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Nieuwsbrief 06-2021 

 
Beste Leden, 
 
Op de drempel van 2022 staan we met ons allen nog steeds ongeveer even ver als begin 2020. 
Vier ‘golven” kregen we ondertussen over ons dak en niemand weet hoeveel er nog kunnen 
volgen. Maar goed, laat ons verder proberen er het beste van te maken. Met wat fantasie, zin 
voor humor, veel geduld en volharding zal dat wel lukken. 
 
In het volgend artikel vind je ons voorlopig programma, ‘onder voorbehoud’ dan nog. Het 
bestuur heeft op dit moment geen voldoende houvast om op korte termijn wat dan ook te 
organiseren en al zeker geen binnen-activiteiten. Onze eerste prioriteit is nog altijd de 
veiligheid en de gezondheid van onze leden. Uitnodigingen kan je in deze nieuwsbrief dan ook 
niet verwachten. We hopen van ganser harte dat het ons wel lukt in de editie van februari en 
dat we in 2022 toch een volwaardig aanbod kunnen aanbieden. Het bestuur beraadt zich over 
de mogelijkheden om bijvoorbeeld meer buitenactiviteiten te organiseren. 
 
Ons kerstfeest 2021 is zoals jullie weten afgelast, ook de nieuwe zaal kon ons niet redden. 
Strikt genomen was de organisatie nog mogelijk maar het bestuur koos voor veiligheid. 
Trouwens, enkele dagen na onze beslissing trok de zaaleigenaar (Stad Brugge) de reeds 
verleende toelating in. Hoe dan ook, alle voorbereidingen waren nog maar eens “voor niets”. 
Op het kerstcadeautje staat gelukkig geen houdbaarheidsdatum, we zorgen ervoor bij de 
eerstvolgende gelegenheid. Het bestuur zal erover waken dat onze zieke en minder mobiele 
leden zeker niet vergeten worden.  
 
De meerdaagse reis naar Bretagne en Normandië einde april 2022 waar velen naar uitkeken 
en waar heel wat voorbereiding aan vooraf ging, is eveneens afgelast of minstens uitgesteld. 
Er zijn namelijk grote vragen bij het comfortabel en veilig verloop van de reis. Bovendien 
moeten de inschrijvingen en de betalingen van de voorschotten tijdig gebeuren zonder dat we 
op dit moment enig zicht hebben op de toestand einde april. We kozen voor de zekerheid in 
plaats van ons in een avontuur te wagen. Uitstellen naar het najaar is niet zo evident maar 
misschien toch niet uitgesloten. We houden die piste nog open.  
 
Verder in deze nieuwsbrief tonen onze columnisten hun veelzijdige inspiratie. Georges gaat 
naar de tandarts en laat zijn dagdromen de vrije loop. Gil laat alle remmen los bij het thema 
“CIS” en dat resulteert in een rollercoaster, hou je vast. 
 
Veel leesplezier 
 
Freddy 
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ACTIVITEITENKALENDER 2022 – Onder Voorbehoud 

 
Het is op dit moment onmogelijk om onze organisaties te plannen, accommodaties te reserveren of contracten 
af te sluiten. Het is  wachten op enige duidelijkheid en houvast vooraleer we een meer definitief programma 
kunnen voorstellen. Buitenactiviteiten zullen nog wel lukken en vanaf de lente kunnen we daar werk van maken. 
 

 

Januari 2022 juli 

zaterdag 1 januari NIEUWJAAR    

   maandag 11 juli VLAAMSE FEESTDAG 

  Alle activiteiten zijn afgelast donderdag 21 juli NATIONALE FEESTDAG 

    xx juli Zomerwandeling 

februari augustus 

maandag 14 februari Sint-Valentijn maandag 15 augustus O.L.V.HEMELVAART 

woensdag 16 februari Voorstelling ‘Zuid-Afrika’ +  

Buitengewone Alg.Vergadering 

   

   donderdag 18 augustus BBQ 2022 

      

maart september 

woensdag 16 maart Voorstelling “Sweethearts” donderdag xx september Petanque  

donderdag  xx maart Voorjaarswandeling donderdag xx september Daguitstap  

zondag  27 maart Zomertijd    

april oktober 

woensdag  5 april Quiz donderdag xx oktober Wandeling  

zondag 17 april PASEN  donderdag 13 oktober Museumclub  

donderdag  xx april Petanque  zaterdag 29 oktober Banket (Jubileum) 

donderdag  xx april Bezoek Cozmix zondag 30 oktober Wintertijd  

      

mei november 

zondag 01 mei FEEST van de ARBEID dinsdag 01 november ALLERHEILIGEN 

   vrijdag 11 november WAPENSTILSTAND 

donderdag  xx mei Fietstocht  woensdag 16 november Voorstelling Jacques 

Lesage 

donderdag 26 mei O.H. HEMELVAART    

      

Juni december 

zondag 5 juni PINKSTEREN    

donderdag xx  juni Daguitstap (Franse Westhoek) donderdag 15 december Kerstfeest Kring Brugge 

donderdag xx juni Petanque zondag 25 december KERSTMIS 

donderdag xx juni Fietstocht    

 
 

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

 

Website:  https://kbcseniorenbrugge.be/ 

 
 

mailto:kringkbc.brugge@skynet.be
https://kbcseniorenbrugge.be/
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CERA - Nieuws 

We weten dat veel van onze leden nog actief willen blijven in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.  
Voor andere leden geldt dan weer dat ze een dagje ouder worden of wat minder mobiel zijn. 
Daarom graag jullie aandacht voor een initiatief van CERA, Concertgebouw Brugge en FedOS 
(Federatie Onafhankelijke Senioren) dat beide groepen kan aanspreken. Samen ontplooien 
deze partners onder het thema “Vier het Leven - Blijven Genieten van Cultuur” een project 
om minder mobiele mensen en ouderen toch te laten genieten van cultuurbelevenissen. Dit 
is tevens een mooi voorbeeld van een initiatief waarbij de de KBC Senioren en Cera dezelfde 
waarden delen. 
 
Het principe is als volgt: telkens worden drie cultuurliefhebbers die al een dagje ouder worden 
of minder mobiel zijn,  gekoppeld aan een vrijwilliger met een hart voor cultuur. Met z’n vieren 
gaan ze naar voorstellingen in het Concertgebouw Brugge. Zonder zorgen of gedoe, want 
tickets, drankjes, betalingen en verzekering zijn vooraf geregeld. De vrijwilliger gaat gratis 
mee. 
 
Hoe werkt het praktisch? 
1. De oudere of minder mobiele kiest een activiteit uit het aanbod 
2. De vrijwilliger haalt de oudere op 
3. Samen rijden ze naar het evenement 
4. Ze beleven samen de culturele activiteit 
5. En drinken nog iets in de bar 
6. De vrijwilliger brengt de oudere terug naar huis 
 
Alle verdere info vind je in detail op: 
https://www.concertgebouw.be/nl/vier-het-leven-blijven-genieten-van-cultuur 
 
 
 

Ledeninfo - Personalia 
 

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden 

 
Dominiek Kuyle  Houthulst 03/12/2021 
 
 

Rouwberichten 

 
We vernamen het overlijden van onze leden en betuigden ons medeleven aan de familie 
namens onze Kring: 
 
Sylvain Vanhollemeersch 28/10/2021 
Jaak Vanzieleghem  15/11/2021 
Dougy Hampton  26/11/2021 Echtgenoot van Chantal Vandendriessche 
Marcel Vander Stock  29/11/2021 
 

https://www.concertgebouw.be/nl/vier-het-leven-blijven-genieten-van-cultuur
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Prikbord - Mededelingen 

 

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

Nieuwsbrief – Forum 
 
Onze nieuwsbrief staat ook open voor leden die een niet-commercieel initiatief, een project, 
een artistiek evenement, een sociaal doel of dergelijke, willen voorstellen aan onze leden. Wil 
je iets te publiceren, neem contact met Freddy Druwé (0497 42 85 96 of fdruw21@gmail.com)  
 

Volg ons op Facebook 
 

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

Column Georges: Svetlana 

Voor de meeste mannen zal het voor eeuwig bij een ‘ultieme fantasie’ blijven. Iets wat ze ooit 
wel eens zouden willen meemaken, maar dat er nooit van zal komen. Omdat ze het niet durven, 
omdat het voor ernstige ruis op hun relatie zou zorgen, omdat het indruist tegen de wetten 
van hun geloof, omdat ze met levenslange wroeging zouden achterblijven. Redenen zat om 
‘het’ niét te doen, zo’n triootje.  

Ik denk er het mijne van. De relatie tussen R. en mezelf zit goed. Héél goed, zelfs. En, heel 
bijzonder, de evolutie van mijn ziekte heeft onze band naar mijn gevoel alleen maar sterker 
gemaakt. Er zijn relaties waar het anders zou verlopen, want makkelijk is het niet. 

Soms moet je elkaar durven loslaten en vertrouwen. Zoals eergisteren, donderdagmorgen, 
rond kwart voor elf, toen dat meisje van Oost-Europese origine naar me toe kwam en me naar 
binnen wenkte met een loense knipoog boven haar mondkapje en een simultane beweging 
met haar rechter wijsvinger. Normaal was zij het niet die me binnenriep, maar die andere, die 
typisch Vlaamse blondine met blauwe ogen. Slank, ietsje jonger dan mezelf, zeer vlot in de 
omgang. Een beetje té kort kapsel naar mijn smaak, maar het is zij die ermee moet rondlopen, 

mailto:kringkbc.brugge@skynet.be
mailto:fdruw21@gmail.com
https://www.facebook.com/kbcseniorenbrugge/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/vandist.jacques/
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toch? We kennen elkaar zeker al twintig jaar, en zien ons gemiddeld twee, drie keer per jaar. 
Als ik me neerleg bij haar, voel ik mij direct op mijn gemak. Ze heeft een zachte, licht 
melodieuze stem en is een dame van de wereld. We starten dan met een praatje. Geen 
smalltalk, maar gesprekken die ergens over gaan, waarbij we beiden worden geprikkeld om 
na te denken en waarbij we vrijuit onze eigen mening kunnen/mogen geven zonder ons in te 
houden. Het is te zeggen: het duurt niet heel lang vooraleer ze mij het zwijgen oplegt, terwijl 
zij verder filosofeert.  

Nu was het dus dat andere meisje dat me naar binnen wenkte. Ze had zo’n aantrekkelijk loopje 
dat niet zou misstaan op een catwalk. Zo’n getalenteerd wipje met de heupen, moeilijk uit te 
leggen. Donkere lokken dwarrelden sierlijk van haar hoofd naar beneden als bij een zwangere 
waterval, over haar frêle schouders. Haar donkere ogen hadden iets mysterieus, iets je-ne-sais-
quoi dat ik graag zo wou houden. Eéns dat mysterie ontrafeld, is de spanning ook weg, een 
jammerlijke gedachte op zich. De kans dat ik haar in de toekomst meer zal zien dan mijn 
‘normale’ date was zeer klein,  

Eéns binnen kruiste mijn blik uiteindelijk ook die van de ‘normale’ blondine. Instant thuisgevoel. 
‘Dag Paul!‘ echode door de ruimte met een hoger plafond dan je zou verwachten in zo’n kamer. 
Ook haar ogen groetten mij vanachter een mondmasker en nodigden me uit om direct te gaan 
neerliggen. We namen samen een comfortabele houding aan die we heel lang konden 
volhouden, geen overbodige luxe bij wat ons de komende momenten te wachten stond. 

De twee dames keken elkaar in de ogen. Er leek een nanoseconde spanning in de lucht te 
hangen tussen die twee. Ze trokken stilzwijgend van die spannende latex handschoentjes aan. 
Terwijl ik daar lag begonnen ze hun voorspel met (raar maar waar) een ontdekking van de 
binnenkant van mijn mond, en schuwden daarbij het gebruik van hulpmiddelen niet. Het 
roodharige meisje had zich niet voorgesteld, maar iets in mij zei dat ze Svetlana heette. Een 
andere naam zou bijzonder ongeloofwaardig hebben geklonken. Ze hield één hand tegen mijn 
kaak en zei verder geen woord. Een paar keer probeerden mijn ogen kort om die van haar te 
ontmoeten, gewoon om elkaar ietsje beter te leren kennen, maar ze bleef geconcentreerd 
bezig met wat ze aan het doen was. 

Ondertussen nam de blondine duidelijk de leiding. Zonder instructies uit te spreken kon ze 
Svetlana duidelijk maken wat ze van haar verwachtte, handelingen die ik moest ondergaan of 
ik dit wou of niet. Gedwongen vrijwilligheid dus, iets in die zin. Niks mis met een onderdanige 
rol. Het is heel mijn carrière niet anders geweest, hoewel dit vaak geïnterpreteerd werd op 
mijn manier. Geen sprake ervan dat ik me vandaag zou verzetten (of verleggen, letterlijk 
gezien), want het was duidelijk dat het alleen voor mijn eindbevrediging was bestemd. Kreunen 
kwam er niet aan te pas, leek me op dat moment eerder niet aan de orde. 

Een halfuurtje heeft het geduurd, bij benadering, een chronometer kwam er niet aan te pas. 
Toen heb ik het tweetal verlaten, na betaling van zestig Euro. Was een bijzondere happy 
ending! Blij dat mijn gebit nog eens was nagezien, na die valpartij van vorige week 
zaterdagavond… Svetlana hield de deur voor me open, terwijl ik naar buiten mankte met 
behulp van mijn wandelstok. De volgende werd binnen geroepen, weer met dat wijsvingertje 
en die ondeugende knipoog. Die heupswitch heb ik niet meer gezien, het leek me onbeleefd 
om achterom te kijken.  

Georges 
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Column Gil: Ciske de Rat 

Piet Bakker zal nooit vermoed hebben dat zijn Ciske-trilogie, opgestart in 1941, ooit zou 
uitgroeien tot een ‘cishype’. Hoe dan ook het eerste boek van de driedelige reeks kreeg de titel: 
Ciske de Rat. Dit werd een succes en het vervolg verscheen onder de naam: ‘’Ciske groeit op’. 
In 1946 was het sluitstuk van het drieluik: “Cis de man”. Piet Bakker was een visionair want hij 
wist dat op een goede dag de bal aan het rollen zou gaan en men tot de ontdekking zou komen 
dat een man… een “cisman” is. Daarom zong ‘Ciske’ de Rat: ♫Had ik maar iemand om van te 
houden, twee zachte armen om mij heen… ik voel mij zo verdomd alleen…♫. 

Jullie raden het al “een kleine stap voor de mens maar een grote stap voor de mensheid”: de 
“cisvrouw”. Welkom in de wereld van de “cisgenders”. Voor alle duidelijkheid, zowel een 
cisman als een cisvrouw voelen zich uiterst prettig bij hun geslachtskenmerken die zij kregen 
bij het aanschouwen van het levenslicht en handelen er dan ook volgens godsvrucht en 
vermogen naar. Voor de goede orde, het overgrote deel van het mensenras is cisgender maar 
uiteraard zijn er die daar hun heug en meug niet in vinden en dit zijn dan “transgenders”. Die 
strekking is onder te verdelen in “transman”, geboren als vrouw maar voelt het testosteron 
gieren door het lijf terwijl een “transvrouw”, die ter wereld kwam als lid van het mannelijk 
geslacht, baadt in het oestrogeen. Oeps, beiden verkeerde “uitrusting”. Nu, gelukkig voor de 
transgenders bestaat er zoiets als geslachtsaanpassende chirurgie. Sharon Cohen, geboren als 
Yaron Cohen, koos als artiestennaam: Dana International. Zij werd in 1998 winnares van het 
songfestival voor Israël. Haar nummer was een lofzang aan de vrouw: ♫Viva Aphrodita♫. 
Dichterbij moeten wij het echter niet zo ver zoeken nietwaar Petra De Sutter, Bo Van Spilbeeck, 
Sam Bettens.…. . 

 De strekking transgender wordt ook “binair” genoemd. Als de verhouding bij hen “fifty fifty” 
is, spreken wij van “non-binair”, ook nog gekend als “agenders”. Ter inlichting: deze tak van 
het mensdom kan soms samenvallen met het “biseksueel” zijn. Een gratis tip om compleet 
“genderneutraal” te zijn. Beginnen met de voornaam, onze Franse zuiderburen hielden “Iel”, 
een samenvoeging van il en elle, boven de doopvont. Het Franse woordenboek ‘Le Petit Robert’ 
vond dit geniaal. Nu nog een queeste naar een familienaam. Bingo: “Vroman” komt van vrouw 
en man, schrijf maar op in ‘de Dikke van Dale’! Voel nu stilaan een alcoholloos delirium 
opkomen. 

In het jaar 1991 werd voor het eerst de benaming “cisseksueel” de wereld ingestuurd. De 
Duitse seksuoloog Volkmar Sigusch lanceerde die benaming maar de mosterd hiervoor haalde 
hij bij het lezen van een essay, geschreven door Freud. Bovendien klonk hem het Latijnse “cis” 
(de ene kant) en “trans” (de andere kant) een stuk zwaarwichtiger en beter bekken. Maar de 
kogel was door de kerk en nu worden wij om de oren geslagen met seksueel geladen “cissen” 
en “transen”. Nu, geloof het of niet, maar er zijn stervelingen die zich niks aantrekken van seks 
en er helemaal geen behoefte aan hebben. Die tak van de stamboom noemt men “aseksueel”. 
In de eerste plaats zouden het de geestelijken moeten zijn want die leggen een gelofte van 
zuiverheid af. Alhoewel… geloften worden verbroken, nietwaar Roger Vangheluwe. Die is nu 
gelogeerd in een monnikenabdij in Solesmes in de Loirestreek. Dichtbij is er daar ook nog een 
vrouwenabdij St.-Cecilla, patrones van de muzikanten maar of er, in de buurt, nog 
‘tienerklanken’ weerklinken is een andere vraag. 

Dichte bloedverwanten van de aseksuelen zijn de “panseksuelen”. Die vallen niet letterlijk en 
figuurlijk op het geslacht want het kan hen geen fluit schelen wat iemand in zijn boxershort of 
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haar slip heeft. Die gabbers kijken eerst de kat uit de boom om te zien welk vlees zij in de kuip 
of de pan hebben. Daarbij denken zij in de eerste plaats aan karakter en persoonlijkheid, maar 
evengoed kan het best ook status, het slijk der aarde of pakweg een allesomvattende zekerheid 
zijn. Seks? Als het moet maar draagt als keuze altijd ‘de rode lantaarn’. 

Een wel heel bijzondere tak van de genealogie is wel de “intersekse”. De vroegere benaming 
hiervan was hermafrodiet. Die mensen hebben een lichaam met zowel vrouwelijke en 
mannelijke kenmerken. Dit moet voor hen echt niet leuk zijn. In onze contreien en ook bij onze 
noorderburen wees een onderzoek uit dat dit een 0,5 % van de bevolking zou behelzen. Een 
serieuze kromme tak zijn de bestialiteiten of “cisbestia”. Tja, intimiteit met dieren… wat die 
mensen bezielt mag Joost weten maar die weet het waarschijnlijk ook niet. Als nakomelingen 
zouden een cisminotaurus of een cismeermin model kunnen staan. Nu per saldo is er niks 
nieuws onder de zon want deze ‘beleving’ was ook al in lang vervlogen tijden in zwang. In 
zijdelings verband hiermede is er in het museum “Het Bizarium” te Sluis een “uitvinding” te 
bezichtigen speciaal ontworpen voor de Egyptische koningin en diva: Cleopatra. Wanneer 
Julius Caesar en Marcus Antonius niet bij de hand waren, kon zij gebruik maken van een 
speciaal ontworpen hulpmiddel dat de voorloper was van de vibrator. Daartoe werd een 
kalebas in een specifieke vorm getransformeerd. Weet begot niet of Julius of Marcus hiervoor 
model stonden. Vervolgens werden in het “kunstwerk” wilde bijen gestopt. Hiërogliefen op 
papyrus verwittigden: “Niet schudden voor gebruik”. Deze producenten van honing werden 
knettergek in deze speelruimte, hun vleugels trilden op een topsnelheid van 250 slagen per 
seconde en lieten daardoor deze natuurgetrouwe schepping op een superhoog toerental 
trillen. Klaar was Kees. Resultaat: goed bevonden voor gebruik. Besluit: wat de ‘bijtjes’ ervan 
dachten weet ik niet maar Cleopatra was tevreden. Terzijde en niet onbelangrijk, dit kunstgeval 
had een veiligheidscertificaat bekomen.  

Terug naar de 21ste eeuw. Als sluitstuk van deze al dan niet educatieve column, hebben wij, 
hoe kan het ook anders, de “seksrobot”! Het was niet God maar wel Sergi Santos, een Spaanse 
wetenschapper, die “Samantha” schiep. Die Sergi verklaart, zonder blikken of blozen, dat zijn 
creatie een realistische ervaring biedt die vergelijkbaar is met de belevenis bij een cisvrouw. 
Sergi! Opletten met discriminatie! Of zal je met jouw meccano bouwdoos een seksrobot “Sam” 
in elkaar knutselen? Los daarvan, volgens zijn bewering kan de “cisgeneratie” binnen 20 jaar 
met ‘Samantha’ trouwen, samenwonen…. . Hijzelf is van plan om met haar een kind te hebben. 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Zijn “mirakelvrouw” is al een viertal jaar in de handel 
en te koop voor ongeveer een slordige 2.800 € bij robotbedrijf Synth Amatus. Weet niet of er 
onderdelen worden bijgeleverd. Oh ja…het enigma: “LGBTQIAP” zit gemixt in de 
“cisingrediënten”. En de generaties Y, Z…? Heb zelf al helemaal het alfabet doorlopen. Ben nu 
herbegonnen bij AA…..  

Door het diversiteitsdenken voel ik mijn eigenste zelf wegglijden in een chronische bipolaire 
stoornis. Zal dus ‘asap’ de trein nemen, niet naar Oostende maar naar Gent om na te gaan of 
Eva Destoop mij terug binnenlaat in de bekendste queer- en feministische drankslijterij van 
Vlaanderen: Café Blond. En daar zing ik dan mee uit volle borst: ♫....Krijg toch allemaal de 
klere…..ik voel mij zo verdomd alleen…♫.  

Hoi Ciske.…laat er ons nog ene drinken….een “Dulle Griet”, een “Straffe Hendrik” of een 
“Verboden Vrucht”? 

Gil. Roos 


