België, 21 augustus: het is aangenaam warm vandaag, geen hittegolf noch stortvlagen
Rumbeke, 21 augustus: en wij zitten binnen redactieraadje te spelen

Voor dit

redactioneeltje

citeren we uit het tekstje dat Ann

naar voor bracht en het liedje op het bezinningsmoment op kamp.
Een redactioneeltje hoeft immers niet altijd ludiek te zijn...

“De afgelopen zes dagen zullen we ongetwijfeld het leven hebben gevierd als
mens, als groep. Onze kampen zijn en blijven telkens het hoogtepunt van het
jaar. Er zal ongetwijfeld veel gelach zijn gehoord, maar er zullen ook nu en dan
stiltes zijn geweest bij een goed of beklijvend gesprek. Er zullen ongetwijfeld
voor elk van ons echte stiltes vallen. Misschien hebben we ons wel eens terug
getrokken op onze kamer of hebben we wat zitten dromen. Sommigen onder ons
zullen af en toe eens in een boek of krant gelezen hebben. Dat kan allemaal
binnen onze vriendengroep, net dat hebben we gevierd met zijn allen. Dit
moeten we ook blijven doen zolang dat het haalbaar is, ik ben er van overtuigd
dat iedereen hier dit graag wil. In het eenenzestig jaar bestaan van onze hechte
vriendengroep zijn er al een aantal leden en mensen die onze groep genegen
waren, naar de overkant gegaan. Het is onmogelijk iedereen op te noemen.
Twintig jaar geleden werd onze groep zeer plotseling door elkaar geschud bij het
overlijden van Lieve. Voor velen onder ons was ze een voorbeeld van
doorzettingsvermogen. Wellicht kijkt ze als een ster mee, samen met de andere
mensen aan de overzijde. Ze blijven allemaal over de groep waken. Het zijn onze
sterren aan het firmament. “

Een ster, die jou nooit meer verlaat
Die altijd voor je straalt
Die geef ik dan jouw naam
Een ster, ze is speciaal voor jou
Om te tonen dat ik van je hou
Zodat je mij nooit meer vergeet
Als je ooit naar boven kijkt
Zie je die ster die op jou lijkt
Het is de mooiste uit het hemelrijk
En gaat ons leven ooit voorbij
Dan schijnt ze nog, voor jou en mij
Die ster die blijft bij ons tot in de eeuwigheid.
(Stan Van Samang)

ACTIVITEITENKALENDER 2019-2020
Zondag 15 september: uitstap naar Sluis
verantwoordelijk: Leen en Paul
inschrijven + vervoer bij Leen: paulenleen32@gmail.com of 0485 82 94 93 (sms)
plaats van vertrek en aankomst: bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel 32, Gullegem
prijs: 15 euro (gids, croque en 1 drankje) + wat zakgeld
meebrengen: aangepaste kledij
tijd: 10 u – 18 u
In de voormiddag krijgen wij een stadswandeling o.l.v. een gids. Na de maaltijd
maken wij een wandeling op de vesten, met kans om hier of daar – voor wie dit
verkiest - weer naar beneden te wandelen en in de winkelstraten te flaneren.

Zondag 13 oktober: bezoek schoen- en borstelmuseum Eperon d’Or in
Izegem
verantwoordelijk: Claudine en Mia
inschrijven + vervoer bij claudine.denoulet@telenet.be of 0494 72 49 23 (sms)
plaats van vertrek en aankomst: Eperon d’Or, Prins Albertlaan 5, Izegem
prijs: 5 euro (ingang + gids) + wat zakgeld
tijd: 14.30 u – 18 u

Zaterdag 16 november: bowling
verantwoordelijk: Bert en Eveline
inschrijven + vervoer bij Eveline: eve1.m@hotmail.com
plaats: De Max, Stationsplein 6A, Kortrijk
prijs: 18 euro (2 spelletjes, huur schoenen en eten)
tijd: 15 u – 19 u

Dinsdag 31 december: oudejaar
verantwoordelijk: kern
inschrijven + vervoer bij Leen: paulenleen32@gmail.com of 0485 82 94 93 (sms)
plaats: bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel 32, Gullegem
prijs: wordt de avond zelf bepaald
tijd: 19.30 u - ???

Zondag 12 januari: nieuwjaren en wat cultuur opsnuiven
verantwoordelijk: Katrien, Carine en kern
inschrijven + vervoer bij Katrien: katriendenoulet@skynet.be of 0474 33 11 63
plaats:
prijs:
tijd:

Zondag 9 februari: denkend aan Holland
verantwoordelijk: Flurk en Mieke
inschrijven + vervoer bij Flurk en Mieke:wimvanstaeyen@hotmail.com
of 056/35.15.61
plaats: de Vonke, Lagaeplein 24 in Heule
prijs: nog te bepalen
tijd: 14.30 u – 18.30 u
Ter voorbereiding van onze reis naar Nederland zullen we ondergedompeld
worden in de Nederlandse landschappen, geschiedenis, gewoontes, muziek
én smaken….

Zondag 29 maart: fotozoektocht
verantwoordelijk: Ann D, Mia, Eveline en Nathalie
inschrijven + vervoer bij Mia: mia.vromant@telenet.be of 0472 44 34 66 (sms)
plaats van aankomst en vertrek:
prijs:
tijd: 11.30 u - ?
Fotozoektocht samen met Jozowij. Details volgen later.

Zaterdag 18 april: een hele dag in Ieper
verantwoordelijk: Veerle, Mia en Gerda
inschrijven + vervoer bij Gerda: jan.degroote-depuydt@telenet.be
of 056/37 08 66
plaats van aankomst en vertrek:
prijs:
tijd:
Zaterdag 16 mei: fietstocht
verantwoordelijk: Katrien, Eveline en Claudine
inschrijven + vervoer bij Katrien: katriendenoulet@skynet.be
of tel 0474 33 11 63 (sms)
plaats van aankomst en vertrek: Beekstraat 1 in Elsegem
prijs: 10 euro
meebrengen: picknick en wat zakgeld voor drankje(s)
tijd: 10.45 u – 17.30 u

Zondag 14 juni: kampvoorstelling
verantwoordelijk: kern
inschrijven + vervoer bij Leen: paulenleen32@gmail.com of 0485 82 94 93 (sms)
plaats: de Vonke, Lagaeplein 24, Heule
prijs:
tijd:

Kamp 2020: 20 – 27 juli in de strandhoeve in Baarlo, Nederland

LOSSE IDEETJES
Doen we nog iets voor de warmste week van 18 – 24 december? Afspreken!
Carine heeft ons opgeroepen om in augustus reeds (23 of 27) samen te kopen
om massaal te gaan haken voor Villa Max.
Volgend jaar zeker als activiteit Souldance, de 5 ritmes voorzien.

KAMPVERSLAG VAN MARIJKE
Ieper, 29 juli 2019.

Dag Lieve Zonnewijzers,

Na onze goede snikhete kamp, die mij heel veel deugd gedaan heeft, schrijf ik
eerst het triestig nieuws, dat Sofie Rommens mijn (IB) individuele begeleidster in
het Provinciaal Bezigheidshome de Waaiberg te Gits Uniek, getelefoneerd heeft,
deze morgen bij mijn broer Piet, en de vrouw van mijn broer Piet, Dora De Bock
is haar naam, waar ik tijdens de week verblijf, tot naar het weekend toe, dat
Freddy Verstraete, mijn medebewoner van woning 1, overleden is, in het
Ziekenhuis te Torhout. Ik was enorm geschrokken, dat Dora De Bock het mij
kwam melden, terwijl ik mij aan het wassen, en gereed doen was. Ik weende als
ik dit triestige nieuws hoorde. Maar ik weet niet wanneer de begrafenis is van
Freddy Verstraete en het uur. Annie Haerinck, Leen Accou en Paul
Vannieuwenhuyse, met Donaat Dumon hebben ook Freddy Verstraete gekend
van in het jaar 1980, en mijn 1ste kamp van de Zonnewijzers, waar ik 39 jaar bij
jullie ben, was in Hulst ook bij Nederland.
Nu schrijf ik mijn goede ervaringen op mijn eigen en goede manier.
Zondagnamiddag 21 juli 2019 met de Nationale Feestdag vertrok ik met mijn
broer Piet en de auto naar Gullegem. Ik nam afscheid van mijn mama, de zus
van mijn mama, Lut Nevejans, en de vrouw van mijn broer Piet, Dora De Bock .
Wanneer we in Gullegem waren, stonden we al klaar, met de bagage, onze
valiezen, de rolwagens en de camion, om per auto’s naar Bielebaele bij
Brasschaat te vertrekken. Het was 17u25 dat we in Bielebaele bij Brasschaat
waren. Dan moesten we wachten om de kamers te installeren en tot dat de
Fietsers er waren. Als de Fietsers er waren hebben we ons geïnstalleerd in de
kamers. Ik ging met de lift naar boven met Leen Accou, en Annie Haerinck,
maar ook met Sophie Dursin, om mijn bed te maken. Ik sliep op het 1ste verdiep
bij Leen Accou, de eerste 2 dagen, omdat Katrien Denoulet nog moest werken,
met mijn beste vriendin Annie Haerinck. Daarna de eerste 2 dagen nadat
Katrien Denoulet er was, sliepen ik en Annie Haerinck bij Katrien Denoulet, om
voor Annie Haerinck en mij te zorgen. Het ging heel goed tot na het kamp.

Ons kamphuis.
We zaten in het Paviljoen De Sterren in het jeugdverblijf Bielebaele
Zwembadweg 5 bij Brasschaat rondom het park, met een tent. Er waren een
drietal koks mee, Johan Scherpereel, Pierre Lesage, en Rita Vandenborre om
iedere dag te koken voor ons, met iedere avond voor het avondmaal een
aperitief met chips, olijven, en warme hapjes met een maaltijd. We deden het
thema van de Horoscopen, Sterren, en Planeten, met iedere avond een Rode
Draad van Mia Vromants en Wim Van Staeyen. Maar we deden iedere dag, veel
activiteiten, per groepen, zoals een bezoek aan Mechelen, gezelschapsspelen
voor de thuisblijvers. We bezochten het museum in GunFire, met twee gidsen
die uitleg gaven over de kanonnen en voertuigen hoe het ontstaan is van de
oorlogen. Leen vroeg wie er mee mocht om te zwemmen. Natuurlijk stak ik
mijn hand in de lucht, omdat ik heel vaak en regelmatig iedere maand de
vrijdagnamiddag in de Waaiberg te Gits Uniek, per groep, de begeleiding van de
woning, en een stagiaire die stage doet in de kine, waar ik ook driemaal in de
week naar de kine ga voor mijn heup, zoals de maandagvoormiddag om 11u10,
de donderdagvoormiddag om 11u10, en de vrijdagvoormiddag om 10u30, omdat
ik veel kine nodig heb voor mijn heup. Het zwemmen deed mij heel veel deugd
voor mijn heup, en ik heb er heel veel en enom van genoten.
Ik was met Leen Accou dagverantwoordelijke, en ik zong een liedje van Marva,
met het Liedje is :
1. De Zonnewijzers zijn zo zeer steeds paraat.
We deden het thema van de Horoscopen, Sterren, en Planeten.
De dagverantwoordelijken (Sterren) wekken ons zo goed,
met veel activiteiten, taakverdelingen en planningen per dag.
Ref. :
Rode zonsondergang van de zon
jullie houden heel veel van mij
Rode zonsondergang van de zon
jullie blijven voor altijd bestaan.
2. De Zonnewijzers betekenen heel veel voor mij
omdat jullie weten hoe ik ben en besta.
Rode Zonsondergang van de zon jullie zijn heel opgewekt en vrolijk
maar jullie zorgen heel goed voor mij, en jullie blijven steeds bij mij
Rode Zonsondergang van de zon
Dit is het liedje van Marva
Rode Rozen in de sneeuw
Rozen Rood als vuur
Die vertellen jou dat ik van je hou
Rode Rozen in de sneeuw
Rozen rood als vuur
Zeggen jou dat ik van je hou.

Het afscheid nemen.
De laatste avond was er voor de aperitief, een Rode Draad, met Mia Vromant, en
Wim Van Staeyen, en ik was de laatste als Horoscoop van de Tweelingen, maar

ik moest met Bert Feys, en Ann Vandorpe met veel kaarten, twee dezelfde
kaarten zoeken, zoals een uurwerk of een koffiemolen, en ik was verloren. Het
is maar een spel, en ik kan tegen het verlies. Dan was er een dankwoordje voor
de koks, die dagelijks voor ons gekookt hadden, met een Bezinning van Ann
Dekyvere, maar Donaat Dumon las die Bezinning ter vervanging van Ann
Dekyvere. Jullie kunnen mij heel goed opbeuren, als er iets is, met mij of
verdrietig ben, met iets dat ik pieker, of niet gaat met mij, jullie moedigen mij
heel goed aan, met heel veel moed en begeleiding, dat ik ieder jaar krijg van
jullie tijdens het kamp.
Ik zou nog zo’n goed kamp willen beleven !
Volgend jaar is het kamp De Strandhoeve in Baarle bij Nederland 2020 van
maandag 20 juli 2020 tot maandag 27 juli 2020 !

Marijke Duthoo.

WIST JE DAT…
Zondag


iedereen voelde het wellicht kriebelen om op kamp te vertrekken. De dag
voordien had Leen het bericht gekregen dat we pas na 17 uur mochten
arriveren op de kampplaats.



de mensen die vervoer geregeld hadden konden dit niet meer verplaatsen.
Leen zette koffie klaar voor iedereen die in Dreef ter Winkel toe kwam.



Ikzelf - Ann D. - had ook vervoer geregeld, zodat ik op eigen houtje in
Gullegem zou geraken. Helaas kwam er niemand opdagen. Gelukkig
panikeerde ik niet, want ik wist dat ik iemand van onze groep kon
contacteren. Zo kwam nonkel Geert mij met de camion ophalen.



iedereen was blij om elkaar terug te zien voor het hoogtepunt van het
jaar. Leen gaf ons een stand van zaken over de fietsers die in de
voormiddag waren vertrokken vanuit Dendermonde.



Myriam en Katrien waren er ook om ons uit te zwaaien en een goed kamp
toe te wensen. Katrien zou dinsdagavond de groep vergezellen.



Leen riep iedereen samen in de tuin om nog enkele mededelingen te doen.
Lieve die Dotte was gaan ophalenn had de vervoerregeling gegeven aan
Claudine. Zij deelde deze aan ons mee.



zo konden we stilletjes aan naar de auto’s gaan waar we verwacht werden.
De chauffeurs werden voorzien van het juiste kampadres.



we hadden nog een lange autorit voor de boeg, gelukkig kreeg er niemand
van ons te maken met files. In de auto’s werd er ongetwijfeld gezellig
gekeuveld over koetjes en kalfjes.



zonder dat we er erg in hadden waren we in Brasschaat beland, dat zagen
we aan de statige en grote villa’s.



na wat zoeken vonden we de inrit naar ons kamphuis ‘Bielenbale’. Maar
iedereen bleek op een verkeerde parkingplaats terecht zijn gekomen. Er
zijn twee verschillende kamphuizen.



gelukkig vonden we na wat zoeken ons kamphuis en we hoorden bij het
binnen komen al ons kokskes die naarstig bezig waar hun gerief een
plaatsje te geven



de camion arriveerde niet veel later op ons kampterrein en we begonnen
ze met man en macht uit te laden. Er waren ook twee koelkasten waarin
we onze drank zouden bewaren. Dit zou met de weervoorspellingen van de
komende dagen zeker van pas komen.



Donaat was met de trein richting Halle gespoord om Jos op te halen, ze
bleken ook goed en veilig op de kampplaats te zijn geraakt



enkele onder ons waren al wat ongeduldig om de kamers te betrekken. We
moeten nog wat geduld oefenen tot Lieve en Claudine overal namen
hadden opgehangen. Toen dit eenmaal gedaan was kon elk zijn kamer
installeren.



Sophie en ik waren daaraan bezig toen er plotseling iemand aan onze deur
klopte. Het bleek onze kamergenote Veerle te zijn. Ze was met de mannen
en Ann V. meegefietst vanuit Dendermonde naar Brasschaat.



de fietsers hadden het goed gesteld, nu en dan hadden ze een veerpont
genomen. Af en toe hadden ze natuurlijk een cafeetje gedaan. Ze hadden
groot gelijk.



omdat we pas om 17 uur mochten toekomen hadden we geen tijd om de
omgeving nog wat te verkennen. We beslisten om te aperitieven en
daarna te eten.



onze eerst aperitief dronken we buiten. Voor Veerle voelde alles zo nieuw,
maar wellicht was het ook wat vertrouwd. Jaren geleden was ze nog mee
geweest als kinderopvang.



de eerst warme maaltijd bestond uit spaghetti die Johan en Rita thuis al
hadden klaargemaakt. Er ontstond aan mijn tafel wat hilariteit omdat ik uit
een kom waar de spaghetti inzat, wilde eten. Er waren namelijk geen
diepe borden te bespeuren.



later zou Flurk zijn zus telefoneren met de vraag of ze geen diepe borden
kon missen. Dankzij een zus van Flurk waren we uit de nood geholpen.
Waarvoor dank.



er werd voor het eerste keer op kamp niet meer gewerkt met het systeem
van afwastaken. Bert koos twee Chinese vrijwilligers: Colette en nog
iemand.



omdat het al bijna negen uur was toen we gedaan hadden met het
avondeten werd er beslist de eerste rode draad te houden.


iedereen was benieuwd wat Flurk en Mia die voor de
rode draad zorgden, ervan gemaakt hadden. Ze kwamen
allebei verkleed te voorschijn. Flurk had een kleed aan van
Mia haar garderobe waar er allerlei sterren aan hingen.

per avond zouden er drie sterrenbeelden aan bod
komen. Telkens moesten we de personen die hetzelfde
sterrenbeeld hebben een opdracht vervullen. De anderen
mochten raden hoeveel tijd ze hiervoor nodig zouden
hebben.

de kreeften moesten de eerste avond al hun opdracht
vervullen. We moesten achteruit een soort parkoers
afmeggen. Er werd natuurlijk hevig gesupporterd.


Annietje en Pierre die allebei waterman zijn, moesten een opdracht
vervullen met water. Hoe kon het ook anders. Natuurlijk werden die twee
van kop tot teen nat. Annie had uiteraard heel veel plezier.



omdat het al tamelijk laat was beslisten er velen van ons hun bed op te
zoeken. Het was best een lange en vermoeiende dag geweest.

Maandag


we werden op gepaste wijze gewekt door Annie en Gerda. Van hen kregen
we een gelukskoekje met een spreuk erin.



het eerste ontbijt op kamp smaakt altijd heerlijk, de kokskes hadden van
alles voorzien. iedereen was ook benieuwd te horen hoe we geslapen
hadden. De meesten hadden een tamelijk goede nachtrust gehad.



we konden ook proeven van confituren die Myriam had gemaakt van fruit
uit eigen moestuin. Ze was er niet lijfelijk bij, maar op die manier was ze
toch wat aanwezig.



we een speciaal soort confituur gegeten hebben met een etiket van rode
en groene pepers, die naar pruimen smaakte.



in de voormiddag kwam er een meneer wat uitleg geven over de
sterrenbeelden. Hij was daar al jarenlang gepassioneerd mee bezig.



hij is ook lid van enkele verenigingen die zich uitsluitend daarmee bezig
houden. Het was geen gemakkelijke materie. Voor sommigen onder ons
ging het echt ons petje te boven en ze deden een dutje.



toen hij het draairad dat Eveline gemaakt had te zien kreeg, zei hij dat het
heel mooi was, maar dat de sterrenbeelden verkeerd stonden. Eveline zou
pas ’s avonds laat arriveren na het kamp van Lourdes.



hij gaf ook uitleg over de verschillende horoscopen, sommigen herkenden
er wel eigenschappen van zichzelf in en anderen dan weer niet.



we hadden voor het kamp onze geboortedatum en juiste uur kunnen door
geven aan Mia om een zeer persoonlijke uitleg over onze horoscoop te
kunnen krijgen. Het was uiteraard onmogelijk om dat van iedereen te
doen. Daarom beloofde Leen er een aantal door te mailen.



de volgende dag ontving Leen een mailtje met wat specifieke uitleg rond
bepaalde mensen. Misschien kan je er iets over lezen in het steekje.



iedereen was blij om daar eens wat meer over te horen. Als bedanking
gaven we hem een beeldje die in de Palingbeek had gestaan. Hij had het
nog nooit gezien en dat vonden wij een beetje vreemd.



Leen had enkele zo’n beeldjes aangekocht in de Palingbeek
met de bedoeling ze uit te delen aan de personen die voor
de zonnewijzers kwamen spreken. Bijna niemand aan wie
zo’n beeldje overhandigd werd, had er iets over gehoord.



’s middags werden we door de kokskes verwend met een
eigerecht met de nodige groentjes. We hadden honger
gekregen van al dat luisteren.



na een middagdutje en een kopje verse koffie konden we er
weer tegen met zijn allen. Rond 14 u 30 werden we met
zijn allen verwacht in een sterrenwacht.



het was nog een eindje rijden met de auto’s. Toen we bijna
ter plaatse waren, bleken we met enkelen moeite te hebben
om de parkeerplaats te vinden.



toen we er allemaal verzameld waren bleek alles nog potdicht te zijn. Leen
dacht wellicht al zich vergist te hebben van dag. Gelukkig kwam na tien
minuten er iemand opdagen. Dat zal voor Leen een opluchting geweest
zijn.



gelukkig konden degenen die zich nog zeer jong voelden zich uitleven op
het speelterrein. Er was op de speelplaats een parkoers uitgetekend om de
verkeersregels aan te leren en er stond ook een klein benzinestation bij.



we waren met zijn allen blij dat we naar binnen konden, want het was zeer
warm buiten. Er werd naar het einde van de week nog warmer weer
voorspeld, dus dit belooft.



eerst zouden we aan de hand van een film wat uitleg krijgen over de
verschillende zonnestelsels die onze planeet telt. Daarvoor moesten we
plaats nemen in een soort bioscoopzaal. Aan de stoelen was er ook een
soort bankje bevestigd dat we konden uitschuiven.

we kregen eerst wat
uitleg van wat we zouden te
zien krijgen. Toen werd het
donker en werden we
ondergedompeld in de wereld
van de planeten. Op die
manier kwamen we heel wat
te weten.

na die voorstelling nam
hij ons mee naar een zaal
waar er allerlei dingen lagen
die vanuit de hemel naar de aarde waren gekomen. In Rusland - denk ik -

is er enkele jaren geleden eens een serieus groot brokstuk plotseling op de
aarde geland. We kregen daar een filmpje te zien.


daarna kregen we even de tijd om wat rond te kijken. Je kon een soort
memoriespel spelen. Bert en ik waagden ons daar aan.



we werden dan mee genomen naar een gebouw met een grote koepel.
Onze gids vertelde dat we de primeur te zien krijgen. Het was de eerste
keer dat het getoond zou worden aan publiek.



het lukt niet meteen om de computer opgestart te krijgen. Na wat geduld
werden we meegenomen in de wereld van de sterren. Hier en daar kregen
we ook sterrenbeelden te zien.



het was echt boeiend en fascinerend om daar wat meer uitleg over te
krijgen en dat ook eens te zien.



de gids was duidelijk gefascineerd door die dingen, want hij kon er op een
zeer boeiende manier over vertellen. We waren er met een aantal unaniem
over eens dat hij het veel beter deed dan de man die in de voormiddag
was komen spreken.



het werd stilaan tijd om terug richting de kampplaats te rijden, waar de
aperitief al zou klaar staan. Leen verwittigde de kokskes wanneer we
ongeveer zouden thuis komen.



terug op de kampplaats had iedereen wel zin gekregen in aperitief en daar
hoorde natuurlijk de zeer lekkere hapjes bij die Johan voor ons klaar
maakte. Daarna smaakte het eten ons ook voortreffelijk.



er werd beslist om de rode draad voor de afwas te doen, anders zou het
gauw te laat worden. Mia had elke dag iets extra’s mee om zich te
verkleden. Als ik mij goed herinner waren het die dag witte handschoenen.



welke sterrenbeelden er die avond aanbod kwamen kan ik mij niet meer
herinneren. Er was in elk geval de nodige hilariteit.



na de rode draad werd er met enkelen de daguitstap van morgen ook eens
bekeken. Omdat ze zo’n warm weer uitgaven, maakte een deel van de
groep de keuze om op de kampplaats te blijven. Het was uiteraard een
gepuzzel om alles geregeld te krijgen.

Dinsdag


we werden gewekt door Marijke en Leen. Marijke zong in alle kamers een
liedje en zo werden we op een vrolijke manier gewekt.



de meesten onder ons waren benieuwd om Eveline te zien. Ze kwam met
heel wat vertraging op de kampplaats. De trein was in panne gevallen,
waardoor ze pas zeer laat ’s nachts was gearriveerd.



in de loop van de komende dagen zou ze ons veel vertellen over haar
avonturen in Lourdes. Het ontbijt smaakte haar heerlijk, want het eten in
haar hotel was niet zo lekker wist ze ons te vertellen.



Ann D. zei tegen Veerle in lift: ‘dat is toch wel raar dat die lift niet klapt.’



na het ontbijt moest de groep die naar Mechelen zou gaan zich klaar
maken om te vertrekken. Ze werden natuurlijk bevoorraad met picknick
en drank.



degenen die thuis bleven beslisten om een wandeling te maken in het
groot natuurdomein.



we waren aangenaam verrast dat het zo’n groot en mooi domein was. Het
terrasje bleek spijtig genoeg de dinsdag gesloten te zijn.



tijdens onze wandeling kwamen we een kasteel tegen en daar hielden we
even halt om wat te drinken, want het was warm.



het werd stilaan tijd om terug naar de kampplaats te gaan. We twijfelden
even waar we best zouden gaan, maar uiteindelijk bleek het helemaal niet
moeilijk te zijn.



we hadden honger gekregen en we beslisten om in de schaduw te
picknicken. Het smaakte ons voortreffelijk, Johan was blij te zien dat er
talrijk van gegeten werd.



enkele mensen gingen wat gaan rusten. Sommigen namen van de
gelegenheid gebruik om eens te douchen. In dat warme weer zou dat
deugd doen.



ik - Ann D. - zag dat er wat afwas stond en besliste om af te drogen. Zo
had ik ook iets nuttigs verricht.
de kokskes hadden verse koffie gezet en die smaakte ons met een koekje.
Er werd beslist om gezelschapspelletjes te spelen. Er was keuze genoeg.




zelf keek ik reikhalzend uit naar een goede vriendin die zou op bezoek
komen, we hadden elkaar al in vier jaar niet gezien. Dus beloofde dat
zeker en vast een fijn weerzien te worden.



het werd een zeer blij weerzien en we hebben uiteraard van de
gelegenheid gebruik gemaakt om bij te praten. Dat was enorm plezant.



toen ik terug op de kampplaats was, bleek de groep die de ganse dag naar
Mechelen geweest was, bijna terug te zijn.



door het warme weer was het voor hen een lastige en vermoeiend dag
geworden. Toch waren ze het erover eens dat het de moeite had geloond.



na een verfrissende douche liet de aperitief en het eten ons heerlijk
smaken.



tijdens de aperitief vervoegde Katrien zich bij de groep. Iedereen was
benieuwd of het in West-Vlaanderen ook zo’n mooi weer was geweest.



er werd natuurlijk gezellig gekeuveld aan tafel, maar de tijd ging snel. We
verzamelden weer aan de voorkant van de kampplaats voor de rode
draad.


Jos, Annie en Dotte zijn rammen. Hun
opdracht bestond er in om enkele curverboxen zo
vlug mogelijk op een rijtje te zetten. Met hun
elektrische rolwagen konden ze deze gemakkelijk
verplaatsen.

na de rode draad werd er door degene die
wilden nog wat bijgepraat buiten met een
drankje. De meesten maakten het niet te laat,
daar we ’s anderdaags een ganse dag weg zouden
gaan.

enkelen van ons zaten nog eventjes samen
om de geplande activiteiten van de dag erop voor
te bereiden.

Woensdag


we werden gewekt door Bert en Rik die de radio meehadden waarop een
cd afspeelde. Op die manier werden we blij en welgezind wakker.



onze kamergenoot Veerle was al aan het inpakken. Het deed ongetwijfeld
wat pijn om nu al naar huis te gaan. Iedereen is er unaniem over eens dat
ze een grote aanwinst is voor de groep.



het ontbijt was zoals elke morgen uitgebreid, we hadden ruim voldoende
keuze van alles en nog wat.



veel tijd om lang aan de ontbijttafel te zitten hadden we niet. Vandaag
zouden we een ganse dag weggaan. Er was een groep die omstreeks 10
uur verwacht werd aan oude loodsen. De andere groep die eerst zou
fietsen op een oude spoorwegbeding, had nog wat tijd.



voor de eerste groep vertrok richting de auto’s zwaaiden we Veerle en
Dotte uit die huiswaarts keerden.



toen we op het soort militair domein kwamen bleek het wat zoeken te zijn
voor we het vonden waar we precies moesten zijn.



er stonden twee mannen op de uitkijk die ons zouden rondleiden tussen
oud legermateriaal dat gebruikt geweest was in de oorlogen.



Sophie had eigenlijk niet veel zin om dat te bezoeken. Achteraf zei ze dat
ze het toch wel boeiend had gevonden.



een van hen hoorde direct aan ons accent dat we niet uit Antwerpen
afkomstig waren en vroeg uiteraard vanwaar we waren. Toen we zeiden
dat we van West-Vlaanderen kwamen, bleek hij van Izegem afkomstig te
zijn.

de twee mannen namen ons op sleeptouw
doorheen de grote kazerne vol met oude
legervoertuigen. Hier en daar gaven ze een woordje
uitleg.

we kregen onder meer ook de verschillende kledij
te zien die de soldaten en bevelvoerders aantrokken.

af en toe konden we ook een kijkje nemen in
bepaalde legertanks en we konden vaststellen dat er
daar niet zoveel ruimte in was.

toen we die loods helemaal hadden gedaan,
werden we meegenomen naar een tweede locatie
waar grotere legervoertuigen werden tentoongesteld.



de man die ons daar op sleeptouw nam, vertelde ons dat er nog af en toe
met die legervoertuigen werd gereden. Blijkbaar reden er bepaalde tanks
mee in de Nationale defilé op eenentwintig juli.



we vonden het indrukwekkend om in de verschillende legertanks een kijkje
te nemen. De man die ons gidste, was iemand die in het leger had
gewerkt. Hij vertelde vol passie over zijn werk.



het werd stilaan tijd om door te gaan naar de picknickplaats een beetje
verder. Spijtig genoeg hadden we niet alles kunnen bekijken.



toen we buiten stonden telefoneerde iemand van ons naar de andere
groep. Leen wist ons te vertellen dat ze nog altijd stonden te wachten om
te kunnen fietsen. Blijkbaar was er een misverstand gebeurd bij het
afspreken.



de andere groep ging nu eerst overleggen wat ze zouden doen en ging ons
dan een seintje geven. Wij gingen naar de picknickplaats en zochten ons
een schaduwrijke plek.



het duurde niet zolang voor de kokskes er waren met de picknick. Ze
hadden een koude pastasalade voor ons klaargemaakt en dit smaakte in
het warme weer voortreffelijk.



de kokskes wilden niet lang blijven, want ze moesten nog een maaltijd
bereiden. Marc & Carine waren op de kampplaats gebleven, ze wilden eens
een rustdag inlassen.


Leen had terug getelefoneerd om ons te laten weten
dat een deel van hun groep nog wilde fietsen op de oude
spoorwegbeding.

Annie en Marijke waren het lange wachten meer dan
beu en zagen het niet meer zitten om te fietsen. Leen reed
daarom samen met hen naar de picknickplaats.

omdat de picknick goed koel zou blijven vroeger wij in
het restaurant of we de koelboxen met het eten wat in hun
koelkasten mochten zetten. Dat bleek geen enkel probleem
te zijn.

onze groep zou nog een hele tijd moeten wachten, dus
hadden we ruimschoots de tijd om een kopje koffie of wat
fris te drinken. Zelf had ik zin in een ijsje.


na lang wachten konden we de groep onze kant zien op fietsen. Ze waren
ongetwijfeld blij op hun bestemming te zijn.



door het lange wachten en het fietsen hadden ze natuurlijk honger
gekregen. De picknick smaakte hen ook.



eventjes werd er getwijfeld of onze groep terug zou fietsen. Enkele
sportievelingen wilden dat natuurlijk ook proberen. Dus beslisten we het te
wagen.



de vrouwen uit ons groepje beslisten om samen te fietsen, we
installeerden ons op de fiets. Iedereen was benieuwd of het moeilijk was
om te fietsen.



toen de mannen achter ons plaats hadden genomen bleek Bert mee te
zijn. Hij zei ons dat hij aan ons wilde uitleggen hoe we de wissels moesten
verleggen.



de vrouwen kwamen eerst een wissel tegen, het bleek niet simpel te zijn
om ze juist te leggen. We waren blij dat Bert ons het kon tonen.



toen de wissels juist waren gelegd waagden Sophie en ik - Ann D. - te
fietsen. Tot onze grote verbazing ging het behoorlijk vlot.



het deed deugd om tussen de bomen kunnen fietsen. We
verwisselden af en toe eens van fietsers.



natuurlijk moesten we ook de verkeersregels respecteren,
op een gegeven moment kwamen we slagbomen tegen.
Die moesten we omhoog doen. We fietsten vlug zodat de
mannen natuurlijk ook wat werk hadden.



voor we het wisten waren we al ten einde gefietst en dat
vonden we wel spijtig. Het was niet gemakkelijk om er de
rolstoelen af te halen.



het bleek nu een heel gepuzzel te zijn om met de auto’s de
juiste personen op te pikken. Een deel van de auto’s stond
aan de andere locatie.



omdat wij nog wat moesten wachten konden we een lekker ijsje kopen
van de ijskar, dat deed ons deugd.



gelukkig bleek iedereen veilig en goed op de kampplaats te geraken.
Iedereen was het erover eens dat het een zeer geslaagde dag was.



er was bezoek voor Flurk & Mieke, drie zussen van Flurk hadden samen
gefietst om hun broer te kunnen zien. Wellicht hadden ze al vaak horen
vertellen over de groep en waren ze nu blij die bende eens te zien.



dat we echte Antwerpse handjes kregen van de zussen van Flurk. Ze
waren zeer lekker, waarvoor dank.



de meesten onder ons hadden dorst en honger gekregen. De aperitief en
het avondeten smaakten ons terug voortreffelijk. Het was een visgerecht
vermoed ik.



na het eten verzamelden we aan de voorkant van onze kampplaats voor
de rode draad. Vandaag waren alle vissen aan de beurt. Ze moesten
zoveel mogelijk eendjes proberen te pakken met een vishaakje. Precies
zoals op de kermis. Flurk had veel supporters.



omdat de weersvoorspellingen voor de volgende dag 40 graden gaven
besloten we dat de dagtocht niet zou doorgaan. Vlakbij het kampterrein
was een zwembad. Leen besloot eens te gaan vragen wanneer we best
zouden gaan zwemmen.



er werd gezegd dat we best in de voormiddag gingen gaan zwemmen,
omdat het dan minder druk was. In de namiddag kwamen er meer
jeugdbewegingen zwemmen.

WEETJES OP KAMP GESCHREVEN


Marijke is 39 jaar in de zonnewijzers en volgend jaar dus 40 jaar.



dat de afwasser een voorstel heeft voor de koks: ‘eenpansgerechten’.



dat Rik de ‘Koning van de fietsers’ was op de fietsactiviteit in mei.



Annietje wil laten weten dat ze geopereerd werd in Brugge en dat ze heel
graag mee gaat met de zonnewijzers.



dat Annietje een goeie tandarts heeft: ‘Hij deelt altijd spekken uit.’ Zijn
carrière is verzekerd!



dat kledij op mysterieuze wijze van persoon kan
veranderen. Raad eens wie hier achter zit.



dat Colette de transporteur van het servies is, met haar
rollator vanuit de keuken naar de kasten.



Bert voorzichtig genoeg geweest is om kip te snijden. Hij
heeft niet in zijn vingers gesneden, d’r zat al kieken genoeg
in de pot.



dat het regenprogramma gebruikt werd als hitteprogramma.



dat Annietje het zo fijn vond om mooie liedjes te zingen.



dat de boules de Berlins zo lekker waren.



dat Anny C. vertelde dat Marijke nog op haar kamer wachtte
toen haar groepje vertrokken was aan de verkorte dagtocht.



er was een kabouter die ’s morgens tweemaal de eetzaal dweilde.



we bedanken Bieke en KSJ voor hun sympathiek kaartje.



NUTTIG OM WETEN
Van Marc Detremmerie kregen we 2 interessante nieuwe info’s:
Parkeren in Kortrijk met een mindervalidenkaart zoals deze sinds 1
augustus van kracht is
Sinds 1 augustus zien de parkeerregels voor “personen met een parkeerkaart
voor mindervaliden” in Kortrijk er als volgt uit:
1. Op blauwe parkeervakken: onbeperkt en gratis parkeren. Er komen een
twintigtal extra parkeerplekken bij binnen de kleine ring. Die zullen evt.
nog uitgebreid worden.
2. Op Shop & Go (groen): maximum 30 minuten, Zelfs met een parkeerkaart
(overtreding: 40 euro “naheffing”). Deze regeling is van toepassing van
maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 19 uur.
3. Op bewonersparkeerplaatsen (gele vakken) mag je van maandag tot
vrijdag tussen 9 en 19 uur met de parkeerkaart onbeperkt en gratis
parkeren. ’s Avonds en ’s nachts, op zaterdag, zon- en feestdagen: enkel
voor de bezitters van een bewonersparkeerkaart.
Toneel in de Kortrijkse schouwburg met audiodescriptie voor mensen
met een visuele beperking
Op 24 oktober om 20.15 u. (inleiding vanaf 19.30 u.) wordt er in de Kortrijkse
Schouwburg een toneelstuk van Tom Lanoye 'Wie is bang?' (NTGent) gespeeld.
Er zijn momenteel 60 plaatsen gereserveerd voor 30 audiodescriptie-gebruikers
en hun begeleiders. Telefonisch rechtstreeks reserveren bij de schouwburg: 056
/ 23 98 55.
Houders van een EDC-card (https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart) mogen hun
begeleider gratis meenemen. Houders van een UIT-pas krijgen onder bepaalde
voorwaarden 80 % korting (https://www.kortrijk.be/uitpas/MIA).
Voor meer info over de inhoud van het toneelstuk:
https://www.schouwburgkortrijk.be/programma/578/NTGent_Tom_Lanoye_amp
_Koen_De_Sutter/Wie_is_bang/
Wacht niet te lang om jouw kaarten te boeken!
Volgens wat we hoorden zou Vebes voor haar leden vervoer vanuit Brugge naar
Kortrijk organiseren en kan Braille Liga dit wel aankondigen, maar niet in haar
programmatie opnemen (geen gratis kaarten!).

LIEF EN LEED
Op 31 juli werd Armand geboren. Hij is het zoontje van Charles en
Stefanie en kleinkind van Claudine en Joos.

Op 19 juni is Marie-Jeanne D’Huyvetter, mama van Myriam, overleden

Een warme oproep aan iedereen
Op kamp had ik - Ann Dek. - bidprentjes mee van alle mensen die ooit lid zijn
geweest van onze unieke vriendengroep. Alsook van mensen die zich verbonden
weten met onze groep (ouders, broer, zussen of vrienden) die de groep genegen
waren. Wie er nog een bidprentjes mag ze gerust aan mij bezorgen. Ik wil graag
een bidprentjes boek maken met de mensen die zonnewijzers genegen waren.
We kunnen dit boek dan altijd mee nemen al we op kamp gaan. Zo zijn onze
sterren aan het firmament er ook telkens er bij. Deze mag je aan mij bezorgen,
waarvoor dank.

