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Voorwoord 

 
Beste Leden, 
 
Het gaat allemaal razendsnel, dit wordt alweer onze laatste nieuwsbrief van 2022, maar we 
kijken al vooruit naar 2023. Ons programma neemt vaste vormen aan. In februari en maart 
gaan we de educatieve toer op met telkens de klemtoon op actie en praktijk. We plannen 
twee sessies “EHBO en gebruik van een AED-toestel”, zeker aan te bevelen nu deze apparaten 
meer en meer geplaatst worden en levens kunnen redden. Daarnaast is er ook een eerste 
sessie “digitaal bankieren” met het accent op het gebruik van de KBC-apps. Niet te missen 
voor wie nog twijfels heeft om ermee te starten of voor wie meer wil halen uit de vele 
mogelijkheden. We zorgen voor praktische individuele ondersteuning en op de manier willen 
we ons steentje bijdragen om onze senioren zoveel en zo lang mogelijk mee te nemen in de  
“digitale vaart der volkeren” en zelfredzaam te blijven. 
 
Maar eerst dus de eindejaarsperiode met de gezelligheid, de familiesfeer en helaas ook de 
soms overdreven drukte. Diezelfde periode is voor anderen dan weer niet echt de toptijd van 
het jaar. Voor wie ziek is of zich eenzaam voelt, kunnen het soms moeilijke dagen zijn. Ons 
bestuur probeert leden waarvan we weten dat ze het in deze periode niet gemakkelijk hebben 
wat steun te geven of een bezoekje te brengen. Wie weet heeft van moeilijke situaties bij ex-
collega’s kan dat eigenlijk ook zelf doen of eventueel het bestuur discreet inlichten. 
 
We nemen straks afscheid van 2022, alweer een bewogen jaar op allerlei vlakken. De 
opeenvolgende covid-golven zijn ondertussen gelukkig sterk afgezwakt en tot beheersbare  
“topjes” herleid. Onze sociale activiteiten en contacten kunnen quasi als vanouds doorgaan 
en hopelijk blijft dat zo. Ondertussen zijn er echter weer nieuwe grote zorgen met de 
verschrikkelijke oorlog in Oekraïne die de hele wereld dooreenschudt en zo’n menselijke 
ellende veroorzaakt. Ook de economische en financiële gevolgen zijn niet min en treffen 
wereldwijd zoveel mensen. Maar laat ons wel wezen, hier bij ons moeten we daar toch niet al 
te veel over jammeren. 
 
Laat ons positief blijven en hopen op beterschap in 2023. Met KBC Senioren Brugge ijveren we 
voor verbondenheid, vriendschap en een actieve betrokkenheid van de leden. Sommigen van 
onze nieuwe leden hebben blijkbaar nog wat drempelvrees en stellen hun deelname aan 
activiteiten uit. We stellen echter vast dat wie die eerste stap gezet heeft, terugkeert en een 
trouwe deelnemer wordt. Met ieders steun kunnen we onze “junior-senioren” helpen om die 
stap te zetten. Alvast bedankt om daaraan mee te helpen. 
 
 
Freddy 
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Activiteitenkalender 2023 (versie 01/12/2022) 
 
In elke nieuwsbrief en op de website vind je de meest recente versie van ons programma. Dit 
is een voortschrijdende planning die aangevuld of aangepast wordt naargelang de organisaties 
concreet ingevuld worden. Denk eraan jullie agenda aan te passen. Wijzigingen ten opzichte 
van een eerdere versie worden aangeduid in blauw. 
 

December dinsdag 13 december 

donderdag 15 december 

Crea-namiddag: kerstkrans 

Kerstfeest met Bart Cafmeyer, Arnold Sercu en Bart Verhelle  

Januari 2023 woensdag 25 januari Tina Tyrant met Franse chansons gevolgd door onze jaarlijkse 

Algemene Vergadering. 

Februari  woensdag 8 februari 

dinsdag 14 februari 

EHBO-opfrissing (hartveilige vereniging) 

KBC Mobile praktisch, met ondersteuning door KBC 

maart dinsdag 7 maart 

woensdag 15 maart 

EHBO-opfrissing (hartveilige vereniging) 

Voorstelling Chili-Argentinië 

april donderdag 6 april 

woensdag 19 april 

van 23 tot 28 april 

 

Voorjaarswandeling “Zwinbosjes” 

Quiz 

Reis naar Napels (volgeboekt) 

 

mei datum nog te bepalen Antwerpen en Joodse wijk 

juni   

juli   

augustus donderdag 17 augustus Zomer-BBQ 

september datum nog te bepalen Bezoek aan het Europees Parlement 

oktober woensdag 11 oktober 

zaterdag 28 oktober  

Professor Jean-Paul Van Bendegem 

Banket 2023 

november woensdag 15 november Voorstelling Zuid-Afrika door Freddy Slabbinck 

december woensdag 13 december  Kerstfeest 

 
De andere activiteiten zoals de fietstochten, de petanque, de wandelingen, een culturele 
activiteit of daguitstap komen zeker nog op de planning zodra we daar wat meer concrete info 
kunnen over geven. 
 
 

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

 
 
 
 
 

mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
https://kbcseniorenbrugge.be/
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Uitnodiging optreden Tina Tyrant op woensdag 25 januari 
gevolgd door de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2023 

 “Les Histoires Bizarres”, een cabareteske en 
vrolijke voorstelling met Franse chansons uit de jaren 
‘60 en ‘70 gekruid met leuke anekdotes en weetjes. 
Een Nederlandstalige interpretatie van een aantal 
nummers zorgt voor onverwachte wendingen. De 
kenmerkende spontaniteit en guitigheid van Tine 
maakt  haar tweede solo- voorstelling gevarieerd en 
boeiend. In haar eigen stijl, ondeugend en 
hartverwarmend en met enkel een accordeon en 
haar stem beroert deze rasartieste haar publiek van 
begin tot eind. Kom en geniet! Hier als proevertje, 
een youtube-filmpje (met onze excuses voor de 
matige kwaliteit) 

 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2023 

AGENDA: 

• Overzicht van de financiële toestand 

• Jaarverslag 2022, planning en info voor 2023  

• Goedkeuring van de jaarrekening en decharge aan het bestuur 

• Verlenging bestuursmandaten: het driejarig bestuursmandaat van Rita Spegelaere, 
Regine Vanhollebeke, Eric Dupon en Chris Vermeulen vervalt. Mits akkoord van de 
vergadering wordt voorgesteld om hun mandaat te verlengen. 

•  Rondvraag 
 
We ronden af met een koffietafel en uiteraard ook tijd voor een gezellige babbel. 
 
Deze activiteiten vinden plaats in Wijkcentrum ‘De Xaverianen’ (Polyvalente Zaal A), 
Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels Brugge. Ruime parking onder het gebouw. 
Klik voor het interactief plan 
 

Je kan inschrijven voor beide evenementen door overschrijving van 2,50 euro per persoon op 
BE11 4747 1460 0148 van KBC Senioren Brugge, met mededeling “TINA”. Inschrijven vóór 17 
januari. 

 
 

Uitnodiging Opleiding EHBO – gebruik AED 8 februari en 7 maart 
 
In 2019 hebben we reeds dergelijke opleiding ingericht, we hadden toen 45 deelnemers. Om 
aan de eisen van het Rode Kruis te voldoen, moet deze opleiding om de 2 jaar herhaald 
worden. Wegens de gekende redenen was dit geruime tijd onmogelijk, maar nu gaan we weer 
aan de slag. De deelnemers van 2019 worden uitgenodigd voor een opfrissing van kennis en 
praktijk, maar het is absoluut ook onze bedoeling dat nieuwe kandidaten zich melden. 

https://www.youtube.com/watch?v=RZW1icgKxtg
https://goo.gl/maps/FwKZz9mxo18gPhnVA
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Je hebt ze zeker al opgemerkt, de AED-toestellen die meer en meer 
geplaatst worden op drukke plaatsen, in stations, sportcomplexen 
en vergaderzalen. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is 
een draagbaar toestel waarmee men een elektrische schok aan het 
hart kan toedienen bij levensbedreigende hartritmestoornissen. 
De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt 
automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het 
AED-toestel geeft gesproken instructies. Het helpt je de reanimatie 
te starten tot professionele hulpverleners het van je overnemen. 

 
Niet alleen de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van dergelijke toestellen is belangrijk, 
minstens even belangrijk is dat het correct gebruik ervan door zoveel mogelijk mensen gekend 
is. Het toestel geeft gesproken instructies, maar als je die voor de eerste keer hoort en moet 
toepassen is het toch niet zo heel simpel. Bovendien moet je rekening houden met de hectiek 
van de situatie, met de omgeving en met de veiligheid van de omstaanders. Het zou jammer 
zijn als een slachtoffer niet zou geholpen worden terwijl de middelen wel aanwezig zijn maar 
niet de kennis. De eerste minuten na een hartstilstand zijn van levensbelang. Daarom is het 
noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren en een AED gebruiken. Zij 
moeten immers de eerste minuten overbruggen tot de hulpdiensten ter plaatse komen. 
 
Als seniorenvereniging  hebben we daarom beslist om in samenwerking met Het Rode Kruis 
twee informatie- en oefensessies in te richten. In deze sessies worden de basisprincipes van 
reanimatie toegelicht, wordt de werking van een AED-toestel uitgelegd en gedemonstreerd 
en is er mogelijkheid om de juiste handelingen in te oefenen op een reanimatiepop. Het aantal 
deelnemers wordt beperkt tot ongeveer een 20-tal per sessie zodat er voldoende mogelijkheid 
is om te oefenen. 
 
Praktisch: 
- sessie 1: woensdag 8 februari om 14 uur (tot 17 uur 15) 
- sessie 2: dinsdag 7 maart om 14 uur (tot 17 uur 15) 
- bij voldoende inschrijvingen kan eventueel later een derde sessie ingericht worden. 
- locatie: Wijkcentrum ‘De Xaverianen’ (Polyvalente Zaal A), Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels 
Brugge. Ruime parking onder het gebouw. Klik voor het interactief plan 

 
Als 10 % van onze leden deze opleiding volgt, kan onze kring 
het label “hartveilige vereniging” behouden. In principe 
wordt de opleiding om de 2 jaar herhaald. 
 
 

AANDACHT: Gelieve zeker jouw voorkeurdatum te vermelden. Indien de datum er voor jou 
niet toe doet, gelieve dat eveneens te vermelden bij inschrijving, dit maakt het ons wat 
makkelijker om de groepen samen te stellen. 
 

Inschrijven door overschrijving van 1 euro per persoon op BE11 4747 1460 0148 van KBC 
Senioren Brugge, met mededeling ‘EHBO’ en de gewenste sessie 1 en/of 2. Als de datum 
voor jouw geen rol speelt, gelieve dit zeker te vermelden. Inschrijven voor 15 januari. 

 
➔ Meer info: Freddy Druwé 0497 42 85 96 

https://goo.gl/maps/FwKZz9mxo18gPhnVA
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Uitnodiging KBC Mobile in de praktijk op dinsdag 14 februari 

 
Er is al veel over gezegd en geschreven, de wereld en zeker het bankenlandschap digitaliseert 
in heel snel tempo. Als seniorenkring willen we ons steentje bijdragen om onze leden mee te 
nemen in deze niet te stuiten evolutie. We hebben er allemaal belang bij dat we allemaal zo 
goed en zo lang mogelijk onszelf kunnen beredderen en ook gebruik kunnen maken van de 
vele nieuwe mogelijkheden. Daarom richten we samen met KBC Brugge deze eerste infosessie 
in waarbij de nadruk vooral zal liggen op het praktisch gebruik van de KBC Mobile en KBC 
Touch apps en (heel belangrijk) met praktische individuele ondersteuning door de collega’s 
van KBC. 
 
De KBC Mobile app is recentelijk verkozen tot beste bankapp ter wereld. Deze evolueerde naar 
een “all-in-one app” die veel verder gaat dan louter bankverrichtingen. Intussen maakten ook 
steeds meer klanten kennis met de digitale assistente “Kate” die al heel wat problemen 
zelfstandig kan oplossen. Niet iedereen is mee, niet iedereen vertrouwt het, er zijn dus vragen:  

• Verloopt dit allemaal wel veilig? 

• Wat met de digitale privacy van klanten en wat kan je als klant zelf doen? 

• Hoe begin je eraan? 

• Wat met digitaal betalen en de vele manieren waarop dat kan? 

• Wil je eerst  meer informatie of heb je specifieke vragen? 
 

Kom naar onze digi-namiddag in samenwerking met KBC Brugge op dinsdag 14 februari 2023 
om 14 uur. Deze sessie vindt plaats in Wijkcentrum ‘De Xaverianen’ (Polyvalente Zaal A), 
Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels Brugge. Er is een ruime parking onder het gebouw. Klik voor 
het interactief plan 

 
AANDACHT: 

• Breng zeker jouw eigen smartphone, tablet of laptop mee. 

• Er is persoonlijke begeleiding door de KBC’ers en daarom is er een beperking van het 
aantal deelnemers. Afhankelijk van jullie respons zullen we zien of er nog een volgende 
sessie nodig en mogelijk is. In dat geval wordt een wachtlijst aangelegd. 

 

Inschrijven door overschrijving van 1,50 euro per persoon op BE11 4747 1460 0148 van KBC 
Senioren Brugge, met mededeling “DIGI”. Inschrijven vóór 30 januari. 

 
 

➔ Meer info:  Annick Vandekeere 0474 95 11 65 
 
 

Digitaal bankieren ???

                         KBC Mobile – Touch 

     Kate               Payconiq 

https://goo.gl/maps/FwKZz9mxo18gPhnVA
https://goo.gl/maps/FwKZz9mxo18gPhnVA
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KBC Senioren Brugge op Internet en Facebook 

Onze leden kunnen al onze publicaties volgen op onze website  https://kbcseniorenbrugge.be 
waar je de tweemaandelijkse nieuwsbrief, mededelingen allerhande en foto’s vindt. 
Daarnaast is de Kring ook te vinden op Facebook, 2 maal zelfs. We hebben een facebook-
pagina  ‘KBC Senioren Brugge’, deze staat open voor letterlijk iedereen en dient als 
uithangbord voor wie openbare info over de kring wil vinden. Daarnaast is er een besloten 
facebook-groep, de  ‘FB-club Senioren KBC Brugge’ (afgekort: FB-club) waar uitsluitend kring-
leden en hun partner toegang kunnen krijgen. Verderop in dit bericht wordt dit nog 
toegelicht.(*)  
 
Om onze communicatie éénduidig te houden en omwille van efficiëntie wensen we het 
facebook-gebeuren te beperken tot de besloten ‘FB-club’. We merkten dat onze facebook-
pagina slechts sporadisch bekeken wordt door een 20-tal leden. De besloten groep kent veel 
meer succes: er zijn reeds 153 leden waarvan er ruim 100 minstens 3 keer per week actief zijn. 
Ze plaatsen zelf interessante en actuele nieuwtjes, KBC-verhalen van vroeger enzovoort. 
Honderden foto’s, al of niet uit de oude doos, en leuke herinneringen zijn sinds de opstart in 
maart 2020 de revue gepasseerd. Je kan ze nog allemaal terugvinden! Via de FB-club kom je 
in interactie met gewezen collega’s en met de kringleden. Kortom, het is een forum waardoor 
je ook buiten de kringactiviteiten contacten kan onderhouden met gewezen collega’s. 
 
Het bestuur van de Kring en de beheerders van de FB-club slaan nu de handen in elkaar: we 
behouden nog enkel de FB-club. Voor alle duidelijkheid, de website, de nieuwsbrieven en de  
mailings blijven de officiële kanalen van het bestuur. De FB-club staat open voor 
(opbouwende) commentaren en eigen berichten en foto’s van de leden. Zo vormen we een 
actieve en hechtere community. Ook het bestuur zal de FB-club voortaan meer actief 
gebruiken voor foto’s en korte commentaren op voorbije activiteiten en desgevallend voor 
een dringend bericht in afwachting van een officiële mailing. 
 
(*) De FB-club is een besloten (=privé) facebook-
groep, het lidmaatschap is exclusief 
voorbehouden voor leden van Kring Brugge en 
hun levenspartner. Daarover wordt gewaakt door 
de beheerders van de groep. Buitenstaanders 
kunnen onze berichten en foto’s niet zien. Neem 
zeker een kijkje op FB-club Senioren KBC Brugge.  
 
 
➔ Heb je al een facebook account dan kan je meteen aansluiten door bovenstaande link aan 
te  klikken en enkele korte vragen met ‘Ja’ te beantwoorden, uiteraard naar eer en geweten.  
 
➔ Heb je geen facebook account, zendt dan een mailtje naar kbcseniorenbrugge@gmail.com. 
Je ontvangt dan een korte handleiding hoe je een zeer eenvoudig administratief en veilig 
profiel kan aanmaken op facebook waarmee je dan ook kan aansluiten bij de FB-club. 
 
 

Meer info bij Jacques Vandist, medebeheerder van de FB-club,  vandist.jacques@gmail.com 

 

Huidige omslagfoto ‘FB-club Senioren KBC Brugge’  

https://kbcseniorenbrugge.be/
https://www.facebook.com/groups/vandist.jacques/
https://d.docs.live.net/b361b5c54598441c/Documenten/KBC_kring/nieuwsbrieven_doc/2022/06/kbcseniorenbrugge@gmail.com
mailto:vandist.jacques@gmail.com
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Personalia 
 

Rouwbericht 

We vernamen het overlijden van ons medelid Luc Flamée op 26/10/2022 
 

Welkom aan onze nieuwe leden 

Martine Blomme 21/10/2022 Aalter 
Arlette Vogeleer 27/11/2022 Oostende 
 

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.  
 
 

Verslag Reis Normandië en Bretagne van 9 tot 13 oktober 
 
Onze reis naar Normandië kunnen we zeker een succes noemen. Aan deze reis kunnen we 
perfect de titel “Normandië en Bretagne anders bekeken” geven. We legden namelijk andere 
accenten dan bij de traditionele reisprogramma’s naar deze regio. 

Op onze eerste dag vertrokken we in Brugge om via Lichtervelde naar Frankrijk te rijden. Via 
Rijsel reden we richting Amiens, waar we in de omgeving onze eerste stop hielden langs de 
autostrade om dan verder over de indrukwekkende “Pont de Normandie” naar Honfleur te 
rijden. We bezochten het gezellige haventje en namen in de havenbuurt ook ons middagmaal. 
Een bezoek aan het houten kerkje kon zeker niet ontbreken. Onze gids gaf een bondige, maar 
volledige uitleg over het gebeuren in dit havenstadje. 
 
Vooraleer door te rijden naar ons hotel, brachten wij een bezoek met proeverij aan één van 
de mooiste calvadosdistilleerderijen, namelijk Chateau du Breuil, gelegen tussen Lisieux en 
Deauville. Hier draait alles om appelen. Met haar 42 hectaren boomgaarden en de miljoenen 
geperste appelen maakt de kelder-meester een heerlijke drank, de Château du Breuil 
Calvados. Na het bezoek en de proeverij reden we verder naar ons familiehotel “Le Fruitier” 
in Villedieu-les-Poêles. Het avondmaal was overheerlijk. We hadden ervoor gezorgd dat het 
middagmaal en het avondmaal op elkaar waren afgestemd. Zo kregen we afwisselend vlees 
en/of vis voorgeschoteld. 
 
Op maandag 10 oktober brachten we een bezoek aan Memorial Pegasus in Ranville-Bénouville 
waar de 6e British Airborne Division slag heeft geleverd door de brug te laten ontploffen. Dat 
was misschien wel de eerste stap naar de bevrijding van Europa in WO-II. We vatten daar het 
volledige traject van de landingsstranden aan. In Courseulles-sur-Mer bezochten we het 
museum van Juno Beach waar Canada een belangrijke bijdrage leverde in de oorlog. Na een 
korte rit hadden we de gelegenheid Arromanches 360° te bezoeken. De originele filmbeelden 
in dit museum proberen een idee te geven hoe het er op 6 juni 1944 aan toe ging. 
 
Ons middagmaal namen we eveneens in het stadje: mosselen als voorgerecht, roggevleugel 
als hoofdgerecht en daarna een lekker dessert. 

mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
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We vervolgden onze weg richting Omaha 
Beach, waar we een kijkje namen in het 
memoriaal-museum nabij St. Laurent dat 
uitgebreid werd bij de 60ste verjaardag 
van de landing en waar we het Amerikaans 
kerkhof bezochten.  
De Normandy American Cemetery and 
Memorial, is een Amerikaanse militaire 
begraafplaats en een monument ter 
nagedachtenis aan de Amerikaanse 
soldaten die sneuvelden bij de landing in 
Normandië. De begraafplaats ligt in het    
dorp Colleville-sur-Mer. Hier zijn 9.387 

grafstenen van witte Lasa marmer en 1.557 tabletten van vermisten. Deze begraafplaats werd 
op 18 juli 1956 ingewijd om de landing van 6 juni 1944 te herdenken. 

Nog een laatste herdenkingsplaats was de Pointe du Hoc waar de Amerikaanse Rangers slag 
leverden. We kregen van onze gids Rik een beklijvend verslag over wat daar allemaal gebeurd 
is. 

Op dinsdag 11 oktober bezochten we in Granville de luxueuze villa en tuin van Christian Dior. 
De artistieke evolutie van de ontwerpen van Dior werd er op een schitterende manier 
getoond. De aangelegde terrassen in de tuin bieden een uniek zicht op zee. Daarna reden we 
langs de prachtige kustlijn naar de Mont Saint-Michel. We hielden een fotostop aan het Duitse 
militaire kerkhof Mont-de-Huismes. Hier rusten 11.956 Duitse soldaten. Van hieruit hadden 
we een prachtig zicht op de Mont Saint-Michel.  

We namen ons middagmaal aan de voet 
van de Mont Saint-Michel. Het 
reuzenproject waarbij de Mont Saint-
Michel zijn vroegere natuurlijke glans 
terugkrijgt, is voltooid. Via de wachtzaal 
kwamen we op het terras waar je een 
prachtig zicht hebt over de omgeving. 
Dan kwamen we in de abdijkerk. Deze ligt 
80 meter boven de zeespiegel en heeft 
een lengte van 80 meter. Via de 
kruisgang kwamen we in de eetzaal om 
dan de trap te nemen naar de gastenzaal.  

  
Onder deze zaal bevindt zich de crypte. Via de kapel Saint-Etienne en de wandelgang kwamen 
we in de ridderzaal. Sinds 1979 staat de Mont-Saint-Michel op de lijst van het werelderfgoed 
van UNESCO. Met een pendelbus werden we naar de voet van de berg gebracht, en keerden 
we ook terug naar onze autocar. 

Op woensdag 12 oktober stond een dag “Bretagne” op het programma. In het vissersdorpje 
Cancale, prachtig gelegen aan de Smaragdkust, zagen wij de oesterkwekerijen en bij eb de 
oesterbanken. Wie oesters lust, komt hier zeker aan zijn trekken! We bezochten het plaatsje 
en vervolgden onze route met in de verte zicht op de Pointe du Grouin. Ons middagmaal vond 
plaats in een prachtig restaurant, waar we aan tafel beenham geserveerd kregen. 

American Cemetery and Memorial  

Mont Saint-Michel  
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In het ommuurde zeeroversnest Saint-Malo deden we een wandeling op de stadsmuren met 
nadien wat vrije tijd voor een terrasje. Op weg naar ons hotel stopten wij nog in Saint-Suliac, 
één van de mooiste dorpen van Frankrijk, langs de Rance. De vissers hangen er nog hun netten 
te drogen aan de gevels van de huizen. Gezien het tijdstip van het jaar zag het dorpje er 
verlaten uit. 

Op donderdag 13 oktober na het ontbijt verlieten we Villedieu-les-Poêles en reden langs Caen 
en het regionaal natuurpark van de bochten van de Seine tot Giverny. Gelegen op de 
rechteroever van de Seine is dit dorp wereldbekend dankzij de schilderijen van Claude Monet. 
De kunstenaar leefde hier van 1883 tot aan zijn dood in 1926. We namen hier ons middagmaal 
en brachten een bezoek aan het huis en de tuinen van Monet. Daarna zetten we onze terugreis 
verder. We reden via Amiens en Rijsel terug naar Brugge. Langs de snelweg werd nog een stop 
voorzien met gelegenheid voor een avondmaal in self-service.  
 
Iedereen was vol lof over deze reis met uitstekende uitleg en begeleiding van onze gids Rik 
Carpentier en met een prima en veilige rijvaardigheid van chauffeur Jimmy. Dit was tevens de 
20ste en laatste reis van ondergetekende. Je vindt de foto’s van de reis op onze website. 
 
Jean 
Verslaggever 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag voorstelling “Stadslegenden” door Jacques Lesage 
 
Jacques Lesage, verteller-acteur, begon zijn  broodje-aap verhalen  met het aanbieden van 
een jenever aan een vrijwilliger (Patrick). Een symbolische welkom aan de 59 aanwezige 
kringleden. 
 
Hedendaagse stadslegenden. De vreemdste dingen heeft hij zelf beleefd of tenminste 
gehoord van de tante van een neef die getrouwd is met de zuster van iemand die hij kent. 
Verhalen die zorgen voor spanning en gegniffel. Het is echt gebeurd (maar wie, waar en 
wanneer?), het zijn triestige verhalen maar met een komische noot. Ze verschillen van een 
mop (kort en met een “pointe”) door hun met vele  details doorspekte uitgebreidheid. Hoe 
ontstonden deze legenden? Uit angst. Vroeger (zo’n een 300 jaar geleden) zaten er spoken in 
het bos en waren er watergeesten en duivels. Nu is er angst voor technologie ( vb.: kat in 
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droogkast), marsmannetjes, controles ( BTW, politie, doktersonderzoek), Seks (vooral erna). 
Hierna volgden enkele markante legenden. Een kleine greep hieruit: 
- Een strandjutter vond op het strand een grote ton. Hij sloeg er een tap in en proefde een 
heerlijke drank met een botteling in flessen tot gevolg. Als later de ton in duigen viel ontdekte 
men een dode aap. 
- Een koppel deed een citytrip naar Parijs. Mevrouw wou absoluut de Mona Lisa zien. Mijnheer 
was wat moe en rustte wat uit op een bank voor het Louvre. Bij terugkeer van het bezoek 
vond de vrouw haar man terug op een andere bank. Hij leek wat versuft en had pijn in de lage 
rug. Wat bleek de dag nadien bij een doktersonderzoek: er was chirurgisch een nier 
weggenomen. Iemand had ongemerkt een verdovend spuitje gegeven, naar een obscuur 
ziekenhuis gebracht voor een  operatieve ingreep en dan teruggeplaatst voor het Louvre. Het 
bleek een waar verhaal. 
 
Ook kranten en tijdschriften dragen bij aan merkwaardige verhalen en legenden. Hier enkele 
voorbeelden. 
- Bij de Olympische spelen in Mexico zwemmen dames meldde een krant : “Alleen in het 
onderdeel rugslag lieten ze zich aan hun beste zijde zien.” 
- In het parochieblad verscheen: “ Bij de novene kan de voorziene pater Arnoldis van de 
Redemptoristen niet komen preken want hij ligt met “angelina” in bed.” 
- In Wulpen preekte de pastoor op vrouwendag : “ Ik ben trots op onze Wulpse vrouwen.” 
- Enkele ministers gingen op missie naar China. Hun partners kregen een apart programma. Zo 
bezochten ze een brocante en antiekmarkt. De vrouw van de minister van financiën zag en 
kocht een gouden medaillon voor een prijsje. Drie maanden later waren ze te gast in Brazilië 
waar ook de ambassadeur van China aanwezig was. De man staarde nogal ongegeneerd naar 
de borsten van de ministersvrouw. Attent gemaakt op zijn gedrag meldde de brave man dat 
de Chinese tekst op het gedragen medaillon betekende: “Officiële prostitutievergunning 
Shanghai.” 
 
Tot slot meldde de spreker dat de welkomstborrel uit de gebottelde fles met de dode aap 
kwam. Ter compensatie kreeg onze vriend Patrick een fles rode wijn om alles door te spoelen. 
 
We konden nog nagenieten en wat keuvelen bij een stuk taart met koffie of thee. Dat was 
geen stadslegende. 
 
Erik 
 
 

Verslag bezoek Concertgebouw op 29 november 
 
We waren met 50 leden present voor de rondleiding “achter de schermen” van het 
Concertgebouw Brugge. In 2 groepen loodsten de gidsen ons door dit indrukwekkend complex 
dat af en toe aan een labyrint deed denken. We kregen eerst de nodige uitleg over de 
voorgeschiedenis en het bouwkundig concept van dit stilaan iconisch gebouw.  Het gebouw, 
gelegen aan 't Zand, kwam er in het kader van "Brugge 2002 Culturele hoofdstad van Europa". 
Zoals gebruikelijk moesten eerst heel wat discussies beslecht worden: politieke, financiële, 
architectonische …. Uiteindelijk konden de werken toch starten en was het project net op tijd 
klaar. 
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Na een internationale architectuurwedstrijd werd het ontwerp van het befaamde Gentse 
architectenduo Paul Robbrecht en Hilde Daem gekozen. De hele constructie staat op 4.600 
dempers om de trillingen van het verkeer en de omgeving weg te filteren. Voor de 
gevelbekleding werd gekozen voor rode terracottategels, een referentie naar de oude Brugse 
daken. De 68.000 tegels werden gebakken in Sint-Omaars. Het koste heel wat moeite om het 
productieproces onder controle te krijgen zodat de kleur en de afmetingen van de tegels 
stabiel bleven. De tijd van (overdadige) interieurs voor dergelijke culturele gebouwen is lang 
voorbij. Binnenin is alles sober en strak gehouden en de gecoate betonnen constructie is 
overal visueel aanwezig. 
 
De grote concertzaal heeft 1.290 zitplaatsen op drie niveaus. Er is een  groot aanpasbaar 
podium waarvan een gedeelte ook in de hoogte verstelbaar is en als uitgebreide orkestbak 
kan dienen. De akoestiek in de zaal is van topniveau. Dat wordt bereikt door de uitgekiende 
vormgeving van de zaal en allerlei vernuftige technische snufjes zoals de bekleding, het 
meubilair, een ingenieus geluidloos verluchtingssysteem en de verstelbare geluidspanelen. 
Daarnaast is er nog een kamermuziekzaal met plaats voor 320 toeschouwers en er zijn ook 
diverse repetitieruimten beschikbaar. 
 
Zo’n gebouw vergt ook een zeer uitgebreide logistiek, temeer het gebouw in feite een 
multifunctionele bestemming gekregen heeft. Tot de mogelijkheden behoren, naast louter 
muzikale uitvoeringen, ook allerhande optredens, voordrachten, kunsttentoonstellingen, 
presentaties, congressen, recepties, trouwfeesten en noem maar op. We werden door onze 
gidsen langs de backstage, de technische ruimten, de regiekamers, de vertaalcabines, de loges 
en de bijhorende accommodatie voor de artiesten geleid. Om al die functies te kunnen 
waarmaken is er een equipe van 65 vaste werknemers beschikbaar. En, toch ook even 
vermelden: Cera is structureel sponsor van het concertgebouw en Cera-vennoten kunnen 
regelmatig voorstellingen bijwonen tegen een zacht prijsje. 
 

Het bezoek werd afgerond op de zevende verdieping, 
de bovenste verdieping van de Lantaarntoren waar ook 
nog een expositieruimte is en een terras met een mini-
beiaard waarop je zelf even beiaardier kunt spelen. Bij 
goed weer heeft men daar ook een goed uitzicht over 
de stad en de wijde omgeving, maar helaas werden we 
getrakteerd op dichte mist. Niet getreurd echter, na de 
rondleiding konden we in de mooie zaal “The 
Greenery” van het vlakbij gelegen hotel nog napraten 
bij koffie en dessertbuffet. 
 
Meer foto’s op foto's bezoek concertgebouw 

 
Freddy 
 
 
 

 
 
 

https://kbcseniorenbrugge.be/fotos-bezoek-concertgebouw/
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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. 
 
 

Column Gil: de druiven van het geluk 

Eind december. Sierlijk gleed, vanuit de luchthaven Oostende-Brugge, de Boeing 737 de lucht 
in op weg naar het land van de Guanches. Dit waren de oorspronkelijke bewoners van de 
Canarische Eilanden, die zich eerst vestigden op Tenerife, het eiland van de eeuwige lente. 
Aanvankelijk dacht men dat dit de afstammelingen waren van de Vikingen. Maar de 
wetenschap vogelde uit dat de Guanches, wat letterlijk betekent mensen van Tenerife, 
wegtrokken uit Noord-Afrika en in wezen behoorden tot een zijtak van de Berbers. In 
Candelaria, een oud vissersdorp in het noorden van het eiland, zijn er negen standbeelden te 
bewonderen van de Guanche-koningen (Los Menceyes), die tot op het einde van de 15de eeuw 
konden standhouden tegen de Spaanse veroveraars.  

De landing naar het vliegveld Tenerife-Zuid werd, dankzij de dolgedraaide wind, gekenmerkt 
door een turbulentie met symptomen van evenwichtsstoornissen. De uiteindelijke 
“touchdown” op het tarmac ging gepaard met trampolineoefeningen, maar uiteindelijk kreeg 
de piloot het applaus dat hij verdiende. Na zijn kunststukje werd die dag Tenerife-Zuid voor 
alle luchtverkeer gesloten.  

♫Daar is de zon...daar is de lente...♫. De dag daarop is het ontwaken bij kennissen, die op het 
gelijkvloers een appartementje verhuren. Hun schitterende gelegen woonst prijkt op een 
uitloper van een klif, die pal uitkijkt op een kleine baai, omringd door grillige rotsen die met 
hun armen de zee omhelzen. Via een kronkelende stenen trap, stapt men een schilderij binnen, 
dat een onwaarschijnlijk mooi beeld brengt van een kleine inham, waar de keien op het zwarte 
zand, zachtjes heen en weer rollebollen. Het water dwarrelt rond de rotsen, van tijd tot tijd 
spat het er tegen op en een fontein van duizenden waterdruppeltjes vult terug de zee. Een 
azuurblauwe lucht, enkele licht wiegende vissersbootjes en in de verte de contouren van La 
Gomera vervolledigen het beeld. 

 ’s Avonds ontmoet ik Juan, waarmede wij jaren terug, via ons gastheer, kennis maakten. Zijn 
grootvader was afkomstig van La Gomera, het ruige eilandje, gelegen ten zuidwesten van 
Tenerife. Indertijd werden daar, gezien het berglandschap, berichten met fluittonen (El Silbo) 
doorgegeven. Juan, een man van de zee, erfde deze vaardigheid. Door de jaren heen, waren 
wij vrienden geworden en op een morgen nodigde hij mij uit om met zijn bootje, nauwelijks 6 
à 7 meter lang en met moeite iets meer dan 2 meter breed, naar zijn werkterrein de 
“kweekvijvers” te varen. Deze visvijvers, in volle zee, hebben een diameter en diepte van 17 
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meter waar dorade (zeebrasem) en lubina (zeebaars) rondspartelen. Wij doken het water in 
om naar die netten, omringd door brede rubberen banden, te zwemmen, maar Juan wist 
verdorie goed dat daar in de buurt dolfijnen vertoefden. Alsof het afgesproken was, doken er 
een tiental op, die speels rondom en onder ons hun fratsen uithaalden. Als afscheid doken er 
uit het water een paar “tuimelaars” op, die enkele onnavolgbare pirouettes opvoerden……dit 
staat in de schatkamer van mijn geheugen gegrift. 

 Een andere verrassing was gaan “vissen voor anker”. Wist ik veel wat dit was. Vooraf vertelde 
hij mij dat wij eerst een voorraad dienden op te slaan. Die ‘proviand’ was: “San Miguel…de 
mannen weten waarom”. Weer met zijn “vissersbootje”, voeren wij het zeegat uit tot nog 
amper aan de horizon het vasteland te bespeuren was. Toen gooide hij het anker uit.…klaar 
voor de visvangst. Zijn bootje “Libertad” danste wel niet op neer dwars door de woeste orkaan, 
maar deinde en rolde wel behoorlijk. Na twee uur turen naar het golvende op- en neergaande 
water, begon mijn maag opstandig te worden en kon ik alleen maar hunkeren naar een terrasje 
aan wal. Drie uur later, gaf Juan zijn gevecht met een vrije grote lichtgekleurde schildpad, 
volgens hem een “schildpadmanta”, op. Geen “pirouette” ditmaal. Nu weet ik wat “vissen voor 
anker” is.  

Op oudejaarsdag neemt de zee afscheid van het voorbije jaar en wordt woelig. De wind steekt 
op en het geluid van de aanrollende golven zwelt aan. Het zigzaggend binnentrekken van het 
water in de holtes en spleten van de grotten, de holle slagen die ritmisch, nu eens zacht dan 
eens hard weergalmen, doen mij denken aan een symfonisch orkest waarbij de slagen van de 
pauken het ritme bepalen. Het is een symfonie van water dat tegen de rotsen beukt en de keien 
op het strand doet roffelen. Het is de aanzet om naar de andere zijde van de kleine baai te 
gaan, waar Juan woont. Zijn uitnodiging beschouw ik als een voorrecht, want het gebruik is 
dat de jaarwisseling in familiekring doorgebracht wordt. 

Pas na middernacht gaan de vrienden elkaar opzoeken en dit gebeurt dan meestal op het 
marktplein. In zijn ruime garage staat er een tafel waarop een diversiteit van tapas is 
uitgestald met daarnaast de schotels met exotisch gedroogd fruit zoals ananas, papaja, 
noten…… . De blikvanger is echter een enorme jamón serano, waarvan ieder naar hartenlust 
stukjes kan afsnijden. Om het decor af te ronden staat er in slagorde een batterij flessen, 
Spaanse wijn en cava, klaar om soldaat gemaakt te worden. Enkele familieleden hebben een 
“timble” meegebracht, dit is een soort minigitaar, die als begeleiding dient voor een nu al 
melancholisch klinkend “Guantanamera”. 

De toon is gezet en in een onwaarschijnlijk hoog tempo worden de nog halfvolle glazen 
bijgevuld door je buurman of buurvrouw. Wil je een tapa, nootje of hesp dan is de zelfbediening 
open. Aperitief op zijn “Canarisch”. Naarmate het avonduur vordert, wordt het mij duidelijk 
waarom “de garage” de uitgelezen plaats is om oudejaar te vieren. Alles wat men niet meer 
nodig heeft, wordt op de grond gekeild, papiertjes, assen van sigaretten, omhulsels van 
kurken…… Anderhalf uur voor middernacht verschijnen er schotels met geroosterd vlees op 
tafel. Waar dit allemaal vandaan komt, is moeilijk te achterhalen, maar de barbecue is een 
van de mogelijkheden om “het Laatste Avondmaal” van het jaar te nuttigen. Volgens mijn 
buurvrouw kon dit evengoed bonensoep met grote stukken vlees en brood zijn. Ergens in mijn 
achterhoofd speelt de gedachte dat een zekere Pieter Breughel dit tafereel zou kunnen 
vereeuwigen. Even voor middernacht stap ik naar buiten en kijk uit over de baai. De lucht is nu 
zwaar bewolkt, maar onwaarschijnlijk mooi wordt het als de maan in twee evenwijdige banen 
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door de wolken breekt. Op het water tekenen zich twee zilverblauwe strepen af, die een 
schitterend effect op de inktzwarte zee teweeg brengen. Is dit “eindejaarsgloed” in Tenerife? 

Klokslag middernacht: “Las uvas de la suerte”, de druiven van het geluk. Volgens goede 
Spaanse gewoonte nuttigt of liever slikt men, met een wens in gedachten, bij iedere klokslag 
van middernacht een druif naar binnen…lukt dit niet dan komen jouw wensen niet uit. Mijn 
druiven zijn binnen, mijn gedachten en wensen hou ik voor mij. “Salud, amor y dinero” met 
deze drie woorden spelt Juan iedereen de geluksbrengers op. Dit zijn 3 lintjes, de ene 
rooskleurig, de andere oranje en uiteindelijk een gele. Een paar flessen Spaanse cava knallen 
open en gaan van mond tot mond. Alsof afgesproken barst in Alcalá oorverdovend vuurwerk 
los, dat de donkere lucht doet tintelen door openspattende kleurrijke sterren.  

Twee dagen later kijk ik uit op de baai van Alcalá. De zon zakt vrij snel weg in de zee. Het is 
geen rode gloed, maar de zon heeft een vaalgele kleur omringd door een zachte zilveren schijn. 
De zon verdrinkt nu in de zee, de maan neemt bezit van het resterende gedeelte van de dag en 
geeft zijn lijkkleur aan de aarde. Ik denk aan de “druiven van het geluk”. 

2023… Mijn wens voor jullie? Pluk de momenten van geluk en laat die ontluiken tot een 
wondermooi boeket, dat altijd bloeit… . Carpe Diem! 

 

Gil Roos 


