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Voorwoord 

 
Beste eden, 
 
Oef, de lange donkere dagen zijn stilaan achter de rug, we kijken al uit naar de lente en de 
zomer. In maart en april kunnen we jullie weer een hele waaier aan activiteiten aanbieden, 
niet minder dan vijf zelfs. Toch even opmerken dat we stilaan wat meer “doe” activiteiten 
inrichten, zeker vanaf de lente die trouwens alsmaar vroeger zou moeten beginnen volgens 
de statistieken van het KMI. Het is inderdaad de bedoeling om onze leden in beweging te 
houden zowel fysiek als mentaal. In elke nieuwsbrief vind je ons programma. Dat ligt reeds in 
grote mate vast op een paar uitzonderingen na, maar dat is in deze tijden nauwelijks te 
vermijden. Ver vooruit plannen is af en toe een heikele zaak. Bij een organisatie heb je nood 
aan meerdere “actoren” zoals dat dan heet en de horeca bijvoorbeeld is niet altijd bereid om 
een grote groep op eender welke dag of tijdstip te ontvangen. Gezien de nieuwsbrief slechts 
tweemaandelijks verschijnt, geven we dringende wijzigingen door met een mailtje. Bij twijfel, 
kijk zeker eens naar het programma op onze website, daar vind je altijd de meest actuele 
versie.  
 
Ondertussen vond op 25 januari, na het optreden van Tina Tyrant, onze jaarlijkse Algemene 
Vergadering plaats. Verderop in deze nieuwsbrief kan je een beknopt verslag lezen. De 
statutair voorziene agendapunten werden vlotjes afgewerkt en met een overgrote 
meerderheid goedgekeurd. Dit jaar was er ook extra aandacht voor de toekomstige 
samenstelling van ons bestuur. Gelet op de statutaire leeftijdsgrens van 75 jaar voor 
bestuursleden, staan we in de volgende jaren voor heel wat vervangingen. Sowieso waren we 
al van plan ons bestuur wat uit te breiden, daar zijn meerdere redenen voor. Onze kring blijft 
lichtjes groeien en we hopen in 2023 een behoorlijk aantal nieuwe leden aan te sluiten. 
Daarnaast er is ook een toename van het aantal en de diversiteit van onze activiteiten. Verder 
wensen we ook te voorzien in de onderlinge back-up van de bestuursleden zodat de 
continuïteit van de bestuurstaken in alle omstandigheden kan verzekerd worden. 
 
Concreet: in de loop van dit jaar zouden we het bestuur sowieso willen uitbreiden met 
minstens 1 bestuurslid. We moeten echter zeker ook anticiperen op de bovengenoemde 
toekomstige vervangingen. Onze Eric Dupon gaat “met pensioen” einde dit jaar en in de 
periode 2025-2026 moeten we nog eens 3 bestuursleden vervangen. Het zou zeker ideaal zijn 
om de nieuwe bestuursleden in de volgende jaren geleidelijk in te schakelen zodat ze zich 
kunnen inwerken. De timing is uiteraard bespreekbaar. Wie zich geroepen voelt om een 
steentje bij te dragen aan de doelstellingen en de werking van KBC Senioren Brugge, geef me 
zeker een seintje. De coördinaten vind je op de volgende pagina. 
 
 
Freddy 
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Activiteitenkalender 2023 (versie 01/02/2023) 
 
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. 

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 
donderdag 30 maart 

EHBO-opfrissing (hartveilige vereniging) 
Voorstelling Chili-Argentinië 
Voorjaarswandeling Zwinbosjes 

april dinsdag 4 april 
donderdag 13 april 
woensdag 19 april 
van 23 tot 28 april 

Creanamiddag  met als thema “Pasen” 
Petanque 
Quiz 
Reis naar Napels (volgeboekt) 

mei dinsdag 16 mei 
dinsdag 23 mei 

Daguitstap Antwerpen en Joodse wijk 
Dagfietstocht Veurne - Diksmuide 

juni donderdag 8 juni 
datum nog te bepalen 

Petanque 
Zomerwandeling 

juli   

augustus donderdag 17 augustus 
donderdag 31 augustus 

Zomer-BBQ 
Fietstocht (namiddag) 

september donderdag 7 september 
datum nog te bepalen 
datum nog te bepalen 

Petanque 
Daguitstap Boulogne en Nausicaa 
Herfstwandeling 

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 met optreden van Astrid Troubadour 

 

Voor enkele activiteiten is de datum nog niet vastgelegd en eventueel komt er nog een 
culturele activiteit of een extraatje op de planning. We houden jullie op de hoogte. 
 
 

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 voorstelling “Chili en Argentinië” op  woensdag 15 maart 2023 

 
Wij nodigen je graag uit op de reisreportage 
“Chili en Argentinië” gebracht door Ronny 
Jacobs en Mieke Heinkens.  
- In Chili nemen ze ons mee naar o.a. de 
Maanvallei, El Tatio en het grote zoutmeer van 
de Salar de Atacama. 
- In buurland Argentinië bezoeken we typische 
wijken in Buenos Aires. 
- In Patagonië, dat zich over de 2 landen 
uitstrekt,  gaan we walvissen, pinguins en 
zeeolifanten spotten. 
 

Deze voorstelling vindt plaats om 14 uur  in Wijkcentrum ‘De Xaverianen’ (Polyvalente Zaal A), 
Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels Brugge. Ruime parking onder het gebouw. 
Klik voor het interactief plan 
 
 

Inschrijven door overschrijving van 3 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 van 
KBC Senioren met mededeling “Chili en Argentinië”. Inschrijven vóór 6 maart 2023. 

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

 
 

Uitnodiging Voorjaarswandeling “De Zwinbosjes” op donderdag 30 maart 
 
Voor onze voorjaarswandeling hebben we gekozen voor de Zwinbosjes in Knokke-Heist. Het 
is een wandeling van +/- 7 km. We kunnen genieten van de mooie natuur rond het Zwin: 
bos, uitgestrekte weiden, duinen en de zee. 

  
We starten aan de ingang van het natuurreservaat om 13 uur 30. Parkeergelegenheid op de 
parking van het Zwin aan de prijs van 5€ per dag. 
 
 

https://goo.gl/maps/FwKZz9mxo18gPhnVA
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We sluiten de wandeling af met koffie, een pannenkoek en een gezellige babbel in “The 
Shelter”. Tip: voor wie het interesseert is er mogelijkheid om in “The Shelter” een 
middagmaal te nemen. 
 

Inschrijven door overschrijving van 6,50 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC Senioren met mededeling “Zwinbosjes”. Inschrijven vóór 22 maart 2023. 

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

 

Uitnodiging Creanamiddag “Pasen” op dinsdag 4 april 
 

Hier komt de lente ! 
 
Pasen nadert en we krijgen meteen zin om van alles te doen! 
Bloemen ontluiken en een klein zonnetje komt piepen ! Na het 
succes van onze vorige workshops, helpt Veronique van 
Bloemenzaak Artemisia ons om meteen de vrolijke lentesfeer in 
huis te halen ! We gaan opnieuw creatief aan de slag met als 
thema “Pasen”. Alle materialen zullen aanwezig zijn. 
 

KOMT U OOK ?  

 
➔ Tip : breng zelf een aardappelmesje en/of snoeischaar mee 

 
Onze crea-namiddag vindt plaats op dinsdaq 4 april om 14 uur. Aandacht, wijziging locatie!  
Deze keer komen we samen in Wijkcentrum ‘De Xaverianen’ Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels-
Brugge in  Polyvalente zaal B op de eerste verdieping. Ruime parking onder het gebouw. 
Klik voor het interactief plan 
 

Inschrijven door overschrijving van 33 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 
van KBC Senioren Brugge met vermelding ‘Pasen’. Werkelijke totale prijs van  materiaal, zaal 
en consumptie is 60 euro. Graag inschrijven vóór 28 maart 2023 

 
➔ Meer info ? Annick Vandekeere 0474 95 11 65 

 
 

Uitnodiging Petanque op donderdag 13 april 
 

Graag nodigen we je uit op onze eerste  petanque-
namiddag 2023 op donderdag 13 april 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 
 

https://goo.gl/maps/FwKZz9mxo18gPhnVA
https://goo.gl/maps/J9stgYS84E38pS6m9
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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 4 april 

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

 

 

Uitnodiging quiz KBC Senioren Brugge op woensdag 19 april 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Graag nodigen we jullie uit op de “KBC Senioren Quiz” op woensdag 19 april 2023 om 14 uur. 
in de polyvalente zaal A van het wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 3,  8000 Brugge 
St.-Michiels.  Er is ruime parking onder het gebouw. Zie ook het Interactief plan 
 
Onze quizmaster Dany Corthals stelt uw kennis op  de proef over allerhande thema’s zoals: 
sport, muziek, film & TV, flora, fauna, geschiedenis, wetenschap, aardrijkskunde enzovoort.  
Het gaat om algemene kennis en ook over weetjes, nieuwtjes allerhande over het voorbije 
jaar 2022. 

De quiz wordt gespeeld in ploegen van vier personen.  Het geniet de voorkeur als je zelf een 
ploeg kan samenstellen en er een originele naam bij bedenkt. Je kan ook individueel of per 
koppel inschrijven, dan stellen wij zelf een ploeg samen. 

Om deze spannende namiddag door te komen kan u wel genieten van een paar drankjes.                        
De eerste 3 ploegen in het klassement worden met een prijsje beloond.                                                 

Inschrijven gebeurt door overschrijving van 2.50 euro per persoon op rekening van KBC 
Senioren Brugge BE11 4747 1460 0148 met mededeling “quiz” en vermelding van ploegnaam 
en/of medespelers.  Gelieve in te schrijven vóór 10 april.  

➔Meer info: Chris Vermeulen  0478/35 77 06 

https://goo.gl/maps/J9stgYS84E38pS6m9
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Verslag Algemene Vergadering woensdag 25 januari 
 
Na de Franse chansons, ons gebracht door Tina Tyrant (die ondertussen voor een andere 
artiestennaam koos nl. Valentine De la Boîte !), was het tijd voor onze jaarlijkse statutaire 
Algemene Vergadering. Hier een beknopt verslag. 
 
AGENDA: 

• Financieel Jaarverslag: 2022 was voor ons een jubileumjaar. We vierden niet alleen 
ons 55-jarig bestaan maar het was ook het eerste jaar sinds 2020 dat de meeste 
activiteiten effectief konden doorgaan. Die van januari en februari moesten nog 
geannuleerd worden, maar daarna is alles vlot verlopen. We deden een inspanning om 
onze leden extra te verwennen na de magere jaren 2020 en 2021. Daardoor werd het 
opgebouwd kassaldo van 2020 en 2012 wat afgeroomd maar dat bleef volledig in lijn 
met onze termijnplanning. 

• Jaarverslag 2022: in dit verslag werd gerapporteerd over de diverse activiteiten en ook 
over ons ledenbestand. Wat het ledenaantal betreft kunnen we nog steeds een lichte 
groei noteren, we tellen nu 477 leden. Onze overleden leden en ook de overleden 
partners werden herdacht. 

• Planning en info voor 2023: het jaarprogramma werd voorgesteld. We hebben 
opnieuw gezorgd voor een gevarieerd aanbod waar iedereen van kan genieten. Hier 
en daar is er nog een wijziging of aanvulling te verwachten, het is nu eenmaal quasi 
onmogelijk zo ver op voorhand alles tot in detail vast te leggen. Wijzigingen worden 
ruim vooraf medegedeeld. De meest recente versie van het programma is te vinden 
op onze website. 

• Goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag 2022, het programma 2023 en 
kwijting aan het bestuur: bij handopsteking werden deze punten één voor één 
goedgekeurd en kreeg het bestuur ook kwijting voor de werking in 2022. 

• Verlenging bestuursmandaten: het driejarig bestuursmandaat van Rita Spegelaere, 
Regine Vanhollebeke, Eric Dupon en Chris Vermeulen kwam te vervallen. Deze 
bestuursleden zijn akkoord om hun mandaat met nog eens 3 jaar te verlengen. Dit is 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

• Toekomst bestuur: we wensen het bestuur uit te breiden met 1 mandaat en we 
moeten ons voorbereiden op de vervanging van in totaal 4 bestuursleden die tussen 
einde 2023 en einde 2026 de statutaire leeftijdsgrens van 75 jaar bereiken. Zoals je al 
kon lezen in het voorwoord, zijn we dus op zoek naar kandidaten. Meer info bij de 
voorzitter via frduw21@gmail.com of op 0497 42 85 96. 

•  Rondvraag: geen verdere vragen 
 
 

CERA-Nieuws  

 
In het kader van de samenwerking tussen Cera -Sofo en de Seniorenkringen van KBC legden 
we in de bijdrage in onze nieuwsbrief meestal het accent op de mooie sociale aspecten van 
de werking van Cera. Daarnaast zijn er echter ook heel wat financiële voordelen voor de 
vennoten: een zeer diverse en brede waaier van aanbiedingen, maar ook een heel mooi 
rendement op de vennotenaandelen en dat mag ook eens in de verf gezet worden. Hier volgt 
een uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van Cera: 

mailto:frduw21@gmail.com
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3,25% + 1% dividend voor de vennoten van Cera over boekjaar 2022 
 
“Voorstel voor de uitkering van een dividend voor van 3,25% + 1% over het boekjaar 2022. Dit 
voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Cera-vennoten tijdens de Algemene 
Vergadering op zaterdag 3 juni 2023. Dit is een dividendverhoging van 3,25 naar 4,25%. . Als 
de Algemene Vergadering dit voorstel goedkeurt, zal het totale dividend van 4,25% worden 
uitbetaald op woensdag 7 juni 2023”. 
 
Wat betreft de evolutie van het aantal vennoten gaat het verder de goede kant op. Cera is 
stevig op weg naar 400.000 vennoten. Cera verbindt vandaag 387.398 vennoten (cijfer van 15 
december 2022) en daarin schuilt meteen ook de kracht van onze coöperatie: samen – met 
elkaar – betekenen we meer. Cera verwelkomde dit jaar ruim 12.500 nieuwe vennoten en 
groeit zo toe naar de doelstelling van 400.000 tegen 2025 (oftewel 1 op 25 inwoners van ons 
land die Cera-vennoot is). 
Lees het volledige persbericht op de website van Cera. 
 
➔ En nog een tip: Vennotenaandelen kan je eenvoudig aankopen via KBC Mobile. 
 
 

Personalia 
 

Welkom aan onze nieuwe leden 

 
Ivan Vandesteene 21/01/2023 Brugge 
Godwin De Groef 06/02/2023 Brugge Assebroek 
Dirk Taelemans 15/02/2023 Borsbeke 
 

Forum 
 
 

Onze nieuwsbrief staat open voor leden die een niet-commercieel initiatief, project,  artistiek 
evenement, sociaal doel of dergelijke, willen voorstellen aan onze leden. Wil je iets 
publiceren, stuur een mailtje met de nodige info naar kbcseniorenbrugge@gmail.com.  

 

Palliatieve Zorg Vlaanderen 

 
Onze ex-collega Christine De Cafmeyer is op zoek naar vrijwilligers die een handje kunnen 
toesteken bij de werking van de vzw Palliatieve Zorg Vlaanderen. We nemen haar oproep over: 
“In het kader van Minerva (nvdr: Minerva is een eindeloopbaanplan van KBC) werk ik nu bij 
Palliatieve Zorg Vlaanderen. Dit is een koepelorganisatie in de zorgsector die alle zorgverleners 
die  actief zijn op het vlak van palliatieve zorg ondersteunt.   Palliatieve zorg is de zorg waarbij 
de focus verschuift naar levenskwaliteit voor mensen die niet meer beter worden. Palliatieve 
zorg kan starten bij een slechte diagnose en wordt opgenomen door zorgverleners in de eerste 
lijn (bijvoorbeeld de huisarts) maar ook door gespecialiseerde zorgverleners in ziekenhuizen, 
woonzorgcentra, in de thuiszorg. 

https://www.cera.coop/nl/particulieren/nieuws/2022/20221216_nf_dividend?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=20221216_Nieuwsbrief_dividend_NL_FR&utm_term=949.130003.6218.0.130003&utm_content=+600+taal+N+of+E
mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
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Omdat onze middelen beperkt zijn en we als VZW  willen focussen op de basisopdrachten in de 
zorg, is er versterking én extra kennis nodig op verschillende ondersteunende domeinen en 
zoeken we  versterking via vrijwilligers. Concreet denk ik dan aan jullie als gepensioneerde 
collega’s. Heb je zin om een paar dagen per maand, een dagje in de week, of specifiek voor een 
project ons te versterken, dat zou dan heel welkom zijn. We denken dan aan het volgende:  

• Onze ledenwerving: nu zijn vooral organisaties lid maar we zouden graag eens verder 
kijken hoe we ruimer leden kunnen aanspreken.   

• Financiële rapportering: ook hiervoor hebben we geen specifieke experten aan boord 
en zou een extra paar ogen kunnen helpen. 

• Juridisch advies, advies op personeelsvlak. 
• Een campagne opzetten om samen nieuwe tools uit de dragen bijvoorbeeld om 

patiënten te empoweren in het bepalen van hun eigen zorgpad.  
• Helpen boodschappen professioneel en verstaanbaar over te brengen. Soms is geen 

kennis (van jargon) een voordeel!  
• Heb je iets te bieden op vlak van coaching opleiding ?  

  
Bedoeling is natuurlijk dat we dat samen doen met ons gemotiveerd team. Ons kantoor is 
gelegen in Vilvoorde, vlakbij het station. Onze collega’s werken ook wel een paar dagen per 
week thuis, verplaatsingen kunnen beperkt blijven. De wettelijke vrijwilligersvergoeding en 
verplaatsingskosten kunnen voorzien worden.” 

  

Wil je meer weten ? Bel me dan gerust op het nummer:  0495 59 84 09 

Wil je je interesse doorgeven dan kan je mailen naar:    
- Christine De Cafmeyer c.de.cafmeyer@palliatievezorgvlaanderen.be   
- Anne-marie De Lust a.de.lust@palliatievezorgvlaanderen.be 

  
  

 Plan International organiseert een Popmuziek-Quiz 
 

Ons lid Luc Decloedt engageert zich voor “Plan International” 
en geeft ons wat uitleg bij de werking van deze organisatie. 
 
Mensen ‘adopteren’ (uiteraard niet juridisch) een kindje in een 
land waar er nog heel wat te doen valt op vlak van zowel 
onderwijs, medische hulp, sanitaire infrastructuur, enz. Met 
die middelen wordt werk gemaakt van het opdrijven van de 
levenskwaliteit van de ganse gemeenschap. Zo heb ik zelf een 
PLAN-kind in de Filipijnen.) zal wel bekend zijn. PLAN-ouders 
geven maandelijks 30 €/kind.  Maar naast die werking zijn er 
verspreid over het land nog werkgroepen met vrijwilligers 
actief, zoals onze werkgroep die eigenlijk praktisch heel West-
Vlaanderen overspant. 
 

Die werkgroepen organiseren jaarlijks een aantal evenementen, zoals de quiz, om nog wat 
extra middelen te werven. Naast de blijvende aandacht voor het lot van vooral meisjes, wordt 
ook jaarlijks een specifiek land in een project gesteund.  Vorig jaar was dat Senegal.  Voor 2023 
moeten we de keuze nog bepalen. Dat gebeurt normaliter volgende woensdag. Wellicht wordt 

mailto:c.de.cafmeyer@palliatievezorgvlaanderen.be
mailto:a.de.lust@palliatievezorgvlaanderen.be
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het dit jaar eerder een project ergens in Zuid-Amerika. Met de opbrengsten uit die 
evenementen steunen we die jaarlijkse projecten. We nodigen jullie graag uit voor onze 
POPMUZIEKQUIZ 2023: 
 

KBC Senioren Brugge mag natuurlijk ook altijd een ploegje inschrijven… 

- Zaterdag 4 maart om 19 uur in De Xaverianen, Xaverianenstraat 3 in Brugge. 
- Maximum 5 personen per team, 25 euro per team, inschrijven via planbrugge@gmail.com 
en betaling van 25 euro op rekening BE80 7340 4676 0877 van Plan Werkgroep Brugge met 
vermelding van de groepsnaam. 

 
 

Een unieke verzameling “rekenlatten” 
 
Ons lid Dirk Standaert (onze “rekenlatman”) heeft in de loop der tijden een werkelijk unieke 
collectie rekenlatten en andere rekenhulpsystemen verzameld. Hierbij 3 korte filmpjes van 2 
minuten elk over enkele stukken uit zijn verzameling. Klik Rekenlatman 
 
Dirk wenst ons veel kijkplezier en is steeds bereid om meer informatie te geven aan de 
gegadigden. 
 

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 die op de wachtlijst staan 
opvissen en in elk geval is het kostenbesparend voor alle partijen. In principe zorgen we voor 
terugbetaling voor zover de Kring zelf geen kosten moet betalen. Dus graag tijdig een seintje 
op kbcseniorenbrugge@gmail.com , op 0497 42 85 96 of op het nummer van de 
verantwoordelijke. 
 

Facebook 

 
Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief hebben we voortaan nog 1 enkel Facebook-
kanaal, onze besloten (=privé) groep FB-club Senioren KBC Brugge. Deze groep met 
ondertussen 157 leden 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 
deze 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. 
 
Het lidmaatschap is exclusief voorbehouden aan de leden van KBC Senioren Brugge en hun 
levenspartner. Daarover wordt gewaakt door de beheerders van de groep. Buitenstaanders 
kunnen onze berichten en foto’s niet zien. 
 

mailto:planbrugge@gmail.com
https://etwie.be/nl/kennisbank/nieuws/van-telraam-tot-zakrekenmachine-de-geschiedenis-van-rekenhulpsystemen-verteld-aan-de-hand-van-de-verzameling-van-drie-verzamelaars-in-de-verzameling-van-dirk-standaert
mailto:kbcseniorenbrugge@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/vandist.jacques/
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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, zend 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 

 
 

Column Gil: Voorjaarsconferentie 2023 

Een ‘wist-je-datje’. Een mens kan het zo gek niet bedenken, maar er zijn meer “themadagen”, 
zoals Valentijn, dan er dagen in een kalenderjaar zijn. Hier volgen, lukraak, enkele “minst 
bekende”: niksdag, tapdansdag, dag van de betaalde liefde, croissant dag, dag van de 

trekvogel en… ♫De dag dat het zonlicht niet meer scheen♫. Maar er is ook nog zoiets als het 
woord van het jaar. Met tromgeroffel werd het voor 2022: “klimaatklever”. Dit had evengoed 
ook bumperklever, zelfklever of boomklever kunnen zijn. Maar waarom niet eens “een award” 
voor het motto van het jaar 2022? Zo gezegd, zo gedaan. Een jury, bestaande uit een man en 
een paardenkop, graaide uit de talrijke opties van slagzinnen, slogans, leuzen…twee 
nominaties. Te weten: “Laat ons duidelijk zijn” en “Op eigen initiatief”. De kiezers van de 
lijfspreuk, met de meeste stemmen, krijgen eeuwige roem en lof toegezwaaid in de meest 
gelezen nieuwsbrief op onze blauwe planeet en het universum: “KBC Senioren Brugge”. 

Kies en zoek maar uit. Bij iedere verschijning op TV gaf de ideale schoonzoon ‘Alexander de 
Eerste’, de orkestleider van Vivaldi, een toelichting welke van de vele “werven” er het eerst 
dringend op stapel stond. Tot in de treure baarde hij echter met zijn favoriete slagzin, “Laat 
ons duidelijk zijn”, meestal miskramen. Het was verdorie duidelijk dat het grotendeels niet 
duidelijk was. Aandachtspunten met wazige intenties, deadlines… verdwenen vervolgens in 
het labyrint van gedane beloftes. Daarentegen was zijn genadestoot aan Eva De Bleeker, zijn 
blauwe staatssecretaris voor begroting, wel overduidelijk. Een publiekelijke vernedering werd 
het. Eva kon niet tellen zelfs niet met een ouderwets telraam, haar begroting trok op geen 
fluit en zij mocht spitsroeden lopen. Besluit: zij werd figuurlijk, in vol parlement, in haar blootje 
gezet. Eva keek wezenloos voor zich uit en dacht “hier wil ik niet zijn”. 

Enkele dagen later, onder auspiciën van de ‘Blauwe geschelpten’, kwam Maggie De Block 
‘Open VLD-fractieleider’ op de proppen. Na de vaststelling van de diagnose, schreef Magic 
Maggie een ziektebriefje voor Eva met als therapie meditatie in het vagevuur. Die loutering 
zou een heling betekenen. En als zij een braaf meisje zou blijken te zijn en haar baas 
‘Alexander de Eerste’, figuurlijk, zou witwassen… was er voor haar nog een topfunctie, als 
‘interieurverzorgster’, weggelegd in het aardse paradijs van de liberalen. Daarvoor diende zij 
wel, publiekelijk, alle schuld met een ‘Mea maxima culpa’ op zich te nemen voor een “foute” 
inschatting bij de begrotingsopmaak (sic). Eva zag de blauwe lusttuin van Eden niet zitten en 
beet niet in die zure appel. Groot gelijk heeft zij. Respect! Laat ons duidelijk zijn, er is een 
zekerheid “morgen komt de zon op” aldus Alex I. 
 
Op het netvlies gebrand: rollende ogen en op maat bewegende voorarmen die als een 
metronoom, maar dan van boven naar beneden, steun dienden te verlenen bij het 

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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benadrukken van haar lijfspreuk: “Op Eigen Initiatief”. Wie kan dit anders zijn dan Tinne Van 
der Straeten, die perfect als tweelingzus van Kristof Calvo kan doorgaan. Of was zij eerst, een 
kloon van Calvo en heeft Petra De Sutter er vervolgens een ‘transgender-operatie’ op 
toegepast? Let wel: ‘Tinne’ is een uniseks naam voor zowel jongens als meisjes. Los daarvan 
werd Calvo bijna manisch-depressief toen hij het deksel op de neus kreeg van ‘boezemvriendin 
Almaci’ en geen groene minister werd bij de ‘Vier jaargetijden’. “Het verleden kun je niet 
uitwissen en op een been kan je niet blijven staan” alzo sprak Calvo, de groene Don Quijote, 
en hij stelde zijn kamerzitje veilig in het federaal parlement. Vervolgens nam hij zijn 
elektrische fiets en vertrok, met de noorderzon, naar het Noorden om daar een sabbatjaar uit 
te zitten. Doel? Herbronnen bij de Nederlandse denktank “GroenLinks”. 
 
Tinne de trienne stak de portefeuille van energie in haar sacoche en Petra de cutter, al 
geruime tijd geen “mannetjesputter” meer, werd een van de vele viceministers. Aansluitend 
propte zij, door middel van haar verlostang, stevig de portfolio van de ambtenaren, 
postbedeling… in haar multifunctionele dokterstas. Ondertussen laadde Tinne zich op met AA-
batterijen ‘Duracell’. Gevolg? Op “eigen initiatief” smeet zij zich in de energiesector. Haar 
vroegere connecties en ervaring bij advocatenkantoor Blixt, specialisatie “energiedossiers”, 
waren haar fundamenten. Blixt werkte voor de grootste gasproducenten ter wereld zoals een 
Gazprom (Russisch) en spande ook procedures in tegen de heropstart van kerncentrale 
Tihange 2. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Maar de gasbom ontplofte 
samen met het oorlogsgeweld in Oekraïne. Het gegeven van mogelijk gastekort en de 
wetenschap dat zelfs moderne gascentrales 40 keer meer luchtvervuiling uitstoten dan 
kerncentrales zorgde voor paniekaanvallen bij Groen. 
 
Het hoogtepunt of laagtepunt, het is zoals je het bekijkt, van Tinne voltrok zich op een zowel 
hilarische als pijnlijke wijze. Januari 22: bij een interview door politiek journalist Pieterjan De 
Smedt, gekend om zijn “pitbull” vraagtechniek, kreeg Tinne de trienne alle kleuren van de 
regenboog en haar temperatuurstijging was slecht voor het klimaat. Met haperingen, 
getreuzel, gewauwel, het ‘Merckxiaans’…eh…eh, kwam het eruit dat op haar “eigen initiatief” 
de nucleaire verlenging niet.. niet… niet op tafel lag. Maart 22 terug bij Pieterjan De Smedt. 
Aan het woord Tinne: “op mijn initiatief, op mijn vraag, gaan wij die twee nucleaire 
kerncentrales voor 10 jaar verlengen”. Alsjeblieft! Dankjewel! Tinne draait sneller dan de 
windmolens. Een nieuw offshore windmolenpark krijgt haar naam: ‘Windhen Tinne’. 
 
Eind december 2022 was er de deadline voor een akkoord met Engie voor de 
levensduurverlenging van de kernreactoren Tihange 3 en Doel 4. De uiteindelijke geboorte, 
eerder een embryo, van “de overeenkomst” geschiedde na een olifantsdracht. De boorling, 
genaamd ‘Engiedeal’ kwam subito presto in een couveuse terecht en een voorraad 
‘belastingsbaxters’ wordt al gestockeerd. Een gouden raad voor Tinne: als je bijvoorbeeld 
spreekt over een back-up voor een back-up, bezint vooraleer je begint. Draait zevenmaal jouw 
tong rond, vooral in jouw eigen mond, vooraleer te spreken. Een winnaar voor de slagzin van 
2022? Zowel ‘laat ons duidelijk zijn’ als ‘op eigen initiatief’ zijn aan elkaar gewaagd. Dus noch 
mossel noch vis en dat past perfect bij de compromissen-hutsepot van Vivaldi. 

Een mens zou toch van zijn stoel vallen, zelfs als die is uitgerust met comfortabele 
armleuningen en er bovendien met ducttape aan vastgeplakt zit. Hoe dat komt? De Griekse 
Eva Kaili, vicevoorzitter Europees Parlement, telg van de socialistische familie, is een draaischijf 
in een corruptieschandaal, gekerstend onder de naam Qatargate. Gretig werd er al maanden 
gegraaid in de Qatarese grabbelton van de oliedollars. Toen het echter te warm werd onder 
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haar voetjes, omhuld in de muiltjes van Louboutin “Hot Chick pumps” 13 cm hoog, zond zij 
haar vader de straat op met een valies Louis Vuitton (noblesse oblige) waarin, als zakgeld, 
een slordige 700.000 € aan cash stak. Denk niet dat hij op weg was om het slijk der aarde te 
verbranden zoals destijds een zekere Frank Vandenbroucke. Belgisch Europarlementslid Marie 
Arena, signatuur PS en schoonzus van Elio “strik” Di Rupo, bleef niet aan de zijlijn staan, spinde 
lustig mee in het spinnenweb van Qatar en Marokko. JC Marcourt, voorzitter van het bureau 
van het Waals parlement, boekte voor zichzelf een 20.000 € kostend snoepreisje naar Dubai. 
Hij dacht daar Jupiler mits een kleine aanpassing, namelijk een kameel op het flesje i.p.v. een 
stier, onder de naam “Allahu Akbar” te promoten. Graaitraditie, niks nieuws onder de zon. 
Magnette schoot in een Waalse colère. “Het zal veranderen” dixit King Kong Rousseau en hij 
trok zijn konijnenpak aan. China 2023: het jaar van het konijn, ook in België? 

Terzijde, hoe zou het nog zijn met “Krul Knuffel Konijn El Kaouakibi”? Die blijft ziektebriefjes 
verzamelen. Vroeg daarvoor recent hulp van 2 medewerkers. Zou zij bij haar proces ook een 
speciale box krijgen en naakt gefouilleerd worden om te zien of haar krulspelden niet 
vervaardigd zijn uit briefjes van 500 €. Bij het vervoer van en naar cel kan zij passende 

satanische muziek beluisteren: ♫Money, money, it’s a rich man‘s world♫. Ben benieuwd. En 
“laat ons duidelijk zijn”: zou Magic Maggie, “op eigen initiatief”, haar ziektebriefjes schrijven? 

 
Gil. Roos 

 


