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Voorwoord 

 

Beste Leden, 

Het is volop lente, behalve op 1 april, en met nu ook de zomer in zicht, zijn we echt weer op 
kruissnelheid gekomen, we schakelen zelfs een versnelling hoger. In deze nieuwsbrief vind je 
alweer een heel divers aanbod van niet minder dan 6 activiteiten. We hopen dat veel leden 
er hun gading in vinden. We bieden buitenactiviteiten aan zoals wandelen, fietsen en 
petanque maar ook onze eerste daguitstap sinds september 2019, onze meerdaagse reis die 
in 2020 niet kon doorgaan en als kers op de taart ook nog een primeur, namelijk een 
creatieve “doe” activiteit met lentebloemen. 

We waren toe aan een herziening van onze statuten. Daarvoor was statutair het akkoord van 
een Buitengewone Algemene Vergadering nodig. Om het stemmen werkbaar te houden en 
er een zo groot mogelijk aantal leden bij te betrekken, kozen we voor een digitale 
stemronde. Aan de stemming over onze nieuwe statuten werd door 51% van de 
stemgerechtigde leden deelgenomen. Niet minder dan 98,5% van hen gaf goedkeuring, er 
waren 3 onthoudingen. Hiermee zijn de nieuwe statuten goedgekeurd. Onze vereniging kan 
nu verder aan de slag met eenvoudiger procedures en een meer democratisch stemrecht. 
Het bestuur dankt jullie voor het vertrouwen en de steun. 

Onze secretaris, Jean Caerels, die deze functie gedurende maar liefst 25 jaar uitoefende, 
heeft met de leeftijdslimiet in zicht de bestuursploeg verlaten. Jean heeft zich al die tijd met 
hart en ziel ingezet voor onze kring. Hij was niet alleen een uitstekende secretaris die onze 
administratie nauwgezet verzorgde, hij deed veel meer dan dat: inrichten van uitstappen en 
van de succesvolle meerdaagse reizen, organiseren van onze zaalactiviteiten, het jaarlijks 
banket, bezoeken van jubilarissen, noem maar op. Een welgemeend woord van dank is hier 
op zijn plaats. 

De bestuursploeg 2022 zet het werk vol overtuiging verder. De taken werden herverdeeld, 
de continuïteit is verzekerd en de bestuursleden zetten elk een tandje bij. We werken voort 
op stevige fundamenten en we zullen ook blijven evolueren. Het is de bedoeling om met een 
breed aanbod iedereen aan bod te laten komen. Op de volgende pagina vind je de nieuwe 
samenstelling van het bestuur en de taakverdeling. Gelieve zeker nota te nemen van onze 
nieuwe coördinaten. 

Nog iets: KBC Senioren Brugge viert dit jaar een lustrum, we bestaan ondertussen al 55 jaar. 
Na de voorbije magere jaren 2020 en 2021, zullen we zeker nog iets extra’s doen. We 
houden jullie op de hoogte. 

 

Freddy 
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Bestuur KBC Senioren Brugge 2022 

Coördinaten van de Kring: 

- adres: Koolkerkse Steenweg 194, 8000 Brugge 

- mail: kbcseniorenbrugge@gmail.com 

- GSM: 0497/42 85 96 

- website: https://kbcseniorenbrugge.be/ 

Freddy Druwé 
Voorzitter 
Webmaster, Redactie Nieuwsbrief, Ledenadministratie 
mail: fdruw21@gmail.com -  GSM: 0497/42 85 96 

Rita Spegelaere 
Ondervoorzitter 
Fotoreportages, Wandelingen, Petanque, Daguitstappen, Reizen 

Chris Vermeulen 
Secretaris-Penningmeester 
Financieel beheer, Organisatie Ziekenbezoek, Zaalvergaderingen, Quiz 

Eric Dupon 
Bestuurslid 
Zaalverantwoordelijke, Fietstochten, Daguitstappen 

Annick Vandekeere 
Bestuurslid 
Feestelijke Activiteiten, Meerdaagse Reizen 

Regine Vanhollebeke 
Bestuurslid 
Cera-ambassadeur, Feestelijke Activiteiten, Attenties 

Onze ere-bestuursleden 

Godfried Vandenberghe 
Ere-voorzitter 

Jean Caerels 
Ere-secretaris 

Daniel Boedt 
Ere-penningmeester 

Omwille van de privacy en de cyberveiligheid van de bestuursleden, beperken 
we de publicatie van  privé-adressen, -telefoonnumers en -mailadressen tot 
een minimum. Het bestuur is uiteraard bereikbaar op het postadres en het 
mailadres van de kring en ook op het telefoonnumer van de voorzitter. 

 

 

 

mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
https://kbcseniorenbrugge.be/
mailto:fdruw21@gmail.com
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Activiteitenkalender 2022 (versie 25/03/2022) 

In elke nieuwsbrief en ook op de website vind je de meest recente versie van ons 
programma. Het is nu eenmaal zo dat we omwille van omstandigheden af en toe moeten 
bijsturen. Denk eraan jullie agenda aan te passen. 

 

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 
dinsdag 24 mei 

Fietstocht Veurne (namiddag) 
Creatief met bloemen 

juni donderdag 9 juni 
dinsdag 21 juni 
dinsdag 28 juni  

Petanque 2 
Daguitstap Franse Westhoek 
Wandeling Vloethemveld 

juli  
 

augustus donderdag 18 augustus 
woensdag 31 augustus 

BBQ 
Fietstocht Schipdonk-Meetjesland (hele dag)  

september donderdag 8 september 
donderdag 15 september 

Petanque 3 
Daguitstap Aalst   

oktober van 9 tot 13 oktober 
nog te bepalen 
zaterdag 29 oktober 

Reis Normandië 
Herfstwandeling 
Jubileumbanket 

november woensdag 16 november 
nog te bepalen 

Voorstelling Jacques Lesage “Van Paemel spreekt” 
Culturele activiteit 

december donderdag 15 december Kerstfeest met Arnold Sercu en Bart Verhelle 

 
 

Contactgegevens KBC Senioren Brugge 
GSM: 0497 42 85 96 
mail: kbcseniorenbrugge@gmail.com 
Website https://kbcseniorenbrugge.be/ 
Post: Koolkerkse Steenweg 194 8000 Brugge 

 

  

mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
https://kbcseniorenbrugge.be/
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Uitnodiging Fietstocht De Moeren – Veurne op dinsdag 3 mei 

 
De Moeren, een groot en laaggelegen landbouwgebied, zal 
voor velen onder ons niet langer een onbekende streek zijn 
nadat we die al fietsend zullen doorkruist hebben.  We starten 
in Veurne en via verkeersarme wegen doen wij diverse kleine 
charmante dorpjes aan zoals Houtem, Leisele, Izenberge, 
Alveringem en Oeren, meestal met een dorpspleintje 
omzoomd met oude huisjes. 

We verzamelen aan de jachthaven van Veurne, ter hoogte van 
het Woonzorgcentrum Ter Linden, Kaaiplaats 2 8360 Veurne. 
Er is ruim parkeermogelijkheid. Klik HIER voor de interactieve 
kaart. Gps-coördinaten: 51°04'13.3"N - 2°39'57.5"E, of voor 
wie  liever decimaal werkt: 51.070360, 2.665980 

 

Praktische afspraken: 

➢ We starten om 14 uur stipt en we fietsen +/- 38 km. 
➢ Onderweg is een tussenstop voorzien 
➢ Voor onze eigen veiligheid dragen we best een veiligheidshesje en respecteren wij de 

wegcode op onze fietstocht.  
➢ En nog een goede raad: een fietshelm is altijd een goed fietsmaatje 

 

Inschrijven door overschrijving van 4.50 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC Senioren Brugge met vermelding “fietstocht”. Inschrijven vóór 28 april 

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

 

 
 

Creatief met bloemen op dinsdag 24 mei                                  

 

Ook al aan het genieten van de eerste zonnestralen?  Na de 
lange wintermaanden en alle andere perikelen kan het 
zonnetje echt wel deugd doen. 

De voorjaarsbloemen laten zich al volop zien. Pasen staat voor 
de deur en we krijgen allemaal zin om van alles te doen. En 
kijk, KBC Senioren Brugge helpt je meteen om die vrolijke 
lentesfeer in huis te halen en we maken er deze keer een leuke 
doe-activiteit van. We halen  onze creativiteit boven en gaan 
bloemschikken met als thema “Lente!” Net op tijd om het 
Hemelvaart-weekend nog  een extra persoonlijke  toets te 
geven. 

Dit wordt ons model 

https://goo.gl/maps/swVt7rYcNtcZMwmg7
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Veronique Goetinck van Bloemen Artemisia ontvangt ons graag op deze 
leerrijke bloemennamiddag. Zij zorgt voor al het materiaal en legt ons stap voor 
stap alles uit, zodat we met een mooi lentebloemstukje huiswaarts kunnen 
keren!  

 

Wanneer: Dinsdag 24 mei 2022 om 14 uur 
Prijs:   20 euro per persoon all-in (reële prijs 40 euro) en consumpties bovenop 
Waar:  Onze Ark, St-Michielslaan 35, 8200 St-Michiels Brugge.  
                        Kilk HIER voor het interactief plan. 

Tip: breng zelf een aardappelmesje en/of een snoeischaar mee, en eventueel een schortje. 
 

Inschrijven door overschrijving van 20 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC Senioren, met mededeling “bloemen”. Graag inschrijven voor 17 mei 2022. 

 
Vrolijke  lentegroeten,  

 

➔Voor verdere info:  Annick Vandekeere 0474 95 11 65  

 

Uitnodiging Petanque op donderdag 9 juni 
 

Graag nodigen we je uit op onze tweede van drie 
petanque-namiddagen op donderdag 9 juni 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 3 juni. 

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

 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/MCGNyBuFXBvRT5Mr8
https://goo.gl/maps/J9stgYS84E38pS6m9
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Uitnodiging daguitstap naar de Franse Westhoek op dinsdag 21 juni 2022. 

 
Voor onze eerste daguitstap sedert 2 jaar 
gaan we op zoek naar onze Vlaamse roots 
bij onze weinig bekende Vlaamse 
zuiderburen net over de grens. 
Via Abele rijden we gedurende enkele 
kilometers letterlijk op “de Schreve” tussen 
Vlaanderen en Frankrijk. In Kassel, de 
hoogst gelegen stad van Vlaanderen, 
genieten we eerst van een koffie met 
croissant en … van het mooie uitzicht. We 
bezoeken het stadje vanaf het kasteelterras 
en dalen zo af naar de markt. 
 
Door “le Houtland” rijden we verder naar 
het historische dorpje Noordpeene voor 
een geleid bezoek aan “La maison de 
Bataille”. Op het kerkhof maken we kennis 
met de legendarische volksfiguur “Tisje 
Tasje”, te  vergelijken met onze Tijl 
Uilenspiegel. 
 
Daarna verder naar  Buysscheure, waar we 
kunnen genieten van een picon au vin blanc  
en de typische plaatselijke keuken. Je vindt 
het menu onderaan deze uitnodiging. 

 
We vervolgen onze trip langs de rivier de Aa die beschouwd wordt als de natuurlijke grens 
van het echte Frans-Vlaanderen waar Vlaams de voertaal was. Aan de rand van het 
schilderachtige dorpje Waten ligt de Watenberg, de laatste van een lange rij getuigenheuvels 
vanaf Geraardsbergen tot hier, die als merktekens boven het hoofdzakelijk vlakke landschap 
uitsteken. 
 
Op weg naar het feeërieke Ekelsbeke rijden we op de grens tussen “le Houtland” en “le 
Blootland” en zo verder naar het gezellige vestingstadje St. Winoksbergen, het “Bienvenu-
chez-les Chti-stadje” uit de gelijknamige film. In Bergues houden  we nog even halt om 
vandaar via Oostkappel teug huiswaarts te keren. 
 
Praktisch : 
- Vertrek om 7.30 u aan de parking Witte Molenstraat Tillegem. Klik HIER voor de 

interactieve kaart. 
- Terug rond 19.30 u. 
 

https://goo.gl/maps/eBSogwemEopCSvZi9
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Menu 
 
➢ Start: Picon au vin blanc of frisdrank, welkomstsoepje met brood en smout 
➢ Hoofdgerecht: keuze uit (te vermelden bij inschrijving) 

 Potjesvlesch” met salade en frietjes  
OF 

 “Waterzoï” met “pommes  vapeur” 
➢ Koffie 
➢ Dranken : wijn (19 cl), 1 glas bier St. Sylvestre Cappel of frisdrank. 

 
 

 

Inschrijven door overschrijving van 40 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC senioren Brugge  vóór 10  juni met vermelding “Franse Westhoek” + ook  jouw 
keuzemenu. 

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

 
 

Uitnodiging zomerwandeling Vloethemveld (Zedelgem) op dinsdag 28 juni 2022 

Voor onze zomerwandeling hebben we gekozen voor een bezoek aan Vloethemveld in 
Zedelgem. Wanneer Canvas in 2012 in de reeks “Publiek geheim” een documentaire uitzond 
over het Brits krijgsgevangenkamp in het voormalig munitiedepot in Zedelgem werd een 
stukje vergeten Zedelgemse geschiedenis van onder het stof gehaald. Klopt het werkelijk dat 
hier op het einde van WO II ongeveer 160.000 krijgsgevangenen in erbarmelijke 
omstandigheden hier verbleven in barakken en tentenkampen? Tijdens deze wandeling kom 
je alles te weten over de bijna 100-jarige militaire aanwezigheid op het domein 
Vloethemveld, met vooral de nadruk op de periode van het krijgsgevangenkamp. 
 
Maar het Vloethemveld betekent meer. Het heeft zich intussen ontwikkeld tot een uniek 
natuurgebied met heel eigen fauna en flora. Deze voormalige militaire site en huidig 
natuurgebied is maar heel zelden toegankelijk waardoor deze activiteit een niet te missen 
gelegenheid biedt om even achter de schermen te gluren, dit alles onder begeleiding van 2 
ervaren gidsen. Het parcours gaat over goed toegankelijk en begaanbare paden. 
 
De wandeling start om 13.30 u . We verzamelen op parking 2 van POV Zedelgem, Diksmuidse 
Heirweg 6. GPS-coördinaten: 51°08'33.6"N 3°07'02.7"E  Klik HIER voor de interactieve kaart. 
 

Inschrijven door overschrijving van 8 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC Senioren Brugge vóór 20 juni 2022 met vermelding “Vloethemveld” (gids en 
consumptie inbegrepen.) 

 
➔Voor inlichtingen of bij problemen : Rita Spegelaere   0495 58 45 31 

 
 
 

https://goo.gl/maps/wcczXAUm4ScpfPMZA
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Vijfdaagse trip naar  Normandië en Bretagne van 9 tot 13 oktober 2022 
 

Beste leden, 

Wij nodigen je graag uit om samen Normandië en Bretagne te bezoeken. Aan deze reis kan 
je perfect de titel “Normandië en Bretagne 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 ! 
 

PROGRAMMA    

 
DAG 1: Vertrek om 6 uur. in Brugge. We rijden via Duinkerke en Calais, Abbeville,  
Neufchâtel en Bray, over de indrukwekkende “Pont de Normandie” naar Honfleur. We 
bezoeken het gezellige haventje en nemen in de havenbuurt ook ons middagmaal. Vooraleer 
door te rijden naar ons hotel, brengen wij omstreeks 15 uur een bezoek met proeverij aan 
één van de mooiste calvadosdistilleerderijen, nl. die van Christian Drouin in Coudray-Rabut, 
ondergebracht in een 18de-eeuwse vakwerkhoeve. Omstreeks 18 uur komen we aan in ons 
familiehotel “Le Fruitier” in Villedieu-les-Poêles. 
 
DAG 2: In Granville bezoeken we de luxueuze villa en tuin van Christian Dior. De artistieke 
evolutie van de ontwerpen van Dior wordt er op een schitterende manier getoond. De 
aangelegde terrassen in de tuin bieden een uniek zicht op zee. Daarna rijden we langs de 

prachtige kustlijn naar de Mont Saint-Michel. 
We houden een fotostop aan het Duitse 
militaire kerkhof Huismes. Middagmaal aan 
de voet van de Mont Saint-Michel. Het 
reuzenproject waarbij de Mont Saint-Michel 
zijn vroegere natuurlijke glans terugkrijgt, is 
voltooid. Er is tijd voor een bezoek aan de 
gotische abdij ‘La Merveille’ (300 trappen), 
een panoramisch terrasje of een wandeling 
op de nieuw aangelegde promenade langs 
de Couesnon.   

DAG 3: We bezoeken vandaag enkele bekende maar ook enkele minder bezochte plaatsen 
die herinneren aan de landing in Normandië, de eerste stap naar de bevrijding van Europa in  
WO-II. We beginnen met de Pegasusbrug waar de Britse parachutisten zijn geland, en vatten 
daar het volledige traject van de landingsstranden aan. In Courseulles bezoeken we het 
museum van Juno Beach dat de belangrijke bijdrage was van Canada in de oorlog. De 
originele filmbeelden in het museum 360° bij Arromanches proberen een idee te geven hoe 
het er op 6 juni 1944 aan toe ging. We vervolgen onze weg richting Omaha Beach, waar we 
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een kijkje nemen in het memoriaal-museum nabij St. Laurent dat uitgebreid werd bij de 60ste 
verjaardag van de landing en waar we het Amerikaans kerkhof bezoeken. 

DAG 4: Vandaag staat een dag “Bretagne” op het programma. In het vissersdorpje Cancale, 
prachtig gelegen aan de Smaragdkust, zien wij de oesterkwekerijen en bij eb de 
oesterbanken. Wie oesters lust, komt hier zeker aan zijn trekken! We volgen een route met 
in de verte zicht op de Pointe du Grouin. Middagmaal in het ommuurde zeeroversnest Saint-
Malo. Nadien volgt een stadswandeling op de stadsmuren of wat vrije tijd voor een terrasje. 
Op weg naar ons hotel stoppen wij nog in Saint-Suliac, één van de mooiste dorpen van 
Frankrijk, langs de Rance. De vissers hangen er nog hun netten te drogen aan de gevels van 
de huizen. 

DAG 5: Na het ontbijt verlaten we Villedieu-les-Poêles en rijden langs Caen en het regionaal 
natuurpark van de bochten van de Seine tot Giverny. Gelegen op de rechteroever van de 
Seine is dit dorp bekend over de hele wereld, dankzij de schilderijen van Claude Monet. De 
kunstenaar leefde hier van 1883 tot aan zijn dood in 1926. Middagmaal en bezoek aan het 
huis en tuinen van Monet. Daarna zetten we onze terugreis verder. We rijden via Amiens en 
Rijsel terug naar Brugge. Gelegenheid voor een avondmaal in selfservice langs de snelweg. 
 

PRAKTISCHE INFO en VOORWAARDEN 

Hotel: van 9 tot 13 oktober, Hotel Le Fruitier (Logis ***) in Villedieu-les-Poêles. 
Dit gezellig familiaal hotel ligt in het centrum van dit leuke stadje dat  bekend is om zijn 
klokkengieterij en koperslagers. Het hotel heeft 48 totaal vernieuwde kamers voorzien van 
alle comfort. Men serveert een uitgebreid ontbijtbuffet en uitstekende driegangen-
maaltijden met verse Normandische producten. Klik HIER voor meer info over het hotel. 
De groepsprijs bedraagt 795 euro per persoon op basis van een tweepersoonskamer en 30 
deelnemers. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt 120 euro (beperkt aantal). 
Inbegrepen: 
 - Heen- en terugreis en alle uitstappen met een luxe autocar en alle comfort; 
 - Hotel *** op basis van 4 x half pension; 

- Vijf lunches gedurende de reis; 
- Ingangsgelden vermeld in het programma (ca. 28 euro); 
- Gids en dienstgeld chauffeur. 

Niet inbegrepen: 
 - Annulerings- en reisbijstandsverzekering: 35 euro per persoon 
 - Alle dranken bij de maaltijden (die zijn inbegrepen indien meer dan 35 deelnemers). 

Verzekeringen  
-  bij KBC: gekoppeld aan kredietkaart (Gold en Platinum) en eveneens de losse KBC- 
annuleringsverzekering. Wat betreft Covid: “ben je in quarantaine geplaatst omdat je 
ziek bent, dan vergoeden we de kosten van annulering van je reis. Dit doen we op 
voorwaarde dat dit de enige reden is van annulering van je reis.” 
- Verzekering via SIMA-Tours: 35 euro per persoon. Wat betreft Covid: “besmetting 
met covid, positieve PCR test is geldige reden tot annulering (voor vertrek) of bijstand 
(tijdens de reis).” 

Opstapplaatsen: parking van het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat te Brugge en de 
parking van het autocarbedrijf SIMA Tours, Industrielaan 8 te Lichtervelde. Er is geen 
opstapplaats aan de parking Veurne, wegens andere terugweg. 
Plaats aan boord van de autocar: wie een bepaalde voorkeur heeft, kan dit vermelden bij 
inschrijving. Hoe vroeger je boekt, hoe beter wij aan jouw wensen kunnen voldoen. 

https://www.le-fruitier.com/
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Inschrijving: 
- Aandacht: er zijn maximum 40 deelnemers voor deze reis en een inschrijving is pas 
geregistreerd bij betaling van het passende voorschot. 
- Je vindt het inschrijvingsformulier HIER en ook nog eens in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
Gelieve het na invulling door te mailen naar kbcseniorenbrugge@gmail.com. Indien je 
eventueel een waarschuwing krijgt bij het openen van het inschrijvingsformulier mag je 
zeker op “toestaan” en “doorgaan” klikken. 
- Als je dat makkelijker vindt, kan je het formulier ook kopiëren en plakken in het 
tekstgedeelte van een eigen mail of eventueel zelf een mail opstellen met alle nodige info. 
- Je krijgt later nog de verdere inlichtingen en een uitnodiging voor het betalen van het 
saldo.  

We hopen samen opnieuw een mooie reis te mogen beleven. 

➔ Voor meer info: Jean Caerels, reisverantwoordelijke 050 38 40 77 of  0486 44 73 42 

 
 

                       Verslag voordracht “ Sweethearts” op 16 maart 2022 

 
Een 60-tal senioren werden verwelkomd met een glaasje cava of 
fruitsap in onze nieuwe ruime zaal, goed geventileerd en zeer 
corona-proof. Dirk Musschoot, schrijver en journalist, bracht ons 
een boeiend historisch thema “Sweethearts”, ontroerende 
liefdesverhalen van Vlaamse “ Sweethearts” en hun Britse 
bevrijders. Het begon toevallig in een boekwinkeltje, 20 jaar 
geleden, in het Noord-Engelse stadje Morpeth, waar bij het 
horen van de taal, de uitbater dacht dat Dirk een Scandinaviër 
was. Eenmaal gemeld dat hij “ from Belgium” was, riep de man 
zijn “Mum” en stelde haar voor als “Yvette De Rijcke from Deinze 
in Belgium”. Ze was ooit getrouwd met Stanley Creighton in een 
jurk, gemaakt van een zijden parachute. 

Zo ontstond de eerste prikkel om dan heel wat later (een 6 -tal jaar geleden) via vele 
mondelinge getuigenissen het boek te schrijven. Het waren vooral gesprekken met vrouwen 
op hoge leeftijd, daar de Britse tommy’s gemiddeld 7 jaar ouder waren en meestal 
overleden waren. Honderden Vlaamse meisjes 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 in ons land, anderen 
zochten hun geluk in Groot-Brittannië. Er traden soms problemen op bij de 
huwelijksceremonie. Het meisje was meestal katholiek en de tommy  Anglicaans en indien er 
geen dispensatie van Rome kwam werd er getrouwd in de sacristie of de pastorie en niet in 
de kerk. Achteraf waren er soms ook drama’s, zoals bij overlijden van de man, waar de 
vrouw terugkwam naar België. 

Er was ook de noodkreet van de katholieke kerk, de ouders en de legerleiding o.a. tegen de 
losse zeden met geslachtsziekten of een “pakske” als gevolg, te jonge meisjes, verlies van 
contact met hun dochters. De ouders waren namelijk te arm om aan “sailing”, te doen (de 
overtochten van en naar Groot-Brittannië). De legerleiding gaf bij de landing een 
instructieboekje mee betreffende de verwachte houding, soorten venerische ziekten, 
condooms en een waarschuwing dat bij ziekte (wegens ongepast gedrag) de legerdienst met 

file:///C:/Users/Freddy%20Druwé/Dropbox/pc/Documents/Downloads/Inschrijvingsformulier_reis_Normandië.docx
mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
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die periode “maal 2” zou verlengd worden. Ze richtten ook enkele vrijetijdscentra op in grote 
hotels waar er entertainment was waar de soldaten konden rusten, slapen en dansen met 
keurige meisjes, bvb. De Montgomeryclub in Brussel. 

Meerdere persoonlijke verhalen passeerden de revue. Daarbij enkele markante figuren van 
bij ons die hun bestaan te danken hebben aan een dergelijke relatie: Kenneth Taylor, 
burgemeester en zoon van John Taylor, gewezen burgemeester van Wichelen en Vlaams 
parlementslid. In 2017 pakte Kenneth op 6 juni -dat was geen toevallig gekozen datum- uit 
met een origineel eerbetoon aan zijn Britse opa Albert: de D-Day Gin met een symbolisch 
alcoholpercentage van 40,44 graden. Ook acteur Herbert Flack is een zoon van een Tommy 
(John). In Ramskapelle bevindt zich het “For Freedom Museum”, het geesteskind van Danny 
en Freddy Jones (ex-KBC), zonen van Johny Jones en Georgette Nobus. Als afsluiter stelde de 
vlotte en boeiende spreker zijn boek voor, “Sweethaerts, verliefd op de bevrijder”, een 
duidelijke aanrader. 

Erik 
 

                               Verslag wandeling Damme op 23 maart 2022 

Bij een aangename 20 °C, zonnig en bijna windstil weer werd de verkenning van Damme 
aangevat met liefst 41 enthousiaste wandelaars. Via het educatief wandelpad met onder 
andere zicht op de Onze-Lieve Vrouw- Hemelvaartkerk kwamen we aan de start van de 
natuurpuntwandeling, een trip langs de oude stadsvesten. Infopanelen  onthulden zowel de 
cultuurhistorische als de ecologische aspecten. 

In het centrum van Damme hielden we 
even halt om de geschiedenis van het “Sas 
van de Lieve” te aanhoren. Het kanaal Gent-
Damme was eeuwenlang voor Gent de 
poort op de wereld. Vanaf 1616 werd het 
uit militaire overwegingen binnen de stad 
verlegd waar, het dan aansloot op het Zwin. 
Heel breed was het kanaal echter niet. Via 
kleine platbodems en bootjes werden hier 
in het sas de goederen overgeladen op 
grotere schepen van het Zwin. 

Na de doortocht door het charmante stadje 
met zijn restaurants en terrasjes, bereikten 
we de site “d’ Oude Schaapskooi”. Hier 
werd door Natuurpunt de oude omwalling 
in zijn glorie hersteld. Tussen 1615 en 1620 
werd het centrum van Damme, een 
garnizoensstad tijdens de 80-jarige oorlog 
tussen de Noordelijke “Staatsen” en de 
Spanjaarden, door de Spanjaarden versterkt 
met een omwalling in de vorm van een 
zevenster. Wandelend langs de grazende 
ezeltjes kregen we een goed beeld van deze 
versterking en de omliggende natuur. 



Nieuwsbrief 02-2022 
 

13 

 

Even verderop passeerden we nog een vogelkijkhut met zicht op de broedplaatsen van de 
tureluur, grutto en kievit. We keerden terug langs de Damse vaart ( of de Napoleonvaart) 
waar meerkoeten en waterhoenen defileerden op het kalme water. 

In het restaurant “ Uilenspiegel” sloten we op deze zonovergoten dag de 8 km lange 
wandeling af met een bakje koffie en een heerlijke pannenkoek. 

 
Erik 
 

CERA - Nieuws 

 

Welkomstcampagne 

 
Tot 30 april loopt bij Cera een grote welkomstcampagne. Nieuwe vennoten krijgen tot die 
datum een welkomstvoucher van 30 euro om te besteden bij Bol.com, Decathlon of 
Dreamland. Lees er HIER alles over.  

Daarnaast plant Cera een boom voor iedere nieuwe vennoot. De bomen zullen lokaal 
geplant worden.  
 

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. Klik HIER voor meer info. 
 

Webinars en Opleidingen 

 
Er zijn een reeks webinars en opleidingen gepland in de eerstvolgende maanden. 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) 

 

 

Personalia 
 

Welkom aan onze nieuwe leden 

 
Werner De Neef Blankenberge  20/02/2022 
Patrick Cornelis Brugge   01/03/2022 
Michèle Berquin De Panne  13/03/2022 
 
 
 
 
 
 

https://www.cera.coop/nl/particulieren/cera-extra/2022/202203_campagnevoorjaar/nieuwevennoot#welkom
https://www.cera.coop/nl/particulieren/genieten-van-voordelen/voordelen-zoeken/tour-de-cera_bb99b62c100f41699f5743ca65fbc23b
https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender
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Rouwberichten 

 
We vernamen het overlijden van volgende leden en betuigden ons medeleven namens onze 
kring: 
 
Willy Vermerre 04/02/2022 
Maria Buffel  17/02/2022 
Medard Deloddere  29/03/2022  (partner van Betty Annys – De Bleekere) 
Veerle Kimpe  31/03/2022  (echtgenote van Dirk Standaert) 
Greta Tryhou  07/04/2022 
 

Prikbord - Mededelingen 

 

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

  

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 graag  iets te publiceren in verband met jouw activiteiten, stuur dan een mailtje met 
de nodige info  naar kbcseniorenbrugge@gmail.com. Hier alvast enkele publicaties. 
 
 

Open Atelier bij Marc Engelbeen 

 

Ons medelid Marc Engelbeen maakt beelden in hout, dat is echt zijn ding. Na de voorbije 
zware stormen was het een actueel thema: kunstenaars die een werk creëren vertrekkend 
van hout van omgevallen bomen. Marc is al heel wat jaren aan de slag met dit concept en 
heeft een ruime collective opgebouwd. 
  
Zijn werk is ook te bewonderen in de beeldenroute van Lissewege van 17 juni tot en met 18 
september. Daar zijn  meer dan 100 deelnemers die veel (monumentale) beelden uit zeer 
verschillende materialen en stijlen voorstellen. Je vindt ze voornamelijk op het dorpsplein, de 
pastorietuin (achter de kerk) en op de grasvlakte van Ter Doest.  Daarnaast zijn er ook nog de 
individuele beelden in de tuintjes langs het parcours. 
  
Om het werk van Marc beter te leren kennen, kan je echter ook kiezen voor zijn “open 
atelierdag” van 13 tot 15 mei. Je bent van harte welkom in de Pijpeweg 64, 8310 te Brugge 
Sint-Kruis. De bezoekuren zijn op vrijdag van 18 uur tot 21 uur, op zaterdag en zondag van 9 
uur tot 12 uur 30 en van 13 uur 30 tot 18 uur. 

  

 
 

kbcseniorenbrugge@gmail.com
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Dienstmededeling in 1946 

 
Alain Monbaliu, één van onze trouwe leden, heeft een schat aan oude bankpublicaties 
bewaard en bezorgde ons dit pareltje. Andere tijden, andere problemen. 

 

Brugge, den 12n februari 1946 

AAN DE HEEREN DIENSTOVERSTEN 

 Re: Dienstregeling 

U gelieve uw personeel er op te wijzen dat het verboden is inktpotten te reinigen aan de 
waschgelegenheden in de toiletkamers. Het is ten andere hun werk niet voor reiniging der 
inktpotten te zorgen. Zij moeten, wanneer zulks noodig is, de concierge verwittigen, die dan 
zelf deze zal reinigen. Wanneer ieder er voor zorgt dat zijn inktpotten buiten de diensturen 
afgedekt zijn, zal dit eveneens herhaalde reiniging voorkomen. De heeren dienstoversten 
gelieven in hun diensten zelf na te zien dat alle soortgelijke zaken van nevengeschikt belang 
geregeld worden, opdat de directie niet steeds zelf moete tusschenkomen 

 

X.X.         X.X 
Procuratiehouder                                                                                      Directeur          

 
 

 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: 
kbcseniorenbrugge@gmail.com of eventueel telefonisch op 0497 42 85 96 
 
 

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 135 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. 
 
 

Column Georges: Costa de la Illuvia 
 
De saaie winter met zijn korte dagen had lang genoeg geduurd. We spraken met ons 
tweetjes af dat we de start van de nieuwe lente niet zouden missen, en zouden daarbij 
kiezen voor ‘zekerheid’. Hoe konden we dit beter fiksen dan door een reisje te boeken naar 
de Costa del Sol? Naar Torremolinos in het bijzonder, het idyllisch stadje dat we decennia 

mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
https://www.facebook.com/kbcseniorenbrugge/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/vandist.jacques/
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geleden bezochten met onze koddige kleintjes, maar dat ondertussen is uitgegroeid tot een 
toeristische trekpleister waar nogal wat Vlamingen overwinteren. 

We hadden onze lessen getrokken uit ons reisje van enkele maanden terug, en kozen in 
plaats van de klassieke hotelkamer voor een verblijf in een appartementje. Een beetje 
hotelontbijt-beu, want die dagelijkse aanslag op onze cholesterol én weegschaal waren er 
toen teveel aan.  

Aan de check-in van de luchthaven van Oostende zagen ze mij graag komen met mijn 
rollator. Je leest het goed: die potverdikse MS blijft me ambeteren, een wandelstok voldoet 
niet meer om me te verplaatsen. We mochten die crèmekar op wielen tijdelijk inruilen voor 
een rolstoel, waarmee we door het poortje van de security sukkelden.  

Een vlucht van twee en een half uur zou ons naar de lente brengen. Voordien hadden we 
Meteovista gecheckt, maar geloofden niets van wat die computerberekeningen 
voorspelden. ‘Costa del Sol’ = ‘zon’, toch? 

Toen de landing op de luchthaven van Malaga was ingezet, leek de piloot er zijn plezier in te 
hebben om ons minder goed nieuws te brengen.  ‘Beste passagiers… blablabla … welkom in 
Malaga, de temperatuur bedraagt er 16 graden en het is er zwaarbewolkt’.  

“Wàààt?” Het kon bijna niet anders of die piloot had te uitbundig geaperitiefd  en ergens 
onderweg met zijn zatte botten de GPS-bestemming gewijzigd om het vliegtuig te doen 
landen op de internationale luchthaven van Zoutenaaie. De sloeber, potverdorie. Terwijl ik 
wou rechtstaan om hem tot de orde te roepen kusten de wielen van onze stalen vogel reeds 
het tarmac. Nogal onzacht, als je het mij vraagt, want het vliegtuig leek wel een steen die 
over het water werd gestuiterd. ‘Plof… plof… plof… plofplof’. Door de ruit zagen we in koeien 
van letters ‘Malaga’ hangen op de achtergevel van het luchthavengebouw, hingen er dikke 
grijze wolken aan het zwerk en stonden er even grauwe uitdrukkingen op de gezichten van 
de mensen  rondom ons in de Tui-vogel. 

Na aankomst in ons appartement zochten we door een dik regengordijn een restaurant voor 
het eerste avondmaal ter plekke.  Menige mens al dan niet met paraplu probeerde een weg 
te banen door de met water aanzwellende voetpaden. Even later at ik met enige tegenzin 
een ‘typisch Spaanse’ tortilla als voorgerecht. Wist ik veel dat in zo’n onding aardappelen en 
ui zaten, en dat dit soort omelet nog erger stonk dan de sokken van mijn grootvader zaliger. 
God hebbe zijn ziel, maar ook zijn zweetvoeten.  

Terug op ons appartement zagen we tot onze vreugde dat onze satelliet-televisie ook ‘Eén’ 
kon ontvangen. Daar waren we net op tijd toen Frank Deboosere met een brede glimlach 
aankondigde dat de zon Vlaanderen de komende week zou verwennen met heerlijk 
lenteweer. Reden genoeg om (omgekeerd) Meteo.es te raadplegen en nog eens bevestigd te 
zien dat ons, in het Verre Spanje, niets anders te wachten stond dan… zondvloed. 

Met het woord ‘diluvium’ kan onze reis eigenlijk worden samengevat. Mooie temperaturen, 
dat wel, constant rond de twintig graden, maar een zon die maar heel af toe haar gezicht 
even liet zien. Regelmatig storm ook, de naam Eunice en consoorten waardig. En toch waren 
er enkele moedige die-hards die af en toe hun zwembroek aansjorden om tien minuten aan 
het zwembad te gaan liggen. ‘Zot zijn doet geen zeer’.  

Hierboven las je iets over ‘overwinteraars’. Met dit fenomeen maakten we tijdens onze 
‘lente’reis meermaals kennis. Van die lui die Vlamingen direct herkennen aan hun manier 
van doen (misschien ook wel een beetje aan hun taal) en ervan profiteren om een praatje te 
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slaan. Die mensen hadden één iets gemeen: ze waren letterlijk moe van het slechte weer dat 
ze de laatste maanden hadden gehad. 

Dag na dag zagen we op onze televisie hoe het klimaat jullie die twee weken verwende, tot 
bijna zomerse toestanden toe. Het is blijkbaar zo slecht nog niet in België. We waren net op 
tijd terug thuis om nog twee dagen te mogen profiteren van wat zon… Vandaag is er weer 
die typische Vlaamse kwakkelende lente.  

Of… zouden we nog een ander reisje boeken?  Reykjavik, misschien. Wie weet is Koningin 
Zon wat vriendelijker voor die streek?  We zien wel, eerst de laatste Torremolinos-kater 
verteren!  

Georges 

 
 

Column Gil: Fake News 

Trompet Trump verklaarde zonder verpinken dat hij het woord ‘Fake News’ uitgevonden had. 
Schaam je diep ‘Mijnheer de ex-president’. Het Amerikaanse woordenboek Merriam-Webster 
citeerde In 1890 dat dit begrip al op het einde van de negentiende eeuw gekend was.  

Lang, veel te lang geleden vroeg ik ooit aan mijn moeder waar ik vandaan kwam. “Uit de 
bloemkolen”, antwoordde zij mij. Mijn vader keek op en mijn zuster, die zes jaar ouder was, 
gniffelde. Het was in de periode dat ik mijn leeshonger stilde met de boeken van Karl May: 
Winnetou en zijn gabber Old Shatterhand. Ik dacht even na en vroeg: “Dan komen de 
Indianen, ook roodhuiden genoemd, uit rode kool”. Van andere soorten kolen had ik geen 
weet. Mijn moeder diende plots boodschappen te doen en mijn vader verdween vrij snel uit 
de kamer. Mijn zuster zei dat ik een ‘curieuzeneus’ was en kreeg de slappe lach. Mijn frank, 
er waren nog geen euro’s, viel later.  

Via de Genesis werd ons wijsgemaakt dat Adam en Eva, in het aards paradijs, zich tegoed 
deden aan een verboden vrucht namelijk een appel. Meer dan waarschijnlijk was het een 
Pink Lady. Maar goed, olijkerd Adam beet er in en daardoor werden zij, volgens het 
scheppingsverhaal, stante pede uit de Hof van Eden gezwierd. Neen, bij het eten van een 
appel dachten Adam en Eva niet aan: ‘An Apple a day keeps the doctor away’. Maar het had 
meer te maken met ‘Paradise by dashboard light’.  

Het woord van God, beschreven in de Bijbel, stelde dat de aarde het middelpunt van het 
heelal was, waarrond alles draaide. De astronoom en wiskundige Copernicus (15de – 16de 
eeuw) plaatste echter de zon in het centrum en stelde dat de aarde en de planeten, in min of 
meer keurige baantjes, er omheen wentelden. In de 17de eeuw bracht Galileo Galilei een 
volledige beroering teweeg over het beeld van de kosmos en verdedigde de stelling van 
Copernicus. Gedurende vijftien jaar kwam hij in conflict met de Kerk die zijn werk op de 
“index” plaatste en dreigde met inquisitie. Nu wordt Galilei, postuum, beschouwd als een van 
de grootste wetenschappers van zijn tijd. 

 Om zeker te zijn van dit alles, toerde dertig jaar terug astronaut Dirk Frimout gelogeerd in de 
Spaceshuttle Atlantis, rond de aarde. Vanuit het controlecentrum ‘NASA’ in Florida 
telefoneerde de toenmalige prins Filip met hem en sprak de historische woorden: "Dirk, u 
kunt mij Filip noemen, want ik denk dat er in de ruimte absoluut geen protocol is" en toen 
vroeg hij wat onze eerste astronaut door het raam zag. Dirk was in de war, zoals zijn haar 
trouwens en antwoordde bijna: “Awel Fluppe, allemaal beestjes”, maar hij hield zich in en 
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beschreef summier de Blue Marble. Trouwens, Frank De Winne deed het Dirk tweemaal na, 
eenmaal in 2002 en vervolgens in 2009. Hij verbleef telkens in het internationaal 
ruimtestation ISS. De eerste maal 8 dagen en de tweede maal zes maand. Diep respect voor 
Dirk en Frank! Ergens, in het hiernamaals, gezeten onder een boom van niet-verboden 
vruchten hebben Copernicus en Galilei dan een dikke neus gezet naar de ongelovige 
Thomassen van deze wereld. 

En de aarde blijft draaien en ook het pseudonieuws wordt, met onvoorstelbare stuwkracht, 
via alle mediakanalen in de wereld verspreid. Het coronavirus SARS-CoV-2 deed begin 
februari 2020 een geschift intrede in onze contreien. Een vloedgolf van besmettingen en 
overlijdens overspoelde vervolgens wereldwijd onze ‘blauwe planeet’. Met een 
grootscheepse vaccinatie begon men, eind december 2020, met de kruistocht tegen dit 
stekelvormig rotvirus. De tegenstanders van vaccinatie staken begin 2021 hun middenvinger 
op tegen de wetenschap. Met een supersonische snelheid werden en worden wij nog altijd 
om de oren geslagen met hun waarheid. Los van een reeks betogingen, stevig gekruid met 
zinloos en willekeurig geweld, gebruikten en gebruiken zij doelgericht “de media”. Jim 
Morrison, de overleden zanger van The Doors wist dit al meer dan 50 jaar geleden: “Whoever 
controls the media controls the mind”.  

Enkele voorbeelden van ‘Fake News’ dat de antivaxers de wereld instuurden? Uit de 
grabbeltoon: de uitvinder van het coronavirus is Bill Gates. Vervolgens: de pandemie zou 
ontstaan zijn door de 5G-technologie, waardoor het zuurstofgehalte in de lucht afbreekt wat 
nog meer leed teweegbrengt. Ook nog: ‘Vaccins’ kunnen zelfs autisme veroorzaken. Een 
paardenremedie: om het virus te doden kan men desinfecteermiddelen innemen (Trump vond 
een glaasje bleekwater als aperitief of digestief zeer interessant). Het complot van de 
nanodeeltjes: er zouden zelfs in het vaccin microchips zitten waardoor men, via 5G, alle 
gevaccineerde personen kan volgen en sturen. Nou, leuk voor de partijen die met de 
kiesdrempel flirten. Aan alle aanbidders van nepnieuws: als er iemand zegt dat het regent en 
een ander zegt dat het droog is, spreek dan jullie gezond verstand aan en kijk uit dat 
verdomde raam om uit te vissen wat waar is. 

Vladimir Poetin: “Make Russia great again”. Hij kopieerde dit van Trompet Trump, die het op 
zijn beurt gepikt had van Ronald Reagan. Drankorgel Jeltsin trad eind 1999 af en Poetin 
volgde hem op als president. Hij zette de strijd tegen Tsjetsjenië verder en het orgelpunt was 
het opblazen van vier flatgebouwen. Er vielen honderden doden. Wie waren de schuldigen? 
Volgens Vladimir: de Tsjetsjenen, want die waren terroristen. Tot in een vijfde flat ‘wit 
poeder’ werd gevonden, neergelegd door Poetins eigen veiligheidsdienst. Gleb Palvoski was 
tien jaar lang de spindoctor achter het ‘Poetin-sprookje’. De in ongenade gevallen Palvoski 
bekent nu, dat hij medeschuldig was aan de imago-opbouw van de dictator en, niet 
onbelangrijk, dat er in Rusland een indoctrinatie is van twee verschillende begrippen voor 
waarheid. Het eerste staat effectief voor “de” waarheid, maar de tweede stelling is dat 
waarheid staat voor “het ideaal”. En dit precies is voor Poetin en zijn volgelingen het 
belangrijkst. Kortom: het doel heiligt alle middelen. 

Wat de drijfveren zijn achter Poetins kronkels, werd en wordt uitvoerig in de media vertoond 
en beschreven. Hoe dan ook, in de vooravond van 24 februari ll. kuste hij de foto’s van Lenin 
en Stalin. Keek in zijn stripreeks “De heersers der aarde” en staarde minutenlang naar 
afbeeldingen van Alexander de Grote, Dzjengis Khan, Napoleon Bonaparte, Attila de Hun en 
Hitler. Dan zong hij, met alleen zijn pyjamabroek aan, het terug in eer herstelde Russisch 
volkslied ♫Wees glorieus ons Vaderland, oude vereniging van broederlijke volkeren♫. Op 24 
februari zette hij, baserend op zijn waarheid, een groots offensief op tegen Oekraïne. Dertig 
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dagen later. Poetin en zijn trawanten knarsetanden, want tegenover hen staan: “de 
dappersten aller Slaven: de Oekraniërs”. 

Fake News, het eeuwigdurend verhaal, dat tot doel heeft het beïnvloeden van de publieke 
opinie tot eigen eer, glorie en geldgewin. Een mens wordt onophoudelijk en op alle mogelijke 
manieren gepenetreerd, niet alleen door de tentakels en misleidende informatie van de 
massamedia, maar ook en ‘o wonder’ door op toverslag verlichte geesten, om toe te treden 
tot de meute van hersenloze aanbidders en volgers van Fake News…  

In de verte weerklinkt Queen met Bohemian Rhapsody: 

♫Is dit het echte leven?  
Is dit slechts fantasie? 
Gevangen in een landszijde. 
Geen ontsnapping aan de realiteit. 
Open je ogen♫ 
 
Gil. Roos 


