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Voorwoord 

 
Beste Leden, 

 
Deze editie start met een droevig bericht. Onze ere-voorzitter Godfried is overleden op 23 
mei. In deze nieuwsbrief vind je een ”in memoriam”, een tekst die ook tijdens de 
uitvaartdienst op 1 juni namens onze kring gebracht werd. Hartelijk dank, ook namens de 
familie, voor jullie steun en ook jullie talrijke aanwezigheid. 

Zoals Godfried het zeker zou gewild hebben, blijven we “voortdoen”. Je vindt verder de meest 
recente versie van ons programma 2022 en de uitnodigingen voor de activiteiten van 
augustus, nl. de BBQ en de fietstocht. 

In juli hebben we even een break ingelast. Rond 15 augustus ontvangen jullie een volgende 
nieuwsbrief met de uitnodigingen voor september en oktober. 

We vieren dit jaar een lustrum. Inderdaad, onze kring bestaat reeds 55 jaar. Als opwarmertje 
vind je even verderop in deze nieuwsbrief de eerste alinea’s van het verslag van de allereerste 
bestuursvergadering van Kring Brugge. Een “flashback in time”. In al die jaren zijn honderden 
activiteiten georganiseerd waar onze senioren zeker van genoten hebben en die de onderlinge 
contacten warm hielden. 

Onze kring blijft actief en groeit stilletjes verder. Op onze BBQ verwachten we ook de nieuwe 
leden van de voorbije 2 jaar. Daar zullen ze ook nog een aparte uitnodiging voor ontvangen. 
Zo kunnen ze alvast kennismaken met de werking van de kring en zien ze ook hun 
“generatiegenoten” terug die ongeveer samen met hen onlangs hun loopbaan bij KBC 
beëindigden. 

 

In Memoriam Godfried Vandenberghe, onze ere-voorzitter 

 
Namens alle leden van KBC Senioren Brugge, waarvan 
velen aanwezig tijdens de uitvaart,  het bestuur en zeker 
ook in eigen naam, wil ik hulde brengen aan Godfried, 
onze Godfried. We zullen je missen als collega, als lid van 
onze seniorenkring en vooral als vriend. We zullen je 
missen, met jouw dynamisme, jouw betrokkenheid, jouw 
positieve zin voor realiteit en jouw vriendschap. 

Eind 2021 bij het uitwisselen van nieuwjaarswensen voor 
het nieuwe jaar stuurde je me een bericht: “2021 was 
voor mij een horrorjaar. Ik verloor mijn vrouw Maria en 
ook mijn gezondheid”. 

Toch bleef je moedig en deed er alles aan om ondanks de 
negatieve vooruitzichten alle medische mogelijkheden 
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aan te grijpen. Je bleef tot het einde contacten onderhouden met je omgeving en je genoot 
van elke activiteit die je nog kon beleven, met je familie, met vrienden en met de 
seniorenkring. 

Zelf leerde ik Godfried kennen als jonge bediende bij de bank. Van in het begin was er een klik. 
Godfried was altijd al benieuwd, hij vertelde honderduit en vroeg ook honderduit. Hij wou 
weten wat ik in de bank kwam doen. Uit onze gesprekken bleek dat hij bij zijn rijopleidingen 
dikwijls de rijmanoeuvres aanleerde in de straat waar Jo en ik met een nieuwbouw gestart 
waren. Godfried hield me dan verder ook spontaan en nauwkeurig op de hoogte van de stand 
van zaken op de werf.  

Later zag ik je als nieuwe kantoordirecteur van kantoor Oostkamp. Het was al na de 
kantooruren. Maria was druk aan de slag met de kinderen en Godfried stond klaar met zijn 
materiaalkist. Hij had een paar aanpassingen aan het appartement in gedachten maar had 
geen zin om lang te wachten op dienst gebouwen. Dus ging hij zelf aan de slag. Typisch 
Godfried. 

Het zijn op zich kleine anekdoten, maar ze typeren hem zo goed. Net zo goed als zijn 
fenomenaal geheugen als het ging over de dossiers die hij in de bank behandeld heeft. Hij kon 
er sappig en tot in detail over vertellen, zeker als het over laat ons zeggen ”merkwaardige 
toestanden” ging. 

Ik zag je later nog in de periode dat je in Brussel en in Gent werkte. Altijd gedreven en met 
volle energie. Je had oog voor wat verkeerd liep of niet optimaal was, maar je zocht altijd 
oplossingen, liefst pragmatische en daarvoor werd je gewaardeerd. 

In 2011/2012 werd je voorzitter van de KBC Senioren Brugge. Met jouw dynamisme en 
creativiteit bracht je ook vernieuwing en een nieuw elan mee. Je was een graag geziene 
voorzitter die zich onvoorwaardelijk inzette, met voor iedereen aandacht en een opgewekt 
woord. 

Graag citeer ik nog eens uit jouw allereerste bijdrage aan onze nieuwsbrief in 2012, tien jaar 
geleden dus. 

- “Geloof niet in dingen die je helemaal niet kunt waarmaken” Met andere woorden, 

bespaar jezelf veel frustratie. 

- “Te veel mensen leven met “als” in hun hoofd (als ik dat had gedaan… als dat niet was 
gebeurd…als…), maar wees er zeker van: elk krijgt zijn deel”. Vrij vertaald, blijf vooral niet 
te lang stilstaan bij het verleden. 

- Heb je geen probleem, maak je dan ook geen zorgen. Heb je een probleem en kan je het 
oplossen? Los het op en maak je geen zorgen. Kan je het niet oplossen? Leef ermee en 
maak je geen zorgen. 

 
Zo was je ten voeten uit: alert, beide voeten op de grond en positief vooruit. Zo blijven we je 
ook verder herinneren. 
 
Met oprechte dank voor alles wat je ons bijbracht. 
 
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 

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 01/06/2022) 

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 
donderdag 29 september 

Petanque 3 
Daguitstap Aalst  
Herfstwandeling  

oktober van 9 tot 13 oktober 
zaterdag 29 oktober 

Reis Normandië 
Jubileumbanket 55 jaar KBC Senioren Brugge 

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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Kring Brugge Lustrum 55 jaar 

Onze kring ”KBC Senioren Brugge” viert dit jaar zijn elfde  lustrum. Inderdaad we bestaan reeds 
55 jaar en dat zal op gepaste manier gevierd worden naar aanleiding van ons banket op 29 
oktober. Voor de nostalgici en de historici onder ons, hierbij een uittreksel uit het verslag van 
de allereerste bestuursvergadering op  17 augustus 1967. De opmerkzame lezer zal kunnen 
vaststellen dat: 

- Het verslag met de hand geschreven werd, misschien zelfs met een vulpen? 
- Tippex laat staan tekstverwerking waren toen nog veraf, 
- Uiteraard werd de plechtige stijl van toen gebruikt, 
- Senioren waren toen nog “oprustgestelden”, 
- Het ere-voorzitterschap was het eerste punt op de dagorde, 
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Uitnodiging Zomer-BBQ op donderdag 18 augustus 

 

Beste vrienden, 

Heel graag nodigen we jullie allen uit op onze jaarlijkse Zomer-BBQ op donderdag 

18 augustus 2022 om 12 uur in Salons Denotter, Torhoutsesteenweg 76 te 8210 

Zedelgem. 

 

MENU 

* Receptie met cava/fruitsap vergezeld van gegrilde BBQ-hapjes 

* Daarna schuiven we aan voor: 

- Gegrilde zeebaars/kruidenboter/groene kruiden 

- 4 vleessoorten (kipbrochette, spareribs, BBQ-worst, haasje) 

- Groentenbuffet met 5 soorten koude groenten 

- Warme en koude sausjes 

- Warme krielaardappeltjes 

- Pastasalade 

- Stokbrood  

* Nagerecht :  

-  BBQ-banaan, huisgemaakte vanille ijs, warme chocolade 

- Gegrilde ananas met kokos 

- Koffie en/of thee 

 

Tijdens de BBQ wordt witte en rode wijn geserveerd alsook reguliere bieren en 

frisdranken en staat er plat en bruisend water op tafel. 

 

 

Inschrijven door overschrijving van 37 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC Senioren Brugge met mededeling ‘BBQ’ (werkelijke prijs is 60,50 euro). Inschrijven 
vóór 1 augustus 2022. 

 
 
We hopen u zeer talrijk te mogen verwelkomen! 
 
Namens het Bestuur KBC Senioren Brugge 
Freddy, Rita, Chris, Annick, Eric, Regine 
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Uitnodiging Dagfietstocht Meetjesland-Schipdonkkanaal woensdag 31 augustus 

 
Het Meetjesland, een plattelandsregio tussen Brugge en Gent, is het prachtig decor van onze 
fietstocht.  In tegenstelling met onze vorige fietstocht in de regio Veurne rijden wij  door een 
zeer bosrijke omgeving met het Drongengoed  als grootste bos. Op onze tocht fietsen wij ook 
een flink stuk langs het Schipdonkkanaal, met de bijnaam de “Stinker”.  

INFO 

- Verzamelplaats: “HET LEEN” Provinciaal Domein, Gentsesteenweg 80 9900 EEKLO. 
- Coôrdinaten 51°10’NB, 3°34’ OL 
- Klik HIER voor de interactieve kaart 
- Start: 10 uur 15 stipt 
- Afstand: +/- 46 km 
- We lunchen in het restaurant De Koetshoeve in Adegem 
- Bestuurslid Chris zorgt zoals in het verleden voor de nodige begeleiding met volgwagen, 
een drankje en hapje. 
- Denk aan uw eigen veiligheid, draag een hesje, een fietshelm en respecteer de wegcode. 
- Deelnamekosten : 20 euro per persoon, inbegrepen de lunch (vol-au-vent met frietjes),  
drankje en koffie of thee achteraf en bevoorrading onderweg. 

 

Inschrijven door overschrijving van 20 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC Senioren Brugge met vermelding “fietstocht Meetjesland”. Inschrijven vóór 25 
augustus. 

 

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

 

 

Verslag KBC Seniorenquiz 5 april 2022 

 
In maart 2020 werd een eerste KBC Seniorenquiz georganiseerd, dit was op de valreep net 
voor we allen in “ons kot” moesten blijven. Nu, in 2022, wanneer onze activiteiten weer op 
gang getrokken worden, kwam hier en daar de vraag of we ook weer een quiz zouden 
organiseren.  En jawel, alle betrokkenen zijn er ingevlogen om onze leden hun kennis te testen. 
We rekenden op evenveel deelnemers (10 ploegen) als in de eerste editie , maar we hielden 

https://goo.gl/maps/RQdAUoPhGpxpR3XD9
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geen rekening met kleinkinderen die anders beslisten over de tijdsbesteding van oma en opa 
tijdens de vakantie. 

Besluit: in het vervolg geen quiz meer organiseren in de Paasvakantie!  Niettemin hebben de 
aanwezige 8 ploegen gestreden, gemopperd, gesakkerd maar zich vooral ook wel 
geamuseerd.   

Volgende deelnemers namen het tegen elkaar op onder een originele ploegnaam: 

1.  Sofaluje:          Jean-Pierre en Sonja Pauwels, Luc en Fabienne Aspeslagh                             

2.  Reutemeteuters:       Gilbert Roos, Luc Flamée, Dany en Carine Messelier                                       

3.  De Vier Musketiers:  Frank Anseeuw, Mireille Bossaert, Paul en Ria Braem                                      

4.  De Bedwisters:      Rita Spegelaere , Stefaan Vandewalle, Marion Demonie                                

5.  Oost-West:      Dany en Hilda Lamoot, Koen Laga, Linda Verhelst                                            

6.  De Bankzitters:      Freddy Druwé, Fabienne Neels, Lode en Hilde Rossey                                      

7.  Klavertje vier:      Mieke en Eddy Waes, Rosa Plovie, Jacques Vandist                                        

8.  De Bourgondiers:       Herman en Roos Clarysse, Luc Decloedt, Annick Vandekeere 

Ze kregen van quizmaster Dany tien vragen over 10 thema’s voorgeschoteld, de één al 

moeilijker dan de andere. De inzet van de joker om de punten te verdubbelen is bij de ene 

ploeg al beter geslaagd dan bij de andere en de rode draad kan ook wel eens beslissend zijn 

voor het eindresultaat.  En zoals in 2020 zijn het de “Reutemeteuters” die de meeste punten 

behalen.  Ze worden gevolgd door de “Bankzitters” en de “Bourgondiërs”.  Drie ploegen die 

een geschenkje verdiend hebben.  

Met dank aan de deelnemers en alle medewerkers, 

Chris 

 

Scorebord                         KBC Seniorenquiz 2022         
TEAM Fauna Flora Aarde Cult  Wetens Sport  Muziek Film/TV 2021 Allerlei Rode 1 Rode 2 Tot Plaats 

REUTEMETEUTERS 3 8 5 7 5 4 4 1 20 5 10 8 80 1 

DE BANKZITTERS 1 18 7 8 6 3 6 2 5 4 3 9 72 2 

DE BOURGONDIËRS 1 10 6 7 5 6 3 2 5 6 10 8 69 3 

DE BEDWISTERS 3 8 5 7 4 4 4 2 6 3 10 8 64 4 

DE VIER MUSKETIERS 2 5 5 7 5 5 4 4 12 3 9 2 63 5 

SOFALUJE 2 7 8 7 4 6 1 3 7 4 4 8 61 6 

OOST-WEST 2 6 6 7 3 1 3 3 12 4 10 0 57 7 

KLAVERTJE VIER 1 6 5 6 4 4 2 1 4 3 4 7 47 8 
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VERSLAG BEZOEK COZMIX 12 APRIL 2022 

 

Veertig leden tekenden present op het domein BEISBROEK  (pm: een “beisbroek” is een 
vochtig gebied waar vooral biezen en riet groeien) om een geleid bezoek te brengen aan 
COZMIX, het bezoekerscentrum van de Volkssterrenwacht Beisbroek. Door twee 
gepassioneerde medewerkers werd ons duidelijk gemaakt hoe nietig moeder aarde wel is in 
het heelal, wat een lichtjaar is, hoe ver de zon van ons verwijderd is, dat het heelal blijft 
groeien …. . 

Naast het landhuis staat een observatietoren met bovenaan een koepel met daaronder 
telescopen om de sterrenhemel, de Maan, de Zon en planeten waar te nemen. 

Het meest fascinerend is het planetarium waar je vanuit een ligstoel kunt genieten van een 
prachtig audiovisueel spektakel. Duizenden sterren worden op een koepelvormig scherm 
geprojecteerd. Adembenemend zijn de videobeelden gemaakt van onder meer de Maan, het 
Marsoppervlak de reuzenplaneet Saturnus met zijn ringen en Jupiter, het zwaargewicht  onder 
de planeten. Klik HIER om de foto’s van de projecties nog eens te bekijken. 

Beter konden wij deze namiddag niet afsluiten dan met een kop koffie en een speculaas 
gebakje in de tearoom Het Koetsenhuis. 

 
Eric 

 

Verslag fietstocht VEURNE (DE MOEREN) op 3 mei 2022 

 
Om 14 uur zijn we met een omvangrijke groep 
fietsers in Veurne gestart voor een rondrit in 
‘De Moeren’. Een uitgestrekt laag gelegen, 
groen en vlak landbouwgebied met een 
netwerk van sloten.  Het valt op dat er geen 
bossen te bespeuren zijn.  Onze tocht bracht 
ons langs imposante hoeves, enkele oude 
windmolens en zeer rustige en gezellige 
dorpjes.  

Wij mochten kennismaken met talrijke 
wegenwerken met de nodige omleidingen als 

https://kbcseniorenbrugge.be/fotos-cozmix/
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gevolg. De week voordien was er bij de verkenning van het parcours weinig te merken van 
wegenwerken en dus moest er wat geïmproviseerd worden. 

Gelukkig zijn we gespaard gebleven van pech 
ondanks soms moeilijke passages. 

In het eetcafé ‘De Leute’ in Oeren, één van de 
oudste cafés in de Westhoek konden wij in alle 
rust genieten van de pannenkoeken, groot of 
klein, die mondjesmaat werden opgediend.  

Na de zeeeee …r lange rustperiode werd de 
laatste rechte lijn ingezet richting Veurne 
langs de Lovaart. Een oprecht woordje van 
dank aan de wegkapiteins die ons een mooie 
en veilige dag hebben bezorgd. 

 

Eric 

 

Verslag “Creatief met Bloemen” 

 

Dinsdag 24 mei gingen we voor de eerste keer 
de creatieve toer  op met onze leden, namelijk 
met een workshop bloemschikken. Het was 
meteen een succes. Het enthousiasme was 
groot, 16 dames en 2 mannen ! Met 18 
deelnemers startten we onder de bekwame 
leiding van Veronique van Bloemen Artemisia 
St Michiels aan ons bloemstukje. Verse mooie 
bloemen, groen en takjes werden verdeeld, 
evenals een  mooie blauwe bowl. Zo konden 
we van start gaan. 
 

Met ons schortje aan en ons mesje en/of snoeischaar in de hand, en gesteund met de nodige 
uitleg door Veronique konden wij stap voor stap ons bloemstukje maken.  

 
Iedereen heeft er haar of zijn eigen creativiteit in gelegd en na wat 
bijsturing van Veronique ging iedereen met een mooi stukje naar 
huis. 
 
Voor herhaling vatbaar misschien ? We kijken al uit naar een 
volgende creatieve namiddag. Suggesties zijn altijd welkom. 
 
 
 
    Annick 
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Personalia 
 

Welkom aan onze nieuwe leden 

 
Remi Leenders Zuienkerke 22/05/2022 
Ann Maenhout Snellegem 16/05/2022 
Rudi Vanmarcke Brugge  10/05/2022 
Patrick De Keer Brugge  04/05/2022 
Dirk Schreel  Zedelgem 04/05/2022 
Rita Bertier  Boezinge 29/04/2022 
Johnny Vanneste Roeselare 29/04/2022 
 

Rouwberichten 

 
We vernamen het overlijden van volgende leden van onze kring en betuigden ons medeleven: 
 
Godfried Vandenberghe 23/05/2022 
Robert Pieret   13/05/2022 (we vernamen het overlijden pas na de uitvaart) 
 
 

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

49ste TOERISTISCHE KBC-WANDELZOEKTOCHT 

De jaarlijkse wandelzoektocht van de KBC Personeelskring Zoektochten vindt ditmaal plaats 
in Sint-Niklaas. De inrichters hebben een route uitgestippeld door de hoofdstad van het 
Waasland langs het befaamde marktplein en de mooie parken en monumenten. Uiteraard 
passeren we ook gezellige terrasjes en winkelstraten. 

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 11 september 2022.  

Inschrijven kan om praktische redenen enkel per e-mail, met vermelding van het gewenste 
aantal deelnemingsformulieren, aan wyns.jos@skynet.be .  

Per formulier wordt een bijdrage gevraagd van 10 EUR, over te schrijven op rekening 
IBAN BE95 4099 5284 2158 - BIC KREDBEBB 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 
zaterdag 1 oktober 2022 in zaal Withof in de Withof straat 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. 

 

https://d.docs.live.net/b361b5c54598441c/Documenten/KBC_kring/nieuwsbrieven_doc/2022/03/kbcseniorenbrugge@gmail.com
mailto:wyns.jos@skynet.be
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20 jaar Theaterfestival – Theaterwandeling in Westouter 

 

Het goede weer van de voorbije dagen doet ons al wegdromen naar de zomer. Van 
7 tot 10 juli richten we onze spots opnieuw op Westouter. Het charmante dorp in 
Heuvelland wordt het toneel voor de 20ste editie van Spots op West, het 
locatietheaterfestival van OPENDOEK vzw in samenwerking met de lokale stuurgroep 
en de gemeente Heuvelland. 
Er werd een gevarieerd programma samengesteld met in totaal 42 voorstellingen en 
korte acts uit Vlaanderen, Brussel en het buitenland.  
Ook werd er een theaterwandeling uitgestippeld met 4 stops waar telkens een kort 
theaterstukje gebracht wordt van ongeveer 15 minuten. De wandeling is ongeveer 
2,5 à 3 km lang en duurt ongeveer 2uur en 15 minuten, start en eindpunt is de Dorps 
Ontmoetings Plaats (DOP). Na de inspanning volgt natuurlijk ook de nodige 
ontspanning. Pik verschillende theatervoorstellingen mee, geniet van een hapje en 
een drankje of ga de dansvloer op in de spiegeltent.   
    
Op zaterdag 9 juli  is er een wandeling om 14 u, om 15 u  en 16 u. 
Op zondag 10 juli is er een wandeling om 11u, om 14u en 15 u. 
 
Het volledig programma voor de 4 dagen en de mogelijkheid tot inschrijving vind u 
op www.opendoek.be/spotsopwest 

Ons lid Fernand Coremans nodigt ons uit op: 
 

“20 jaar locatietheaterfestival in Westouter!” 
  

 

 

Prikbord - Mededelingen 
 

Annulering van een deelname 
 

Graag even aandacht voor het tijdig annuleren van een inschrijving voor een deelname. 
Meestal loopt dat vrij goed maar gelieve er zeker aan te denken het bestuur zo snel mogelijk 
in te lichten als je niet kunt deelnemen aan een activiteit waarvoor je ingeschreven bent. Voor 
organisaties met een maximum aantal deelnemers kunnen we leden op de wachtlijst opvissen 
en in elk geval is het kostenbesparend voor alle partijen. Dus graag tijdig een seintje op 
kbcseniorenbrugge@gmail.com of op 0497 42 85 96. 
 

http://www.opendoek.be/spotsopwest
mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
https://opendoek.us11.list-manage.com/track/click?u=875eb830769c82f09fccf4c9c&id=197e5de866&e=9d9dbbc5c6
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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 139 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. 
 

CERA-Nieuws 
 

Cera-welkomstcampagne 
 

Zoals je in Trefpunt 03-2021 al kon lezen willen het Sociaal Fonds en Cera in de komende jaren 
structureel samenwerken en elkaar versterken waar mogelijk. Ook de KBC-Seniorenkringen 
worden betrokken in dit streven. Het Sociaal Fonds KBC, de kringen en Cera hebben namelijk 
heel wat gemeenschappelijk zoals een sterke verbondenheid met KBC, een maatschappelijke 
opdracht, werken met vrijwilligers, en mensen met elkaar in contact brengen. 
Uiteraard is het ook de bedoeling om de vennoten-basis van Cera op peil te houden. Tijdens 
de afgelopen campagne met welkomstgeschenk van 14 maart tot 14 mei zijn er – mede dankzij 
jullie hulp – maar liefst 7.750 nieuwe vennoten bijgekomen. Sinds 1 januari zijn er in totaal 
ongeveer 9.500 nieuwe vennoten bijgekomen. Heel goed op weg dus om de doelstelling van 
12.000 nieuwe vennoten in 2022 te halen. 
  

  
Nieuwe 
vennoten 

% nieuwe 
vennoten 

Antwerpen 1896 20,1% 

West-Vlaanderen 1873 19,8% 

Oost-Vlaanderen 1850 19,6% 

Vlaams-Brabant 1764 18,7% 

Limburg en Oost-Belgie 1123 11,9% 

Wallonie 836 8,9% 

Brussels 101 1,1% 

Totaal 9443   

 
 

CERA Buurtbar Loppem 
 

Cera ondersteunt kleine regionale projecten die een positieve impact op de samenleving 
beogen. In de regio “Groot-Zedelgem” is er bijvoorbeeld “De Buurtbar”, je leest er meer over 
via deze link:  https://occirkant.be/buurtbar/ 

https://www.facebook.com/kbcseniorenbrugge/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/vandist.jacques/
https://occirkant.be/buurtbar/
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Voor de deelnemers en de bewoners van Cirkant is het van belang dat zij deel uitmaken van 
een groter geheel en dat ze de kans krijgen om hun stukje bij te dragen aan de maatschappij. 
Met dit project helpen ze mee (opdienen, voorbereidingen, flyeren, mensen uitnodigen, …) 
en krijgen ze ook meteen de kans om zich nog meer te gaan integreren in de maatschappij 
en mensen te leren kennen. 

Statistieken en artikels over de vereenzaming van (vooral) ouderen en sociaal zwakkeren zijn 
alomtegenwoordig. Heel wat mensen geven aan eenzaam te zijn en sociaal contact te 
missen. Door met de Buurtbar tot bij hen te komen en hen ook daadwerkelijk uit te nodigen 
om samen even ‘buiten’ te komen in een informeel en gezellig kader, zijn wij er van 
overtuigd dat we zo een andere doelgroep kunnen bereiken dan mensen die bijvoorbeeld al 
de weg hebben gevonden naar dienstencentra en verenigingen. Bekijk alvast ook het 
recente filmpje van de buurtbar in Loppem:  

 
 

Column Georges: “Beste Mevrouw Paul” 
 
De vroege jaren zeventig van de vorige eeuw. Een doordeweekse werkdag, halfzeven ’s 
morgens. De ‘gazettenboer’ steekt een krant in de witgeschilderde metalen brievenbus van ons 
hoofdkwartier gelegen Kaproenenhof te Sint Michiels. ‘Groot Brugge’ eigenlijk, want we 
hadden toen net een gemeentefusie achter de rug. 

Kranten hadden toen nog een serieus groter formaat dan vandaag. Las je die op de 
keukentafel, dan moest iedereen plaats ruimen, vaak met protest van de Braemtjes die nog 
hun boterhammen met Jacques-chocoladereep (inclusief verzamelprentje) achter de kiezen 
moesten draaien. Is meteen de reden waarom vader overste, als hoofd van de zeskoppige clan, 
geprivilegieerd was het dagblad eerst te mogen lezen, en die meenam naar het kleinste 
kamertje. Het intrigeerde mij als elf-twaalfjarige hoe hij erin slaagde om dit zonder ongelukken 
te verwezenlijken. Zie het voor u: een man met strenge blik die op zijn sloefen ten strijde trok 
naar het toilet, een vers aangestoken cigarillo in zijn mond en Het Laatste Nieuws onder zijn 
rechterarm. Mede door het gigantische formaat van die krant van toen moest je die echt met 
beide armen omhoog houden om die deftig te kunnen lezen, zittend op die van een bakelieten 
zwarte bril voorziene porseleinen troon. Multitasking was zijn deel. Lezen, paffen en het ‘ding’ 
doen waarvoor een toilet is ontworpen. Het zal jullie niet verwonderen dat bij zijn terugkeer 
(na een kwartier) vaak spontaan applaus opsteeg uit de woonkamer. 

De krant werd opzijgelegd, klaar om die te laten lezen door de tweede in rang, zijnde mijn 
moeder. Een privilege die ze vaak afstond aan mijn oudste broer, omdat ze die liever eerst wat 
wou laten uitdampen. Voor de nieuwsgierigen onder jullie: ik was de vijfde in rang. Je wil echt 
niet weten hoe de gazet eruitzag toen het mijn beurt werd.  

Misschien door die speciale ervaringen zijn kranten op de dag van mijn huwelijk compleet uit 
mijn leven verdwenen. Toen ik een jaartje later in de bank ging werken, kwam dat dagblad 
terug in de vorm van de Financieel Economische Tijd, omdat dit vrijwel de enige bron was waar 
we de koers van aandelen en uit te betalen coupons konden terugvinden. Ook toen, in een later 
kantoor, was er een kantoordirecteur die stee- en klokvast zijn werkdag begon met een bezoek 
aan het kabinet, de kantoorkrant binnen aanslag. Hij heeft nooit begrepen waarom ik vaak 
met een brede glimlach achter mijn bureau zat toen hij de FET achteloos achterliet op een 
centrale plek in het kantoor. Gelukkig ging de deur van de bank pas open om negen uur ’s  

https://kbcseniorenbrugge.be/wp-content/uploads/2022/06/CERA_Buurtbar.mp4
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morgens, zodat één en ander terug was geacclimatiseerd op het moment dat ik die zelf moest 
raadplegen. 

Jaren vlogen voorbij, ook de kranten evolueerden. Het formaat werd compacter. Professioneel 
hadden we op kantoor De Tijd niet meer nodig om coupons af te rekenen. Alle informatie was 
beschikbaar op ons informaticasysteem, en op den duur vielen ook de materiële effecten weg. 
Tot spijt van Jan of Marie met de Pet die het eigendomsrecht van die stukken graag liet 
schuiven met het oog op de aangifte van een nalatenschap.  

Mijn lezen van een krant beperkte zich tot het wekelijks bezoek aan mijn moeder, waar de 
oogst van een hele week in rotvaart (maximum een kwartier) werd ‘gelezen’. ‘Oekandanu?’ 
vroeg moeder Braem dan vaak, waarbij ik haar uitdaagde om me te ondervragen over 
bepaalde gebeurtenissen van de week. Was telkens een succes. Snellezen – iets wat we 
automatisch leerden in de bank, want anders kregen we al onze informatie niet getemd. Zeker 
in een klein kantoortje, waar we ‘polyvalent’ zijnde van alles wel iéts wisten, maar weinig 
dingen in detail. 

Mijn vader was al jaren hemelen, mijn moeder was ook niet meer, en even later kwam ook 
mijn job in de bank aan zijn eind. Meer dan vijf jaar kreeg ik geen krant meer in handen en 
werd het nieuwsgaren beperkt tot het online lezen van de meest courante dagbladen, netjes 
geklasseerd bij de favorieten op mijn laptop.  

Twee maand terug kwam dan die folder in onze brievenbus, waar Het Laatste Nieuws een 
proefabonnement van zes weken aanbood voor de luttele prijs van acht Euro.  ‘Stopt vanzelf’ 
stond erbij, dus welk risico was eraan verbonden? 

De marketing moesten we er uiteraard bij nemen. Direct na het (online) inschrijven al een 
telefoontje van een vriendelijke stem: ‘Waarom hebt u ingetekend op ons voorstel, mijnheer?’ 
‘Omdat het heel aantrekkelijk was, mevrouw!’ ‘Goed mijnheer, dan wens ik u veel leesgenot – 
op het eind van de periode bel ik nog eens terug!’ Tussenin kwamen vier wervende mailtjes 
binnen van DPG-media. Telkens met dezelfde aanspreektitel: ‘Beste mevrouw Paul’. In deze 
LHBT-, of tegenwoordig zelfs LHBTQIA+-tijden (wie raakt er nog aan uit?) moeten we 
openstaan voor alles.  

Het terug in handen krijgen van papieren kranten deed raar, het voelde zelfs ongemakkelijk 
aan. Er overviel me zelfs een gevoel van milieubewustzijn bij de gedachte dat misschien hoop 
en al tien à vijftien procent van de hele gazet door mij werd gelezen. Minstens vijfentachtig 
procent verdween dus ongelezen in de papierbak.  

Vanmorgen het laatste telefoontje waar een vriendelijke stem me vroeg of het 
proefabonnement mocht worden verlengd. ‘Mevrouw Paul’ liet de beker aan zich voorbijgaan 
en dankte voor het vriendelijke aanbod. 

De witgeschilderde metalen brievenbus in Kaproenenhof is al enkele jaren wijlen. Een 
aannemer kocht onze ouderlijke woning aan voor een prikje, stripte en renoveerde die en liet 
deze (de dag van eerste publicatie al) verkopen aan iets meer dan de dubbele aankoopprijs. 
 
Georges 
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Column Gil: El Rocío… Het Dorp van de Dauw 

De asfaltweg lost zich op in zand. Aan weerszijden van de rechte brede straat staan, als een 
erehaag, de witgeverfde huizen dromerig te blakeren. Zij tellen hoogstens één verdieping en 
zijn afgezoomd met frontveranda’s, waarop nu eens schommelstoelen dan weer banken lui 
staan te wezen. De neergelaten rolluiken verschuilen zich achter tralies, niemand is te zien of 
te horen. Ik waan mij ergens op de grens van Mexico en Arizona. Maar het is Spanje en dit is 
El Rocío, het dorp van de dauw, gelegen aan de boezem van het overweldigend 
natuurreservaat Coto Doñana, waar flamingo’s, keizerarenden, lynxen...thuishoren. In de 
vroege morgen stijgt vanuit dit nationaal natuurpark de ochtendnevel op, waardoor El Rocío 
die bijnaam kreeg.  

De zon priemt door een half versleten rieten afdak van het terrasje, waar een vijftal 
krakkemikkige tafeltjes omringd door gammele stoelen dromen van betere tijden. De 
zonnestralen slingeren grillige arabesken op het zandtapijt dat de vloerbekleding vormt. Een 
eenzame jonge ruiter verstoort nu de rust en leidt loom zijn paard, het vervoermiddel bij uitstek 
in het zanderig stratenpatroon, naar een houten omheining. Ondanks de opkomende warmte 
snak ik naar mijn eerste koffie van de dag. Catunambú, wellicht “de beste van Andalusië”. De 
lichtzoete smaak, werkt verslavend en neen er zit zeker geen cocaïne in. Met gesloten ogen 
adem ik de stilte. Bij het opkijken, zit er aan het nabije tafeltje een man die mij aanstaart. Zijn 
lang golvend wit haar omkadert een door de zon verweerd en doorploegd gelaat. Voor hem 
staat een “manzanilla”, een droge sherry die een ondertoon heeft van kaneel en citroen. Tegen 
zijn been rust een met de hand gesneden houten stok, waar aan het uiteinde een hoefvormig 
zwart voetje is vastgehecht. Van tijd tot tijd pulkt hij met die stok in het mulle zand. Op mijn 
vraag waarvoor die “staf” dient, zegt hij met pretoogjes “om iemand, die domme vragen stelt 
op zijn kop te slaan“. Daar heeft een mens niet van terug en met zijn volgende “manzanilla” 
en mijn tweede koffie met de boodschap dat als ze mij ooit “opstoken” de omgeving naar een 
koffiebranderij zal ruiken, begint hij te vertellen over zijn “El Rocío”, waar de tijd lijkt stil te 
staan. “Je moet hier terugkeren met Pinksteren. Gedurende vier dagen heerst de waanzin”. Hij 
schudt bedenkelijk met zijn hoofd. “Er komen zeker meer dan een miljoen mensen. Volgens de 
legende heeft een herder uit Almonte, in het begin van de 15de eeuw, een beeldje gevonden 
aan de rand van het moeras. Hij nam het mee naar huis maar de volgende dag was dit uit het 
niets terug op de plaats waar hij het aangetroffen had. Dit gebeurde verschillende malen na 
elkaar en werd beschouwd als een mirakel”. Hij heft zijn glas ‘manzanilla’: “¡Hombre, salud! 
De waarheid is dat in de 13de eeuw hier reeds een kapelletje stond met een mooie beeltenis 
van de Heilige Maagd. Sinds de 17de eeuw, na het beëindigen van periodes van droogtes en 
overstromingen, kwamen en komen de pelgrims, zigeuners en de broederschappen, van heinde 
en verre naar hier om hun dank en eerbetoon te betuigen. De faam groeide en zo is dit hier 
een bedevaartsoord geworden. In de plaats van de kleine kapel staat er nu een basiliek. De 
Maagd Maria wordt hier, figuurlijk, beschouwd als ‘La Blanca Paloma’. Je weet wel de witte 
duif die neerdaalde over de apostelen”. Met zijn wandelstok tekent hij een kruis in het zand. 
“Ja, met Pinksteren moet je hier eens terugkomen”.  

Negen maanden later ben ik terug in El Rocío. Het is de dag voor Pinksteren en de sluimerende 
stilte breekt langzaam open. Uit een met zandkorrels bezwangerde waas doemen ze op. Eerst 
vaag dan scherper en scherper ziet men de contouren van de pelgrims en fiere ruiters. De 
stofwolken hebben hun kleren een vale kleur gegeven. De met bloemen en guirlandes 
opgesmukte huifkarren en karossen waarop ook de Mariabeelden van de broederschappen 
tronen, worden getrokken door ossen, paarden en tractors. In Spanje waren de 
broederschappen ofte hermandades, ontstaan in de 12de eeuw, aanvankelijk beschermers van 
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de pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. Maar nu is dit hun Romario del Rocío, de 
pelgrimstocht, dwars door de Coto Doñana. De grootste bedevaart van Spanje vloeit in het 
“dorp van de dauw” samen in een harmonie van geloof, folklore en onvermijdelijk hun feest, 
dat tot in het diepste van hun wezen wordt beleefd. In de vooravond weerklinken, vanuit de 
patio’s van de broederschappen, de eerste sevillanas.  

Pinksteren! Een witte duif fladdert naar een van de klokkentorens van de basiliek ‘Nuestra 
Señora del Rocío’. Daar is het een komen en gaan van de pelgrims die het Mariabeeld willen 
zien. Als op een afgesproken sein laaien de emoties op: pelgrims barsten in tranen uit, 
spontaan beginnen enkelingen een loflied te zingen, een tumultueus gedrang ontstaat omdat 
iedereen het kleed van de “Virgen” wilt aanraken want dit brengt een jaar lang gezondheid en 
geluk, kinderen worden boven de hoofden, via de handen, doorgeschoven naar het beeld...hoe 
die ooit terug bij hun ouders terechtkomen, blijft een raadsel. Gelijktijdig is er in openlucht een 
misviering. Na de eredienst begeven broederschappen zich processiegewijs, met hun 
Mariabeeld en de met gouddraad geborduurde banieren voorop, naar de schelpvormige 
ingang van de helwit geschilderde basiliek. De zachte en scherpe tonen van herdersfluiten, in 
harmonie met het monotoon tromgedrum, begeleiden deze optocht. In de aanpalende 
zandstraten barst er een kakofonie van geluiden los. Oorverdovende klanken van galmende 
klokken smelten samen met het gezang van de ‘sevillanas’, die met maximaal volume uit de 
luidsprekers dreunen. Om die heksenketel van geluiden nog meer imponerend te maken, 
worden voetzoekers via een klapbus de lucht ingeschoten.  

Na het religieuze gedeelte volgt een tsunami van kleuren en klanken, die je onderdompelen in 
een maalstroom van ‘sevillanas’ en ’flamencos’. Op de tonen van de gitaren komen het 
ritmisch handgeklap, het getiktak van de castagnetten, het doffe gehakketak van de hielen in 
het zand en het gezang samen in een wervelende smeltkroes. De mannen in hun strakke 
heupbroeken komen in extase en de vrouwen, met een bloem in hun haar en rinkelende 
juwelen, tillen de gelaagde rokken op van hun trajes de gitana. En daar in de braadpan van 
Spanje waar de verzengende zon de aarde doet barsten en openrijten, vreet die zonnewarmte 
in jouw binnenste en laat de passie, als een gloeiende vurige lavastroom, uit jouw brandende 
ziel opwellen. Deze pure levensbron pakt je, neemt bezit van je en doet jouw bloed sneller 
stromen. De prikkelende muziek grijpt met een gretige hand in jouw binnenste, rukt de boeien 
los en opent zonder schroom of terughoudendheid jouw hart. Jouw lijf glijdt weg in een 
draaikolk van gevoelens, die je alleen maar kan uiten door jouw ziel aan jouw lichaam toe te 
vertrouwen. Je deint en beweegt mee op het opzwepende en zwoele ritme. Je ontdoet jezelf 
van de ketens die je vastbonden aan geverniste paden, die je niet mocht verlaten op straffe 
van verdoemenis. Het is een orgasme van bevrijding. Het zuiverende zweet zoekt zijn zilte weg 
op de groeven van jouw gezicht. Zweetdruppels glinsteren als parels op haar huid en vormen 
een doorschijnende rozenkrans die neerdaalt in de bedding van de diepe halsuitsnijding van de 
flamencojurk. Alle vezels van het lichaam ademen passie en doorheen de flinterdunne 
scheiding tussen de lijven wordt de uitstraling tastbaar. Dit is nu niet meer de “Romario del 
Rocío”…de pelgrimstocht… dit is het festival van de vrijheid.  

De nacht neemt langzaam bezit van de dag. Onder een diepblauw hemelgewelf, bezaaid met 
tintelende sterren komt het hoogtepunt om twee uur ’s nachts. De “Virgen” troont op de 
schouders van het broederschap van Almonte en deint vervaarlijk op de golven van de 
mensenzee. Dit is het slotakkoord van de pelgrimstocht. De dageraad verdrijft de nacht. Een 
witte duif klappert weg van de basiliek ‘Nuestra Señora del Rocío’ richting… Coto Doñana.  

 

Gil. Roos 


