oorspronkelijke omgeving terug te schenken. Deze zijn nu 
voltooid en bieden een heel andere aanblik dan voorheen. Een bezoek aan het stadje en de 
abdij gebouwd op een rots staan vanzelfsprekend op het programma.  
 
Er is tevens een bezoek aan de landingsplaatsen van WO II. Uiteraard vergeten we ook de 
Normandische culinaire specialiteiten zoals camembert, cider, calvados en zeevruchten niet.  
Ook een extra dagje Bretagne wordt ingelast met als attractie de ommuurde vestingstad 
Saint-Malo! 

De uitnodiging met het hele programma  en alle modaliteiten zal worden gepubliceerd in de 
nieuwsbrief 02-2022 (rond 15 april. 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/J9stgYS84E38pS6m9
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CERA - Nieuws 

 

Welkomstcampagne 

 
Van 14 maart tot 30 april zal er bij Cera een grote welkomstcampagne lopen. Nieuwe vennoten 
krijgen tijdens die periode een welkomstvoucher van 30 euro om te besteden bij Bol.com, 
Decathlon of Dreamland. Verdere info volgt. 

Daarnaast plant Cera een boom voor iedere nieuwe vennoot. De bomen zullen lokaal geplant 
worden. Mogelijks zal het zelfs mogelijk zijn voor verenigingen om een aanvraag te doen om 
bomen te planten. Dit wordt nog uitgewerkt.  
 

Cera-voordelen 

 

 Vanaf maart is er een nieuw KBC-voordeel. Alle vennoten krijgen dan maandelijks korting 
op de KBC-Plusrekening. 
 

 Tour de Cera: Er zullen dit jaar 5 nieuwe fietstochten worden uitgewerkt: Westhoek; 
Waasland; Oostkantons; Pajottenland ; Henegouwen. 

 

Webinars en Opleidingen 

 
Er zijn opnieuw een reeks webinars en opleidingen gepland in de eerstvolgende maanden: 

 24/2: Webinar Dementie en technologie: Wat kunnen robots en sprekende lampen voor 
jou betekenen? Webinar Dementie en technologie (cera.coop) 
 

 21/03: Webinar 'Nachtelijke onrust bij dementie': Slapen is een belangrijk onderdeel van 
ons leven. Net dat aspect raakt bij veel mensen met dementie verstoord. De webinar geeft 
een antwoord op je vragen hierover. Webinar 'Nachtelijke onrust bij dementie' (cera.coop) 

 
 Op de online kalender van Cera kan je ook een aantal kleinere opleidingen en workshops 

terugvinden. Bijkomende webinars worden hier ook geplaatst: Kalender (cera.coop) 
 
De links naar de webinars vind je op ook op de site van Kring Brugge: 
 

Ledeninfo - Personalia 
 

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden 

 
Jean-Pierre Coulier  Koksijde  03/02/2022    
Jos Porreye   Alveringem 02/02/2022 
Geert Broucke   Gistel  02/02/2022 
Geert Vanderheere  Izegem  12/01/2022 
Patrick De Donder  Oostende 13/01/2022 
Rik Galle   Wingene 27/01/2022 
 

https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2022/20220224_n_webinar_dementie_en_technologie
https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2022/20220321_n_webinar_nachtelijke_onrust_dementie
https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender
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Rouwberichten 

 
We vernamen het overlijden van onze leden en betuigden ons medeleven aan de familie 
namens onze Kring: 
 
Edgard Van Den Brempt  13/11/2021 
 
 

Prikbord - Mededelingen 

 

Betaling voor inschrijvingen 
 
Gelieve voor elke activiteit apart te betalen aub (dus niet eerst alle bedragen van jouw 
inschrijvingen optellen). Dit is noodzakelijk voor de opvolging van de inschrijvingen. 

  

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 
 

Nieuwsbrief – Forum 
 
Onze nieuwsbrief staat ook open voor leden die een niet-commercieel initiatief, een project, 
een artistiek evenement, een sociaal doel of dergelijke, willen voorstellen aan onze leden. Wil 
je iets te publiceren, neem contact met Freddy Druwé (0497 42 85 96 of 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. 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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:kringkbc.brugge@skynet.be
mailto:fdruw21@gmail.com
https://www.facebook.com/kbcseniorenbrugge/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/vandist.jacques/
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Column Georges:     Jef zal voor ons geen commissies niet meer doen     

Twaalf jaar heeft hij ons gediend, stond hij voor ons klaar als we hem nodig hadden. Altijd 
goedgezind. Hij pruttelde nooit tegen (toch niet hoorbaar), dronk niet teveel. Gaf warmte in 
de winter, vergezelde ons op de meeste van onze tochten, zijn licht scheen in onze duisternis. 
Eén keer per jaar werd hij ververst, rond de periode van half maart. Het was een goede vriend, 
waarvan we straks helaas afscheid moeten nemen. Dan heb ik het niet over Atticus, onze 
butler. Die man redt het immers niet met één jaarlijkse verversing. Nee, het is een ‘ding’ 
waarvan we noodgedwongen moeten scheiden.  

Een smerige ziekte als MS takelt een lichaam vaak onverbiddelijk af, bij de éne patiënt al sneller 
dan bij de andere. Toen ik vorige week uit de auto wou stappen bij het bezoek aan m’n 
uitzonderlijk kwieke 88-jarige schoonmoeder weigerde mijn lichaam zich uit de auto te hijsen. 
Er kwam net geen takelwagen aan te pas om me te bevrijden. Een teken aan de wand om toch 
stilletjes aan uit te gaan kijken naar een wagen met hogere instap. 

Een auto is bij ons nooit een statussymbool geweest. Heel wat eenvoudige karretjes hebben 
een passage gedaan in ons huishouden. Te beginnen met die fel oranje, iconische Simca 1100 
uit de vroege jaren zeventig. Zoals het hoort uitgerust met een choke onder het dashboard die 
nodig was om de auto te starten. We hebben dat beestje opgereden tot het letterlijk door zijn 
wielen zakte. We kregen er niet genoeg van, want daarna kochten we een stationcar van 
hetzelfde type, handig voor alle bagage die we moesten meeslepen met de twaalf kinderen die 
ons huishouden inmiddels rijk was. 

Onze Seat Marbella (neef van de Fiat Panda) was de eerste auto die we nieuw aanschaften bij 
een bankklant-garagist, want zo hoorde het toen. Moet ergens in het jaar 1987 geweest zijn. 
Kostprijs: 99.999 Belgische franken, zo’n 2.500 Euro. Een heel pittig autootje met als minpunt 
dat het nooit wou starten bij regenweer. Misschien was het ook een probleempje dat de 
versnellingspook telkens in neutraal schoot als we over de Brugse kasseien reden, met loeiende 
motor tot gevolg. En, als ik eerlijk moet zijn, nog wat mankementjes die me aanzetten een 
gepeperde brief in typische Georges-stijl te schrijven aan de invoerder, met kopie aan André, 
onze garagist. Ik zie hem nog smakelijk lachen op zijn bureaustoel bij het lezen van mijn 
schrijven. De tranen liepen uit zijn ogen, maar het leverde me wel een gratis totaal nazicht op 
met vernieuwing van vitale onderdelen en een jaar extra waarborg. 

Na een passage van twee andere auto’s kwam onze huidige Hyundai i20 op onze oprit te staan. 
Een super betrouwbare wagen die naast zijn onderhoud geen enkel mankement vertoonde. 
Eén keer reed iemand oneerbiedig in zijn derrière, waarna de bumper moest vervangen 
worden, maar voor de rest een topkarretje. 

Nu kwam dus de noodzaak aan vervanging, want het alternatief dat mijn schat mij in het 
vervolg aan de trekhaak zou hangen om me te verslepen leek ons ietsje minder comfortabel.  

Hoe zoek je tegenwoordig de weg in het immense aanbod? We doen heel weinig kilometers. 
Is het dan rendabel om nu al op de kar te springen van het aanbod aan elektrisch aangedreven 
auto’s? Zo niet, wat als straks de eigenaars van auto’s met verbrandings-motoren ‘gepest’ 
worden met hogere taksen allerlei? Tenslotte moet de put van het kwijtschelden van rijtaksen 
bij aankoop van milieuvriendelijke karren érgens mee gevuld worden. En is de aankoop van 
een ‘nieuw’ exemplaar wel verantwoord?  

Een elektrische ging het niet worden. Té duur, zeker in combinatie met opties die voor ons 
noodzakelijk geworden zijn. Tweedehands ook niet, want door de huidige schaarste in het 
aanbod is de keuze heel beperkt en betaal je een onverantwoorde prijs. Maar wat dan wel? 
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Het zoekproces verliep vooral via het Internet bij Dr. Google. De praatjes van verkopers zouden 
we later wel voor lief nemen ééns knopen waren doorgehakt. Gek hoe tegenwoordig een auto 
thuis op het scherm kan worden geconfigureerd. Voor je het weet staat het nieuwe ding voor 
je neus te flikkeren in al zijn glorie, te bekijken langs alle zijden. Met de juiste prijs ernaast, 
serieus aangedikt door de gekozen opties.  

Drie showrooms werden bezocht, met als resultaat dat we kozen voor een auto van Roemeense 
origine. Het merk was vroeger een staatsbedrijf, nu volledig behorend tot een Frans 
kwaliteitsmerk. Ons model wordt geproduceerd in Tanger (Marokko) om de ‘internationaliteit’ 
compleet te maken. Het voldoet ongeveer aan alle eisen die we ons voordien hadden gesteld, 
inclusief de ruimte om, als het zover komt, die verd.… rolstoel op te bergen ééns mijn 
nachtmerrie bewaarheid wordt.  

Het zal wennen zijn voor onze Atticus om, voorzien van zijn nieuwe wit lederen hand-schoenen 
die we bij het afsluiten van onze deal bij de garagist konden lospeuteren, het nieuwe ding te 
besturen. De ingebouwde GPS, de parkeersensoren, camerasysteem, airco en nog allerlei 
snufjes is hij nog niet gewoon, maar hij heeft tijd om al te wennen aan het idee. Vijf maand 
duurt het vooraleer ons karretje van de band zal rollen, te wijten aan het chiptekort dat onze 
economie al een tijdje gijzelt. We zijn in blijde verwachting!  

Georges 

Column Gil: Absurdistan in 2021 

Absurdistan is een land geprangd tussen de Noordzee en de Baraque de Fraiture. Een land 
waar er beslist wordt om niet te beslissen.  
 
De met stoffer en blik bijeen geveegde federale regering is bij minister en waarzegster van 
Energie, Tinne Van der Straeten, te rade geweest. Die geraakte na het kijken in haar glazen bol 
in trance. Zij orakelde dat de lamp, ook in sombere tijden, zal blijven branden dankzij de 
gascentrales. Twee dagen voor Kerstmis ’21 werd door de Vivaldisten het zoveelste compromis 
gesloten om op 18 maart ’22 uitspraak te doen over de gascentrales versus de kerncentrales. 
Dit valt onder de noemer: “Uitzicht op voortschrijdend inzicht zonder uitzicht”. Tinne 
glunderde. De kerncentrales? In haar ogen worden die een toeristische attractie. Maar 
diezelfde avond van 23 december wauwelde een onzekere Tinne, in “De Afspraak”, dat er “een 
plan B is voor plan B” of ter verduidelijking “een back-up voor een back-up, wanneer plan A 
(gascentrales) de geesten niet voldoende zouden kunnen verlichten met elektriciteit”. Later op 
de avond verzamelde het veelkleurig coalitiegezelschap zich rond het, met beukenhout, 
gestookt kampvuur en zongen het lijflied van de ‘Groenen’: ♫Wij zijn de mannen die het gas 
doen branden, het klimaat respecteren en de energieprijs doen escaleren♫.  
Zou Tinne af en toe een slag van een windmolen krijgen? In een interview over een btw-
verlaging voor de energiefactuur: “Het kan niet de bedoeling zijn dat wij daarvoor gaan 
tussenkomen”. Hallo, maar aanzienlijke subsidies voor de bouw van gascentrales is geen 
probleem. Zegge en schrijve 2021: levering energie in België 52,4% via kerncentrales en 24,8 
% via gascentrales. Daarbij komt dat moderne gascentrales, over heel hun levenscyclus, 40 
keer meer luchtvervuiling uitstoten dan kerncentrales wordt met de mantel van liefde bedekt. 
Waarde lezers en lezeressen gas is niet zo “proper”. Het zorgt voor broeikaseffect en bijgevolg 
ook voor de klimaatopwarming. Daarbij en niet onbelangrijk met koolstofdioxide en ammoniak 
zijn onze luchtwegen zeker niet blij.  
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De denktank van ‘De Vier jaargetijden’ zal hiervoor, na het houden van een dozijn 
overlegcomités, wel een mouw aanpassen. Mogelijkheid? Om ons te wapenen tegen de 
luchtvervuiling kunnen zij, in de nabije toekomst, het dragen van gasmaskers opleggen in 
plaats van mondmaskers. Leveranciers? Geen probleem, een uitgebreide ‘taskforce', 
bestaande uit 60 ministers en staatssecretarissen, 617 parlementsleden, 398 
provincieraadsleden, 838 kabinetsmedewerkers… zal dit wel oplossen. In geval dit niet lukt, 
wat meer dan hoogstwaarschijnlijk is, dan halen zij expertise in huis. 
Dan doen de leiders van dit land graag beroep op de adviesbureaus Deloitte of McKinsey, 
specialisten in strategische vraagstukken en organisaties. Die werken dit wel uit voor een 
slordige 10.000.000 €. Op hun beurt verwittigen zij dan voormalig minister van Defensie en 
professor fiscaal recht Philippe Goffin. Die heeft daar ervaring mee want dit schimmig 
postbusadres in het Groothertogdom Luxemburg steekt nog altijd in zijn agenda. Jullie mogen 
eenmaal raden…… juist: AVROX. Ach ja, dat daar een rechtszaak tegen loopt, is best mogelijk. 
Onze machthebbers hebben nog iets onthouden van Jean-Luc Dehaene: “Je moet de problemen 
pas oplossen als ze zich stellen”. Hoewel, ook dat kan voor hen een probleem zijn.  
 
In Oostende woont er een ‘Keizer’, genaamd Johan I. Johan Vande Lanotte, minister van Staat, 
was ooit minister van Binnenlandse Zaken, bevoegdheden Sociale en Fiscale Fraude (sic). Die 
is verdorie gepokt en gemazeld in fraude. Ondertussen heeft hij zijn ervaringen kunnen 
gebruiken bij de zaak van Sihame El Kaouakibi, sinds 2012 ‘subsidieplukster’ bij uitstek waarbij 
de kleur van de boom niet belangrijk was. Bij een ‘ophelderende’ persconferentie in februari 
2021 verklaarde Johan I: “Ik kan geen sporen van financieel gesjoemel terugvinden, hoogstens 
een paar slordigheden in de boekhouding”, gevolgd door “Geen sprake van persoonlijke 
verrijking”. Vervolgens keek hij in stille bewondering naar ‘De Geldwolvin van het Vlaams 
Parlement’. 
 Twee maanden later kwam er boven water dat voor ‘Let’s Go Urban’, het paradepaardje in 
het gefoefel, een georganiseerd bedrog met subsidiegeld werd vastgesteld ter waarde van 
450.000 €. Ondertussen steeg dit aardig zakcentje tot een aanzienlijke beurswaarde van 
ongeveer 1.500.000 €. Dit alles zonder rekening te houden met het gerechtelijk onderzoek 
waardoor er nog heel wat deksels van niet-welriekende potjes kunnen gelicht worden. Hallo 
Johan I, dat zijn precies “geen paar slordigheden in de boekhouding”. Na die voormelde 
persconferentie kreeg het uithangbord van de blauwe geschelpten ”Krul Knuffel Konijn El 
Kaouakibi”, die sinds oktober 2020 niet meer op haar “werk” verscheen, eensklaps het bezoek 
van het virus “Subsidie-XXL”. Gevolg? Zwaar ziek en sindsdien aan de baxter van de 
ziekteverzekering. Medicatie? Elke maand haar parlementaire wedde van 5.788 € netto. In 
november ll. werd een nieuw ziektebriefje ingediend lopend tot februari ‘22. Het Vlaams 
Parlement verlaagde, schoorvoetend, het ‘infuus’ naar 3.500 € per maand. Klap op de vuurpijl? 
Eind december ‘21 kreeg zij nog een boosterprik van 17.000 €, zijnde wedde plus 
eindejaarspremie. Pfff….nieuw ‘ziektebriefje’ wordt verwacht.  

China, december 2019. Wuhan een stad van meer dan 11.000.000 inwoners. Op de vismarkt 
van dit dorpje was er geen boter bij de vis, maar wel het Wuhan-coronavirus niet veel later 
bekend als COVID-19. Als een gigantische uitbarsting van een onderzeese vulkaan raasde die 
‘ultrabesmetter’ over onze aardkloot. De minuscule boosdoener h ad, voor die wereldreis, in 
zijn rugzak de “Kama Soetra” meegegrist. Dit naslagwerk, met didactische uitleg over 
“variaties”, werd 2000 jaar geleden samengesteld door de Indiase godsgeleerde Vatsyayana. 
De virusstam Sars-Cov-2 wreef zich in zijn stekels. Gevolg: ontstaan van verschillende 
“coronavarianten”: Alpha (Groot-Brittannië), Bèta (Zuid-Afrika), Gamma (Brazilië) en Delta 
(India). 
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 Nu spant Omikron de kroon. Om dit gretig muterende virus onder de knoet te krijgen weten 
wij, al sinds een dik anderhalf jaar, dat onze beleidsmakers graag ‘haasje over’ spelen met de 
wetenschappers. Tussentijds werd er meer dan een jaar geredetwist over een meetinstrument. 
De verlossende geboorte daarvan zag recent, na een ezelsdracht, het levenslicht. Bij de 
nageboorte was er zelfs discussie over welk kleurenpalet. Dit was bijna uitgedraaid op 3 tinten 
grijs. Vol trots en lofbetuigingen werd de boreling, gekerstend met de naam ‘coronabarometer’ 
op een druk bijgewoonde persconferentie voorgesteld.  
 
De molen in de Wetstraat draait ongetwijfeld traag, maar niet altijd zeker. Voorbeelden? De 
‘sudderende potjes’ van de energiefactuur, pensioenhervorming, regeling arbeidsmarkt, 
taxshift, PFOS-saga… . Ondertussen wringt het kernkabinet van deze krakkemikkige regering 
zich in bochten voor hun kiezers. “Panem et circenses” (brood en spelen) werden en worden 
beloofd en dat is niets nieuws onder de zon want de geschiedenis herhaalt zich. Gedenk de 
Romeinse dichter Juvenalis, die verkondigde en schreef dit al neer in de eerste eeuw van onze 
jaartelling. Diagnose voor Absurdistan 2021? Chronisch tekort aan gezond boerenverstand.  

2022…koffiedik kijken? Niet helemaal want op 25/12/2021, jawel kerstdag, werd de James 
Webb Space Telescope gelanceerd. Die fabuleuze sterrenkijker is nu geparkeerd in een baan 
om de zon en dit op 1,5 miljoen kilometer van Moeder Aarde. Dit is bijna driemaal verder dan 
de Hubble, al van april 1990 in de ruimte. “James Webb” zal het universum verder dan ooit 
afspeuren naar verre sterrenstelsels en misschien krijgen wij dan de groeten van E.T. (Extra-
Terrestrial). Jullie krijgen van mij alvast een gezond en voorspoedig 2022 toegewenst.  

 
Gil. Roos 


