
Nieuwsbrief 04-2022 
 

1 

 

 

                                               KBC Senioren Brugge 
 
                                            e-mail: kbcseniorenbrugge@gmail.com  
                                                     website: kbcseniorenbrugge.be 
                                                

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 04 - 2022 
 
 
 
 

 

INHOUD 

 
- Voorwoord 
- Programma 2022 
- Uitnodiging Petanque op 8 september 
- Uitnodiging daguitstap Aalst op 15 september 
- Uitnodiging najaarswandeling op 29 september 
- Lustrum Kring Brugge 55 jaar en banket op 29 oktober 
- Verslag daguitstap Franse Westhoek 
- Verslag wandeling Vloethemveld 
- Personalia 
- Prikbord – Mededelingen 
- CERA-nieuws 
- Column Gil: “Parels met krassen in de Balkan” 

 
 
 
 
 

 

 

 

https://d.docs.live.net/b361b5c54598441c/Documenten/KBC_kring/nieuwsbrieven_doc/2022/02/kbcseniorenbrugge@gmail.com
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Voorwoord 

 
Beste Leden, 

 

De zomer 2022 glijdt voorbij, hoewel, … glijden? De tijd vliegt razendsnel en bovendien willen 
we met zijn allen nog zo veel mogelijk goedmaken van wat de voorbije 2 zomers niet mogelijk 
bleek. Die tijd inhalen zal echter nooit lukken en dat moet ook geen doel op zich worden. 
Ondertussen is de actualiteit alweer niet zo rooskleurig. Er is veel gedruis op het wereldtoneel 
en quasi dagelijks is er een nieuwe waan van de dag. Hou dan maar het hoofd koel op warme 
dagen. Een tip: een tijdje zonder media zou bijzonder heilzaam kunnen zijn. 

Het bestuur probeert een evenwichtig en gevarieerd programma aan te bieden en ik mag toch 
even vermelden dat onze activiteiten in 2022 veel succes kennen. In de meeste gevallen  
bereiken we de maximale capaciteit.  We moeten namelijk rekening houden met een aantal 
parameters: de bus, de veiligheid, de gidsen en laat me zeker ook de horeca vermelden. Men 
kan niet zomaar overal met een grote groep terecht omwille van openingstijden en de 
beschikbaarheid van personeel. Maar goed, meestal lukt het wel om alles vlot te laten 
verlopen en moeten we niet veel leden ontgoochelen. 

Een belangrijk aspect van onze werking is het stimuleren van de verbondenheid, en dat lijkt 
aardig te lukken, afgaande op het succes van onze activiteiten. Misschien is het hier ook eens 
op zijn plaats om te verwijzen naar de besloten facebookgroep FB-club Senioren KBC Brugge  
die in het voorjaar 2020 tijdens de eerste corona-piek enigszins vrijblijvend gestart is (meer 
info vind je verder in deze nieuwsbrief in ons “prikbord”). Ondertussen is die groep met 143 
leden nog steeds behoorlijk succesvol. Naast onze “vaste klanten” worden zeker ook leden 
bereikt die om allerlei redenen niet naar activiteiten kunnen komen maar die wel onderling 
contact willen houden. Verbondenheid vergt inspanning, verbinden is een werkwoord. 

Wat verderop vind je het vervolg van ons programma 2022. We zoeken nog een culturele 
activiteit in november en we denken ook stilaan aan een update van onze EHBO-kennis. Als 
“hartveilige vereniging”, een certificaat van het Rode Kruis dat we behaalden in 2019, zijn we 
aan een opfrissing van onze kennis en praktijk toe. In eerste instantie geldt dit voor wie de 
eerste sessies in 2019 volgde maar we willen ook nieuwe kandidaten een kans bieden. Meer 
info volgt later. Nog verder in de toekomst staat ons programma 2023 reeds in de steigers. 
Diverse activiteiten werden reeds vastgelegd en voor andere zijn de contacten lopende. Ook 
2023 wordt een boeiend activiteitenjaar. 

In deze editie vind je verder de gebruikelijke bijdragen. Onze columnist Georges neemt even 
een welverdiende vakantie in een exotisch oord en komt hopelijk terug met een goed gevuld  
vat vol inspiratie. 

 

Tot ziens bij een volgende activiteit 

 
Freddy 

https://www.facebook.com/groups/vandist.jacques
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Activiteitenkalender 2022 (versie 01/08/2022) 

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. 

 

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 Dinsdag 13 december 
donderdag 15 december 

Creanamiddag - Kerststukje 
Kerstfeest met Arnold Sercu en Bart Verhelle 

 
 
   

Uitnodiging Petanque op donderdag 8 september 
 

Graag nodigen we je uit op onze derde en laatste  
petanque-namiddag 2022 namelijk op donderdag 
8 september 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 2 september 

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

 

 

https://goo.gl/maps/J9stgYS84E38pS6m9


Nieuwsbrief 04-2022 
 

4 

 

 

Uitnodiging dagreis Aalst op donderdag 15 september 2022 

 
Voor onze dagreis in het najaar hebben we gekozen voor een bezoek aan de carnavalsstad 
Aalst. We vertrekken op parking Tillegembos, Witte Molenstraat, 8200 Brugge om 7.45 uur. 
Klik HIER voor de interactieve kaart. 

Bij aankomst in Aalst worden we verwelkomd met koffie en koffiekoek. Daarna verkennen we 
onder leiding van twee bekwame gidsen het historische centrum van Aalst met o.a. het 
Unesco-beschermde belfort, het oudste nog bestaande schepenhuis van de Nederlanden  
“ De Borse van Amsterdam” en tal van andere bezienswaardigheden. 
 
We lunchen in een restaurant op de Grote Markt en worden vergast op volgend menu: 
Soepje, Gemengde brochette met Provençaalse groentjes en Dessert. Koffie of thee en een  
drankje inbegrepen. 
 
Daarna gaan we te voet naar de spectaculaire carnavalshallen waar we weer door onze gidsen 
rondgeleid worden. We sluiten ons bezoek af met een drankje in de carnavalskantine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijven door overschrijving van 33 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC Senioren Brugge met vermelding “Aalst”. Inschrijven vóór 5 september 

 
➔ Voor info of bij problemen Rita Spegelaere: 0495 58 45 31 - Eric Dupon: 0496 84 85 43 

 
 

Uitnodiging najaarswandeling op donderdag 29 september 2022 

 
Voor onze najaarswandeling kiezen we voor de 
Parochieveldwandelroute die start in Doomkerke 
(deelgemeente van Ruiselede). Deze wandeling 
overschrijdt de provinciegrenzen tussen Oost- en 
West-Vlaanderen. 
Langs rustige wegen wandelen we richting Wingene. 
We komen langs de “Vorte bossen”, Parochieveldbos 
en Disveld. 
De totale afstand van de wandeling is 8,3 km. Na een 
vijftal km houden we een koffiestop. Bij regenweer 
kunnen sommige wegen zeer drassig liggen. 
Aangepast schoeisel is ten zeerste aan te raden. 

https://goo.gl/maps/eBSogwemEopCSvZi9
https://goo.gl/maps/eBSogwemEopCSvZi9
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Praktisch : 
- Start om 14 uur aan de Sint-Caroluskerk, Brandstraat, 8755 Doomkerke 
- Klik HIER voor het interactief plan 
- GPS-coördinaten: 51.07045 - 3.35672 of  N 51° 04.227' - E 003° 21.403' 
 

Inschrijven door overschrijving van 5,50 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC Senioren Brugge met vermelding “Wandeling”. Inschrijven vóór 20 september 

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

 
 

Lustrum Kring Brugge 55 jaar en banket op 29 oktober 
 
Gelieve alvast nu reeds te noteren in jullie agenda: lustrumbanket KBC Senioren Brugge op 29 
oktober in “De Grote Stove” in Zuienkerke. Het is nog wat te vroeg om nu al de uitnodiging 
met alle nodige info te versturen, je mag die in de loop van september verwachten. 
 
 

Verslag daguitstap naar de Franse Westhoek op 21 juni 2022 

  
Stipt om 7.30 uur  vertrokken we bij mooi weer onder de begeleiding van onze 2 gidsen Raf 
en Guido met 49 enthousiaste gepensioneerde KBC’ers naar de Franse Westhoek.  
We hielden even halt in Abeele, letterlijk op de “Schreve” tussen Vlaanderen en Frankrijk, 
waar we duidelijk de onderlinge verschillen opmerkten. In Frankrijk zijn de nutsvoorzieningen 
bovengronds, huisnummering duidt de afstand tot het centrum aan  en de stoepranden zijn 
niet verhoogd. In de Napoleontische tijd was het katholicisme verboden en brachten de Franse 
nonnen de school naar de Vlaamse overkant in het nu nog bestaand gebouw (“het 
Pensionaat”). 
 

In Cassel, de hoogst gelegen stad van 
Vlaanderen genoten we eerst van een 
koffie met croissant en van het uitzicht in 
de typische “Estaminet ’t Kasteelhof “ met 
een merkwaardig interieur. 

 
Van daaruit zakten we via Porte d’Aire af 
richting markt. Onderweg hoorden we dat 
Cassel het knooppunt  van acht Romeinse 
wegen en de dominante hoofdstad van de 
Romeinse provincie  Menaporium was. 
Ook onze Vlaamse graaf Robrecht de Fries 
werd er begraven. Net als de hele 

Westhoek is ook Cassel het schouwtoneel van de beeldenstorm die in 1566 in het nabijgelegen 
Steenvoorde (via hagenprekers) op gang geschoten werd. 
 

https://www.google.com/maps/place/Sint-Caroluskerk/@51.070421,3.3569341,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x63e19cb57b13956b!8m2!3d51.0703699!4d3.3567521
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Noordpeene was onze volgende halte waar we een bezoek brachten aan “La Maison de la 
Bataille”. Hier werd de beslissende slag, die leidde tot de annexatie van de Franse Westhoek 
door Lodewijk XIV, in het “Nederlands van Charles Michel” uit de doeken gedaan.                                                                                                                                              

 
Op het kerkhof maakten we bij zijn gedenkplaat, kennis 
met de legendarische volksfiguur “Tisje Tasje”, een 
rondreizende marktkramer die met zijn volkswijsheden 
en nieuwtjes bekendheid verwierf. 
Op het nieuwe kerkhof ligt de heemkundige “Raf Seys 
uit Koekelaere” begraven, organisator van een 
jaarlijkse voettocht ter herdenking van de slag aan de 
Peene. In de kerk staat een Doornikse doopvont in 
Romaanse stijl, gemaakt uit blauwe hardsteen. 
Gelijkaardige doopvonten zijn nog te bewonderen o.a. 
in Lichtervelde en Zedelgem. 
Het werd middag, we kregen honger en we reden 
richting Buysscheure waar we na het drinken van een 
stevige picon konden kiezen tussen twee typische 
regionale specialiteiten “potjesvlesch“ en  “waterzoi”. 

 
We vervolgden 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. Onze Vlaamse graaf Diederik van den Elzas vestigde zich op deze strategisch 
gelegen ‘Mont de Watten’ en werd er in de abdij begraven. De bezochte stenen molen is 
omstreeks 1760 gebouwd met materialen van de oude abdij, verwoest in 1940, herbouwd in 
1987 en opnieuw in gebruik sinds 1994. 

 
Verder op weg naar het feeërieke 
Ekelsbeke reden we op de grens tussen 
het “Le Houtland” en “Le Blootland”. 
In Ekelsbeke bezochten we de 
gerestaureerde kerk (na brand in 1976), 
waar half verkoolde beelden worden 
tentoongesteld. Het betreft een 
driebeukige bakstenen hallenkerk met 
een beiaard aan de buitenzijde van de 
toren. Een korte wandeling leidde ons 
naar een van de bronnen van de Yser. 
 

Vandaar ging onze trip verder naar het vestingstadje Sint-Winoksbergen waar de 5.300 meter 
lange Vauban-vestingen ons wezen op eeuwenlange religieuze en militaire aanwezigheid. Een 
korte wandeling langs de vesten bracht ons via de Duinkerkepoort naar café “ Le Berguenard” 
voor een laatste drink. 
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Sint-Winoksbergen (“Bergues”) is bij ons ook bekend van de opnames van de zeer succesvolle 
film “Bienvenue chez les Ch’tis”. 
 
Via De Panne en de E40 keerden we terug naar onze vertrekplaats na een ontspannen en 
leerrijke dag. 
 
Foto’s vind je op onze website en op de facebookpagina van KBC Senioren Brugge 
 
Erik 
 
 

Verslag wandeling Vloethemveld op 28 juni 2022 

 

Vanaf de parking P2 wandelden we onder een mooie 
zomerzon met 37 leden via een kasseiweg  richting 
ingang kamp Vloethemveld . We werden opgedeeld 
in 2 groepen met als gidsen Ludo en Raf, die ons 
uitgebreid informeerden over de geschiedenis van 
het kamp. 

 
De eerste keer dat het gebied van het Vloethemveld 
in schriftelijke documenten opdook was in een 
oorkonde van 1296 waarbij Gwijde van Dampierre, 
graaf van Vlaanderen, +/- 280 ha arme grond schonk 
aan het Brugse Sint-Janshospitaal. In de zompige 
grond werden visvijvers aangelegd. Vis was een 
belangrijk voedingsproduct. Toen halverwege de 18° 
eeuw vis aan belang verloor werd gestart met de 
massale drooglegging en aanplant van bossen. Hout 
werd belangrijke brandstof en constructiemateriaal. 

 
Met WO I veranderde alles. Zedelgem lag slechts een 10-tal km van de achterste lijnen van de 
Duitse stellingen en de Duitsers installeerden zich dan ook in Zedelgem. Het maakte deel uit 
van het ” Operations en Etappe Gebiet”. Ongeveer 6.000 barakken werden opgetrokken in 
Zedelgem en omgeving. De kaprijke delen van het Vloethemveld vielen onder de bijl. Het hout 
werd gebruikt voor de Duitse stellingen aan de IJzer . Daarnaast verschenen torenhoge meiers 
om van het resthout houtskool te fabriceren. 
 
Ten oosten van het Vloethemveld liep van noord naar zuid een spoorlijn voor militair transport 
(huidige fietsroute “Vloethemveldzate”). In 1924 werd 127 ha onteigend door de Staat ten 
behoeve van het Belgisch leger, waar in 1926 het munitiedepot werd opgericht. De 
munitiemagazijnen moesten ter beveiliging een aarden omwalling (merlons) en brandgangen 
krijgen en de aarde die hiervoor gebruikt werd, deed de huidige blusvijvers ontstaan . De grote 
hoeveelheden munitie en het bijhorend personeel noodzaakten zeer snel de bouw van een 
kazerne langs de Diksmuidse Heirweg. Tijdens WO II bezetten de Duitsers het munitiedepot 
en wendden het aan voor eigen gebruik. 
 

https://kbcseniorenbrugge.be/fotos-franse-westhoek/
https://www.facebook.com/kbcseniorenbrugge
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Eind 1944 besloot het Britse leger een krijgsgevangenkamp (POW Camp, Prisoners of War 
Camp) op te richten in het voormalig munitiedepot van het Vloethemveld. Bijna het ganse 
depot, op de munitiebarakken na, werd met de grond gelijk gemaakt. Honderden houten 
barakken werden gebouwd naast grote tentenkampen met daartussen de nodige sanitaire 
installaties. In januari 1945 kwamen de eerste krijgsgevangenen met de trein aan in Zedelgem. 
De materiële en sanitaire zorgen waren niet gering. (o.a. watertekort, ziektes). DDT werd met 
tonnen aangevoerd om de gevangenen te ontsmetten. Het geheel was een dorp op zich. Er 
was ook een bakkerij, met een capaciteit van 80.000 broden per dag van waaruit ook andere 
krijgsgevangenkampen werden bevoorraad. 
 
Engelse militairen hadden de leiding over het kamp en werden geholpen door Belgische 
militairen van de “Wachtbataljons” die instonden voor de beveiliging rond het kamp. Het 
POW-kamp was zeer uitgestrekt en in verschillende onderkampen (cages) verdeeld. Er waren 
vier kampen in Zedelgem: POW -2226, -2227, -2229 en -2375. Samen vormden ze het grootste 
krijgsgevangenenkamp van de Geallieerden in België.  Ook in Jabbeke was er een POW-kamp 
(POW-2224). Er was een dubbele drie meter hoge afsluiting met wachtposten en torens. 
 
Volgens de rapporten van het Rode Kruis verbleven er op dagbasis ongeveer een 62.000 
krijgsgevangenen. In het totaal verbleven er ongeveer een 120.000 mensen. De overgrote 
meerderheid van hen waren Duitsers (o.a. Helmut Schmidt, de latere bondskanselier van 
Duitsland) maar ook Letten. Een onbekende bladzijde in de Belgische naoorlogse  geschiedenis 
was dat ongeveer 60.000 krijgsgevangenen door België werden “gekocht” (met name door 
Achille ”Charbon”- Van Acker) om te worden tewerkgesteld  in de Belgische mijnen. Ze kregen 
ook de belofte vroeger vrijgelaten te worden. 
 

Van de duizenden en duizenden krijgsgevangenen was 
het vooral de geschiedenis van de Letten die tot de 
trieste verbeelding spreekt. Het statuut van de Letten 
was zeker niet eenvoudig. Ze werden namelijk 
beschouwd als “displaced persons”. De Baltische 
staten werden in 1940 bezet door de Russen, in 1941 
werden deze opgevolgd door de Duitsers en de Letten 
vormden alzo twee SS-divisies die vanaf dan 
meevochten met de Duitsers tegen de Russen. Bij de 
bevrijding van Europa kwamen de Baltische staten 
terug onder Russische invloedssfeer. Het hoeft geen 
betoog dat de Letten niet vlug geneigd waren om terug 
te keren naar hun land waar de Russen het voor het 
zeggen hadden. Vandaar de diaspora. 

 
Enig ook ter wereld is dat het Vloethemveld  nog een 
10-tal kunstwerken bevat die door krijgsgevangenen 

gemaakt zijn tijdens hun verblijf in het kamp. Vooral het beeld de “Marianne” (moeder met 
kinderen) spreekt tot de verbeelding. Ook enkele heimattaferelen tonen de heimwee naar het 
thuisland. 
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Vanaf 1952 tot 1994 werd de site terug een munitiedepot van het Belgisch leger en vervolgens 
een beschermd natuurgebied. Het is een uniek bos- en natuurgebied van ongeveer 330 ha. 
Het gebied is heel gevarieerd met bos, heide, schrale graslanden en voedselarm water. We 
wandelden ook via de “barakkenstraat” naar de uitkijktoren waar we een prachtig uitzicht 
hadden op de grootste vijver van de drie. 

 
Na de wandeling konden we als afsluiter nog nagenieten van een koffie met appeltaart en 
slagroom in café “Den Heirweg”. Alle foto’s vind je op onze website en op onze 
facebookpagina 
 
Erik 
 

Personalia 
 

Rouwberichten 

 
We vernamen het overlijden van: 
- André Vergauwe op 17/07/2022 

- Fernand Van Houte op 05/08/2022. 

We betuigden ons medeleven namens de Kring. 

 

Forum 
 

Onze nieuwsbrief staat 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 publiceren, stuur een mailtje met de nodige info naar kbcseniorenbrugge@gmail.com. 
Hier enkele wandeltochten  voorgesteld door ons medelid Luc Decloedt:  
 

Plan-Wandelzoektocht in Brugge 2022 

 
Een andere manier om Brugge te ontdekken. Zowel Bruggelingen als niet-Bruggelingen zullen 
een 'ander' Brugge leren kennen. Dit is een herneming van zomerwandelzoektocht 2021. 
We wandelen langs groen en blauw, minder bekende pleintjes en straten in Brugge. Bijna zes 
kilometer zoekplezier voor het gezin, een vriendengroep of waarom niet alleen?  
Starten doe je aan het station van Brugge. Tot eind 2022. Route en vragen te verkrijgen via 
mail naar: planbrugge@gmail.com 

https://kbcseniorenbrugge.be/fotos-wandeling-vloethemveld/
https://www.facebook.com/kbcseniorenbrugge
mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
https://d.docs.live.net/b361b5c54598441c/Documenten/KBC_kring/nieuwsbrieven_doc/2022/04/:%20planbrugge@gmail.com
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Plan-Wandelzoektocht door Diksmuide 

 
Een 8 kilometer lange wandelzoektocht langs groen en blauw, via pleintjes en straten in en 
rond het centrum van Diksmuide. Veel zoekplezier voor het gezin, een vriendengroep of 
waarom niet alleen? 
   
Starten doe je aan het station van Diksmuide. Tot eind 2022. Route en vragen te verkrijgen via 
mail naar: planbrugge@gmail.com 
 

De opbrengst gaat integraal naar het project van Plan-International in Senegal: 
 ‘Meisjes sporten zich een weg naar de ‘top’’. 

 
 

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. 
 

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 143 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 
 

Mensen ontmoeten tijdens inspirerende momenten en tijdens prachtige lokale initiatieven. 
Hierbij een kort relaas over het event “Cera on the move” van 20 juni te Beernem, OC de kleine 
Beer. Tijdens dit gezellig event met een hapje, drankje en muzikaal talent werden de vele 
aanwezigen, ook de uitgenodigde prospecten van Cera, op een vlotte, professionele en 
aangename manier ondergedompeld in het reilen en zeilen van Cera. Getuigenissen van 
organisaties die door de steun van Cera mooie realisaties hebben kunnen verwezenlijken 
stonden hierbij centraal. 

https://d.docs.live.net/b361b5c54598441c/Documenten/KBC_kring/nieuwsbrieven_doc/2022/04/planbrugge@gmail.com
mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
https://www.facebook.com/kbcseniorenbrugge/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/vandist.jacques/
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Zo o.a. een prachtige en warme getuigenis gebracht door OC Cirkant Aartrijke, een voorziening 
voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Dankzij de financiële steun van Cera 
heeft Cirkant een caravan “de Buurtbar” kunnen inrichten alsook stoeltjes en tafels kunnen 
aanschaffen. Met deze Buurtbar trekken zij er tweewekelijks op uit in enkele buurten van 
Groot-Zedelgem. Een bewonderenswaardig initiatief, een win-win voor buurtbewoners en 
voor de bewoners van Cirkant. Voor de deelnemers en de bewoners van Cirkant is het 
belangrijk dat zij deel uitmaken van een groter geheel en dat ze de kans krijgen om hun stukje 
bij te dragen aan de maatschappij. De buurtbewoners krijgen met de Buurtbar de kans om 
elkaar (opnieuw) te leren kennen in een informeel en gezellig kader. 

Zo bezocht ikzelf op donderdag 28 juli de Buurtbar te Aartrijke, de Kouter. Onbeschrijflijk wat 
een belevenis. Een gemoedelijke sfeer, een gezellige babbel, een betaalbaar kopje koffie, een 
heerlijk gebakje,… kortom hoedje af en alle lof en respect voor deze organisatie die goed doet 
en mensen verbindt. 

Wil je meer weten over dit project, de Buurtbar OC Cirkant en waar je hen kan vinden? Zie 
www.occirkant.be/buurtbar 

 
Regine Vanhollebeke 
Cera ambassadeur 

 
 

Column Gil: Parels met krassen in de Balkan 

2011. Bosnië-Herzegovina… Mostar 18.00 uur. “Allahu Akbar…â ilâha illa'llâh” monotoon en 
indringend weergalmen, vanuit verschillende moskeeën, de monotone stemmen van de 
moëddzins. Het is de oproep tot het avondgebed. Die klagende keelgeluiden stuiteren op de 
straatbekleding van afgeronde keien en sterven uit tegen de gevels die traagzaam de schaduw 
van de dalende zon opslorpen. Vanuit het westelijk gedeelte van Mostar komt een kwartier 
later het antwoord. Palend aan het in de oorlog verwoeste, maar  gerenoveerde Franciscanen-
klooster, prijkt als een fallussymbool de reusachtige nieuwe “klokkentoren van de vrede”, 
scherp als de spits van een minaret, 107 meter hoog de lucht in. Het uitdagend geluid van de 
klokken lijkt een waarschuwing te sturen naar het oostelijk gedeelte van de historische 
binnenstad waar vooral moslims wonen. Op de top van een heuvel, links van het klooster, ziet 
men een groot kruis badend in het zacht oranjerood licht van de avondzon. Het is bevreemdend 
en voelt aan alsof de machtsstrijd nog nazindert. De bakermat van “De Kroatisch-Bosnische 
Oorlog” was in 1992 het bloedig conflict met de Serviërs. Die gezamenlijke vijand werd 

Sfeerfoto’s hierbij met dank aan OC Cirkant Sfeerfoto’s hierbij met dank aan OC Cirkant 

http://www.occirkant.be/buurtbar
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verdreven, maar het jaar daarop bevochten de rooms-katholieke Kroaten en de islamitische 
Bosniërs elkaar. Inzet? Het inlijven van Mostar. Uiteindelijk werd die gruwelijke oorlog 
beëindigd in 1995. De Balkan nog steeds een smeulend en explosief kruitvat?  

Over een uitrollend stenen straattapijt, gevlochten met kleurrijke keien vervat in sierlijke 
arabesken, slenter ik naar de wereldberoemde verbindingsbrug ‘Stari Most’. Het is uitkijken, 
die afgesleten gepolijste stenen voelen glad aan. De licht kronkelende straat is afgezoomd met 
souvenirwinkeltjes, waar men naast de traditionele blikvangers zoals aardewerk, 
halskettingen, T-shirts, eettentjes…. ook een variatie van bajonetten, helmen, baretten, petten 
van partizanen en zelfs een paar heuse kalasjnikovs op straat uitgestald ziet liggen. 
 
 Opvallend zijn enkele rode sjaals, die tussen dit oorlogsmateriaal te grabbel liggen. In een 
soort koeterwaals van talen, begeleid met lachwekkende gebaren, vraag ik aan de voor zich 
uitstarende man, die er wezenloos en kettingrokend bijzit, waartoe dat soort dassen dient. Hij 
zuigt diep aan zijn half opgebrande sigaret en bekijkt mij alsof ik van Mars kom. Ik wijs terug 
op die rode halsdoeken. Hoofdschuddend en in een mengelmoes van Duits en Engels maakt hij 
het mij duidelijk: “Weet je niet…dat er Kroatische soldaten waren die indertijd een dergelijke 
rode sjaal rond hun nek hadden. Die soldaten waren in dienst van een Franse koning en in het 
Frans is de vertaling van Kroaat… een ‘Cravate’. Een sjaal of das in het Kroatisch is een ‘hrvat’. 
En Kroatië is Hrvatska in het Kroaats”. Hij neemt een halsdoek en duwt hem in mijn hand en 
vervolgt grijnzend: “Daarbij gaf die sjaal ook aan dat die soldaat getrouwd was, dus de 
vrouwen waren gewaarschuwd dat die mannen niet ‘vrij’ waren”. Tja, denk ik, daarom 
misschien het gezegde: “Iemand de das omdoen”. 

 Ik koop er geen en kuier verder naar de Neretva. Dit is een rivier, die in de oude stad een 
scheiding vormt tussen de rooms-katholieke Kroaten (westelijke kant) en de islamitische 
Bosniërs (het oosten). De verbinding er tussen is de ‘Stari Most’ of de ‘Bruggenwachters brug’, 
die een vorm heeft van een opgespannen handboog. Op dit geklasseerd monument staren wij 
naar het smaragdgroene water, dat ongeveer 25 meter onder ons rustig voortkabbelt. Daarin 
rusten nog steeds brokstukken van de oorspronkelijke en unieke brug, daterend van de 16de 
eeuw, die in november 1993 werd stukgeschoten uit ‘strategisch belang’. Deze markante brug, 
is in 2004, naar origineel model, terug opgebouwd. Dit gebeurde met uit rotsblokken gekapte 
stenen, die uit dezelfde groeve kwamen, waar men meer dan 300 jaar geleden ook de stenen 
uithakte voor de oorspronkelijke “Stari Most”. Een traditie ontstond halfweg de 17de eeuw toen 
er voor het eerst een jongeman van die brug in het water sprong. De legende van een 
‘ontgroeningsritueel’ was geboren. Die bestond er in dat je als 16-jarige jongen uit Mostar dit 
moet doen om succesvol door het leven te gaan. Zonder gevaar is dit niet, want de rivier 
Neretva is in de zomerperiode grotendeels ondiep, dus zij moeten precies terecht komen op de 
plaats waar er voldoende “diepgang” is om van een hoogte van 25 meter in het water te 
duiken. Waaghalzen riskeren hun leven, door van die brug af te springen, ten minste als zij 
genoeg “zakgeld” van de toeristen hebben ingezameld. Zelfs wedstrijden met kampioenschap 
worden er georganiseerd.  

Wegdwalend van het oude historisch centrum sta ik in een van de stadsparken en het is 
verbazend te zien dat, waar ooit kinderen speelden en ouderen de lommer opzochten, nu 
alleen witte gepolijste marmeren graven mij omringen. Daarop staan de namen gebeiteld van 
hen die in de oorlog hun leven verloren. In Mostar zijn die parken, waar de stilte heerst, nu 
treurige begraafplaatsen. Daarrond en in de omringende straten zijn er, als stille getuigen van 
die voorbije waanzin, de verminkte geraamtes van stukgeschoten en leeggebloede gebouwen 
met hun pokdalige littekens waarvan de lege vensters je met hun dode ogen aanstaren en 
volgen. Het is bevreemdend en je kijkt met lege en doffe blik naar de verwoestende sporen van 
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deze onzinnige slachtpartij. Het “waarom” en het “belang” verdampen in de lucht zoals de 
stoffelijke resten van de slachtoffers terug één worden met de aarde.  

De grensovergang tussen Bosnië-Herzegovina en Kroatië neemt heel wat tijd in beslag. 
Inscannen reispas, een halfuurtje wachten en dan iets verder nog twee grensposten trotseren. 
“Welkom in Kroatië”. Wij rijden over de 518 meter lange en fraaie Tudman-brug, geopend in 
2002 en zien in de verte Dubrovnik, gesticht in de 7de eeuw, als een glinsterende parel in een 
oester zich koesteren in het diepblauwe water van de Adriatische Zee. Eind december 1991 
werd Dubrovnik gedurende zeven maanden, lukraak, zwaar beschoten door het Joegoslavische 
leger. Meer dan 2000 projectielen verwoestten een groot deel van deze historische stad, die 
op de lijst staat van werelderfgoed Unesco. 

Na het beëindigen van deze aanvallen herrees deze geteisterde toeristische trekpleister als een 
feniks uit de as en nu kuieren wij door de indrukwekkende en druk bezochte 
winkelwandelstraat genaamd “Stradun”. Het is de voornaamste invalshoek voor een bezoek 
aan de architectonische schoonheden die in deze stad in elkaar vloeien. Deze levendige 
hoofdstraat was tot in de 15de eeuw een kanaal dat de toenmalige stad in twee splitste. 
Uiteindelijk werd deze waterloop overdekt en vervolgens geplaveid. 

 Op een rustig terras rechtover het ‘Rectorenpaleis’ geraken wij aan de praat met Bojan. In zijn 
vrije tijd is hij kelner maar studeert economie en zijn grote droom is ooit te werken voor de 
Europese Unie. Als een volleerde gids heeft hij ons de wetenswaardigheden van deze 
wondermooie stad verteld. Bojan vervolgt: “Weet je…. indertijd is Dubrovnik groot en rijk 
geworden door de handel in peper en zout. Eén kilogram zout was gelijk aan één kilogram 
zilver. Eén kilogram peper was gelijk aan één kilogram goud”. Hij wrijft zijn duim en wijsvinger 
over elkaar. “Daarvan komt het woord peperduur en de zoutwinning gebeurt hier nog altijd op 
de traditionele manier”. Hij studeert niets voor niets economie. Zijn verhaal over het zout doet 
ons een tweede heerlijke frisse “pivo”, een serieus glas bier, bestellen. Genietend kijken en 
luisteren wij naar een straatmuzikant, echt een virtuoos, die onder de galerij van het 
‘Rectorenpaleis’ wondermooi ♫Adagio♫ uit zijn viool tovert. De buitenaardse opstijgende 
klanken, begeleid door een licht klaterende fontein, flirten met de historische gebouwen en 
indrukwekkende stadsmuren om uiteindelijk te verdwalen en uit te sterven in de wirwar van 
steegjes.  

Mostar en Dubrovnik… parels in de Balkan, waarin littekens niet alleen zichtbaar, maar ook 
onderhuids gegrift zijn. 

  

Gil. Roos 
 

 

Coördinaten van de Kring 

 

- adres: Koolkerkse Steenweg 194, 8000 Brugge 

- mail: kbcseniorenbrugge@gmail.com 

- GSM: 0497/42 85 96 

- website: https://kbcseniorenbrugge.be/ 

mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
https://kbcseniorenbrugge.be/

