
Redactioneeltje 
 

 

De Bilt 21 juni, 11.13u : In Nederland begint de zomer  

Rumbeke: 21 juni 2022, 10.13u:in België straks ook  

 
 
Wat vinden we …  

 
• Op 286 km van Vuilpan ? 

• En op 268 km van Boerenhol ? 
• En 168 km van Made ? 
• En 119km van Vrouwenverdriet ? 

• En 108 km van Broek in Waterland ? 
• En 96,8 km van Tranendal ? 

• En 95,3 km van Moddergat ? 
• En 72,2 km van Rectum ? 
• En 51,7 km van Platvoet ? 

• En 48,1 km van Vuile Riete ?  
• En 11,2 km van Poepershoek ? 

• En 4,8 km van Muggenbeet ? 
 

 
 
Antwoord :  

 
  

de Strandhoeve van Baarlo 



Op Kamp 
 

Waar ? 
In de mooie en aangepaste groepsaccomodatie  
De strandhoeve ‘Suyderzee’ 

Uiterdijkenweg 58 
8316 RS Marknesse FL,  

Dat is op 340 km van Kortrijk 
Meer info op : https://www.destrandhoeve.nl/over   
 

 
 
 

 

 
 

 

https://www.destrandhoeve.nl/over


 

Wanneer ? 
Van maandag 18 juli 2022 vanaf 9u15 verzamelen bij Leen en Paul, Dreef ter 

Winkel 32, Gullegem (Tel: 485/82.94.93). We laden alles in en vertrekken om 

10u15 richting Nederland  

 
Tot maandag 25 juli 2022. bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel 32, Gullegem (Tel: 

485/82.94.93). Het juiste aankomstuur kunnen we nog niet geven (files ??). 
Daarom verwittigen we vanuit de bus  de chauffeurs als we Antwerpen 
gepasseerd zijn.  

 

DUS : wie afgehaald wordt moet zeker het telefoonnummer  
van zijn ophaaldienst/chauffeur meebrengen !! . 

 

Hoe reizen we ? 
Met de liftbus De Meibloem uit Tielt. En nee, niet met Geert deze  keer maar een 
andere chauffeur 

De totale kostprijs bedraagt 400 €. Iedereen heeft reeds een voorschot van 150 
€ gestort.  

Nog te storten 250 € op rek zonnewijzers BE82 8508 4974 6468 
 
Deze prijs is mogelijk dankzij de sponsoring van Cera en Lions Mercurius. 

 

Wie gaat er mee : 
Bernard, Marc, Kiem, Donaat, Bert, Rik, Paul Lesage, Vincent, Katrien, Anny 
Carrissimo, Gerda, Ann Dekijvere, Siska (onzeker), Claudine, Marijke, Colette, 

Anny Harinck, Jos, Chris Denayer, Eveline, Myriam, Rika (18 tot 23 juli - vriendin 
van Myriam) Ann Vandorpe, Lieve, Leen, Paul Vannieuwenhuyse, Mieke, Flurk 

(gedeeltelijk), Mia, Johan, Rita, Pierre.  

Wie nog niet betaald heeft, wil dit zo spoedig mogelijk in orde brengen. De 

kokskes weten graag voor hoeveel personen ze moeten koken. 

En welk rollend materiaal, ons wagenpark? 
• 2 elektrische rolwagens 
• 3 rollators 

• 9 rolwagens 

• 1 tillift  

  



Welke activiteiten doen we op het kamp? 
 

Als kampthema kiezen we voor:  

 

“Onder, boven, op, langs, door en met het Water” .  
 
.  

Want het water komt bij elke activiteit kijken: de helft van Nederland én 
het kamphuis ligt onder het zeeniveau, als we bootje varen is dat liefst 
boven het water, de huisjes in het Zuiderzeemuseum stonden ooit langs 

het water, en de dijk erheen loopt door het water, koffie wordt gemaakt 
met water en in de gevangenis leefde men enkel op water en brood… 

 
 
 

 

  

 
 
 

 
 

  



18 JULI 2022 MAANDAG   
Dagverantwoordelijken vandaag: Katrien en Claudine  

 

Voormiddag : Vertrek met de autocar 
We verzamelen vanaf 9u15 bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel 32 te 

Gullegem. We laden alles in en vertrekken om 10u15 richting Nederland. 
 
’s Middags : We pauzeren in Gorinchem, dat is ongeveer 200 km van Kortrijk. 

Gorinchem is een oud stadje dat omgeven is door … water. We kunnen er 
over de wallen wandelen. We eten er onze picknick en strekken even de 

beentjes om daarna onze busreis verder te zetten. 

 
 
Namiddag : aankomst te Baarlo 

We worden om 16 uur verwacht in ons hotel. Daar worden we verwelkomd 
door de koks en nemen onze intrek in de kamers. 

 
Avond : rode draad: "Liefde voor de Nederlandse muziek" elke avond is er 

een  wereldberoemd VIP optreden van Nederlandse artiesten met 
meezingers, meeklappers en meestampers.. ambiance verzekerd  

 

Laatavond : vrije avond 
 Ieder kiest voor zichzelf…  

 

  



19 JULI 2022 DINSDAG  
Dagverantwoordelijken vandaag: Leen en Marijke 

 

Voormiddag : Bustour  in de streek met gids Jan van de Strandhoeve. 
Baarlo ligt op de grens van de provincies Flevoland en OverijsseL Het ligt 
dichtbij de Noordoostpolder, dat is land dat in de vorige eeuw gewonnen 

werd op de zee (de Zuiderzee). Onze gids vertelt hoe en waarom ze dat 
gedaan hebben.  

 
 

’s Middags : Maaltijd in de Strandhoeve 
 

Namiddag : Busuitstap naar het Waterloopbos. 
Tussen 15.30u en 17.30 krijgen 

we een geleid bezoek met gidsen 
in dit bos. Het Rijksmonument 
Waterloopbos is een historisch 

openlucht laboratorium in een 
prachtig polderbos. Hier zijn 

honderden onderzoeken 
uitgevoerd naar het gedrag van 

water. Je vindt er restanten van 
het onderzoek naar de 
Deltawerken, maar ook van 

waterwerken voor exotische 
plekken zoals de haven van Lagos.  

 
 

 

Avond : rode draad: "Liefde voor de Nederlandse muziek" elke avond is er 
een  wereldberoemd VIP optreden van Nederlandse artiesten met 

meezingers, meeklappers en meestampers.. ambiance verzekerd  
 
Laatavond : vrije avond 

 Ieder kiest voor zichzelf…  
 



20 JULI 2022 WOENSDAG  
Dagverantwoordelijken vandaag: Annietje H, Colette en Eveline 

 

Voormiddag : Bezoek aan het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. 
Enkhuizen ligt op 80 km van onze verblijfplaats. Dat is dus een uurtje op 

de bus. Het is een mooie weg 
ernaartoe. Het laatste stuk 
brengt ons over de 26 km 

lange Markerwaarddijk. Dit is 
een dijk midden het water 

tussen het IJsselmeer rechts 
en het Markermeer links. 
Enkhuizen is een havenstad en 

om aan het museum te komen 
brengt een veerboot ons naar 

de ingang. Het 
Zuiderzeemuseum is een 
openluchtmuseum (vergelijkbaar met Bokrijk) van vissershuisjes, molens, 

boerderijen, winkels… die een eeuw terug langs de Zuiderzee stonden. 
 

Maaltijd : picknick in het museum 
 

Namiddag : verder bezoek aan het openluchtmuseum (we kunnen kiezen uit  

meer dan 100 gebouwen (vervolg). En als er nog tijd is kunnen we ook in 
het binnenmuseum terecht.  

 
 

Avond : rode draad: "Liefde voor de Nederlandse muziek" elke avond is er 
een  wereldberoemd VIP optreden van Nederlandse artiesten met 

meezingers, meeklappers en meestampers.. ambiance verzekerd  
 

Laatavond : vrije avond 
 Ieder kiest voor zichzelf…  

 
 



21 JULI 2022 DONDERDAG  
Dagverantwoordelijken vandaag: Paul L en Paul V  

 

voormiddag:  vertrek op Dagtocht 
 

Maaltijd : picknick in camping “Tussen De Diepen” 
 
Namiddag : Daarna zetten we onze dagtocht verder en als afsluiter kan er 

wellicht nog een terrasje gedaan worden 
 

 
 

Avond : rode draad: "Liefde voor de Nederlandse muziek" elke avond is er 

een  wereldberoemd VIP optreden van Nederlandse artiesten met 
meezingers, meeklappers en meestampers.. ambiance verzekerd  

 
Laatavond : vrije avond 

 Ieder kiest voor zichzelf…  
 

 



22 JULI 2022 VRIJDAG 
Dagverantwoordelijken vandaag: Ann V en Ann D  

 

Voormiddag: vertrek naar Giethoorn: dit dorp ligt op 15 minuten rijden 
(ongeveer 16 km) . Het dorp is enkel te voet, met de fiets, met een 

rolwagen of per boot te verkennen. Wij maken er een rondvaarttocht van 
2 uur: van 12 tot 14u 

 

 
 

’s Middags : we picknicken op de boot. 
 
 

Namiddag : Boottocht in Giethoorn: eerst 
varen we door Giethoorn zelf en dan 

verder op het meer van het 
Nationaal Park Weerribben-Wieden. 

Dat is een gebied rijk aan vogels. 
Dat is een plaats waar we anders 
niet zo dicht bij kunnen. 

 
Na ons bezoek aan Giethoorn stoppen we 

nog eventjes in Wieden om nog een 
kleine wandeling te maken van 
ongeveer 1km. En we kunnen er ook 

nog een terrasje doen 
 

Avond : rode draad: "Liefde voor de 
Nederlandse muziek" elke avond is 
er een  wereldberoemd VIP optreden 

van Nederlandse artiesten met 
meezingers, meeklappers en 

meestampers.. ambiance verzekerd  
 
Laatavond : vrije avond 

 Ieder kiest voor zichzelf…  
 



23 JULI 2022 ZATERDAG 
Dagverantwoordelijken vandaag: Anny C en Gerda 

 

voormiddag: Planning 
 

’s Middags : picknick in de Strandhoeve ter plaatse (om 11;30u) 
 
Namiddag : Bezoek aan Koffiemuseum te Joure. We vertrekken reeds om 

13.30u want Joure ligt op 42km van ons verblijf. Joure is de 
geboorteplaats van Egbert Douwes (de oprichter van het gelijknamig 

koffiemerk). We bezoeken het museum en andere oude bedrijfstakken: 
goud- en zilversmeden, klokkenmakerij, drukkersambacht, brood- en 
banketbakkerij. 

 

 
 

 

 
  
Avond: rode draad: "Liefde voor de Nederlandse muziek" elke avond is er 

een  wereldberoemd VIP optreden van Nederlandse artiesten met 
meezingers, meeklappers en meestampers.. ambiance verzekerd  

 
Laatavond: vrije avond 

 Ieder kiest voor zichzelf…  

 
 

  



24 JULI 2022  ZONDAG :  
Dagverantwoordelijken vandaag: Bert en Rik 

 

voormiddag: rit naar  Veenhuizen (ongeveer 61 km van ons verblijf)  
 

 
 

 
’s Middags :Maaltijd picknick in Veenhuizen  

 
Namiddag : Bezoek Gevangenismuseum te Veenhuizen.  Dit museum laat ons 

zien hoe boeven, bedelaars en landlopers gestraft werden in het verleden 
(vanaf 1600) tot nu. Het complex behoort tot UNESCO-werelderfgoed en 
ligt bovendien in een prachtig landschap. 

 

 
 
 

Avond : rode draad: "Liefde voor de Nederlandse muziek" elke avond is er 
een  wereldberoemd VIP optreden van Nederlandse artiesten met 
meezingers, meeklappers en meestampers.. ambiance verzekerd  

 
Laatavond : vrije avond 

 Ieder kiest voor zichzelf…  
 



 

25 JULI 2022  MAANDAG :  
Dagverantwoordelijken vandaag: Mia en Myriam 

 
Voormiddag:  Opkuis en vertrek 

Bezoek Zwolle: Op de terugreis brengt de bus ons naar Zwolle, de 
hoofdstad van de provincie Overijssel. Het is een aangename, moderne 
stad met grachten, parken en mooie winkeltjes 

 

 
 

 

 
 

 
’s Middags : Lunch in de brasserie van de Boerenkerk. Deze kerk kreeg een 

aantal jaren geleden een nieuwe bestemming. Het werd een bibliotheek + 
leeszaal + brasserie 

 

Namiddag : Bezoek Zwolle  Na de lunch is er nog tijd om het stadje te bezoek. 
Terugrit : en we rijden daarna door naar Gullegem om daar aan te komen 

bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel 32, Gullegem Tel: 485/82.94.93 De 
chauffeurs die ons daar opwachten worden telefonisch verwittigd van 
zodra we Antwerpen (en de mogelijke files aldaar)voorbij zijn. 

  
VERGEET NIET OM HET TELEFOONNUMMER VAN JOUW CHAUFFEUR  

AAN LEEN TE GEVEN ! 



Wat is de taak van de dagverantwoordelijken? 
 

• Zij zorgen voor het wekken (liefst origineel, aangenaam en tijdig) 
• Zij gaan na wie extra-ondersteuning nodig heeft en trommelen 

eventueel extra-helpers op 

• Zij stellen bij het ontbijt kort de dagactiviteit voor en de praktische 
afspraken (wat meenemen, waar en wanneer verzamelen) dit in 

samenspraak met de kern of verantwoordelijke voor de activiteit. 
• Zij lezen de eventuele post voor of andere nieuwsjes  
• Zij zien erop toe dat er op tijd vertrokken wordt – veelal zijn er 

bezoeken met een gids en een stuk te rijden > het tijdschema in de 
gaten houden  

• Zij zoeken naar oplossingen voor wie de activiteit/uitstap niet kan 
meedoen 

• En (dat is een duidelijke wens van de koks) zij maken klare 

afspraken met de kokskes, én bewaken die afspraken ook zodat 
ieder tijdig aan tafel zit 

 
• Taakverdeling tijdens het ontbijt hoeft niet meer (voor elke kamer 

zoeken we een verantwoordelijke én voor de afwas zijn er meestal 

meer kandidaten dan nodig) 
 

Wie doet wat op het kamp? 
Enkele bijzondere verantwoordelijkheden : 

• Zorgverpleging voor Bernard en Kiem : Claudine neemt contact op met de 

bevoegde instanties 
• EHBO (inclusief enkele zelftesten): Claudine 

• Zorg voor medicatie : altijd dezelfde persoon die verantwoordelijk is voor 
iemands medicatie 

• Bedankingen en verjaardagen : kern en Ann Dekijvere zorgt voor kaartjes 

• Kaartjes 
• Reisliederen en muziek van Nederlandse artiesten : Bert en Marc en 

iedereen die goeie nummers kent 
• Kamplied : Ann Dekijvere 
• Kamerverdeling : Katrien (wie wensen heeft mag ze aan haar doorgeven) 

• Financiën : Donaat 
• Reserverolwagen voor Annietje en Marijke : ??? 

 

Meebrengen 
• Pyjama of slaapkleed 
• Handdoeken, washandjes en toiletartikelen 

• Voldoende ondergoed ( voor 8 dagen) 
• Voldoende verse kleren voor 8 dagen 

• Kousen 
• Pantoffels 

• Stapschoenen voor wie dat nodig heeft 
• Degelijke regenkledij 
• Ook warme trui, sjaal voorzien, soms staat er erg koele wind !  



• Zonnehoedje of pet 

• Zonnecrème 
• Zaklamp 

• Zakgeld en liefst wat pasmunt (kleingeld), niet alleen briefjes van 
10/20… € In de kampprijs zit in principe alles inbegrepen. Maar heb je 
wel eens zin  (we zijn op vakantie) in een grote ijs of een speciaal 

biertje of een speciale cocktail dan vragen we de meerprijs bij te 
passen 

• rolstoel in zeer goede staat (eventueel met extra kussen): zeker 
banden laten nakijken voor vertrek 

• een duidelijk ingevulde medische fiche 

• jouw medicatie 
• mondmaskers 

• beddengoed (dekens, lakens, hoofdkussen)  is ter plaatse  hoef je NIET 
mee te brengen 
 

 

!!!! Hang een etiket met je naam aan al je bagagestukken en ook aan je rolstoel. 
Zo weten we bij de kamerverdeling en op andere momenten snel  

wat van wie is !!!!! 

 

 

 
 
 

 

  



Ter info : Nederland = waterland ? 
 
“God schiep de aarde, maar de  

Nederlanders schiepen Nederland”; 
Zonder de dijken zou Nederland maar half 
zo groot zijn. Een groot deel van Nederland  

(het donkerblauwe deel) zou onder water 
staan. Gedurende de voorbije 2000 jaar 

hebben de Nederlanders tegen het water 
gevochten, vaak wonnen ze de strijd en 
kregen ze land bij, maar soms verloren ze 

de strijd en vielen er veel doden bij grote 
overstromingen (1170, 1421, 1809, 1916, 

1953). Maar soms gebruikten ze zelf het 
water en creëerden ze zelf overstromingen 
om hun land te beschermen tegen 

aanvallers uit vreemde landen (1574, 
1672).  

 
 

Nog wat weetjes over Nederland 
Wist je 

• Dat Willem van Oranje viermaal gehuwd is ? 
• Dat premier Rutte telkens per fiets naar de ministerraad en naar de koning 

gaat (en daar aan het bewaakte paleis toch telkens zijn fiets op slot zet) ? 
• Dat windmolens tegen de klok draaien en windturbines met de klok mee ? 

• Dat het hoogste punt van Nederland (de Vaalserberg (+322,7 m) op 
amper honderd meter van België ligt ? 

• Dat Holland in oorsprong enkel de provincies Noord- en Zuid Holland 

inhield, zoals bij ons Vlaanderen eigenlijk enkel Oost- en West-Vlaanderen 
bevatte ? 

• Dat Nederland vijf keer het Eurovisiesongfestival won, en België … ? 
• Dat Nederland al drie keer de finale van het wereldkampioenschap voetbal 

haalde en België… ? 

• Dat de leeuw van Waterloo er niet staat ter ere van Napoleon maar ter ere 
van de Nederlandse koning Willem II ? 

• Dat de dooppeter van de oudste zoon van Willem van Oranje vond dat die 
een slechte opvoeding kreeg en het daarom als zijn peterplicht zag om 
hem te ontvoeren en jarenlang gevangen te houden ? 

• Dat pepermuntjes in Nederland vooral populair waren tijdens de misviering 
om de (vaak ellelange) preek door te komen. Daarbij was King het merk 

van de gereformeerden en Faam-pepermunt van de hervormden ?  
• Dat er in Nederland meer katholieken zijn dan protestanten ? 
• Dat de Rijn in Nederland binnenkomt en zich dan splits in de Gelderse 

IJsel, de Waal, die verderop de Merwede wordt, en de Neder-Rijn die zich 
verderop omvormt in de Lek, de Hollandse Ijsel en de Kromme Rijn, terwijl 

de Maas achtereenvolgens de Bergse Maas, de Amber en het Hollands 
Diep wordt…? 

  



Weetjes 
 

September : Budalys en Paradise in Kortrijk 
 

Iedereen kwam mondjesmaat toe bij Budalys, daar hadden we afgesproken om 
’s middags iets te gaan eten.  
 

We wandelen rond in soort constructie van katten of hondenbakken. Gelukkig 

was het goed toegankelijk. 
 

In het begijnhof stond er een ronde met allemaal linten waar je kon door 
wandelen. Dat gaf een speciaal gevoel, je moest oppassen dat je niet tegen 
elkaar botste.  

 
In een park hingen heel veel schilderijen met de kleuren 

van de regenboog. Ze waren gemaakt door leerlingen van 
verschillende scholen.  
 

We gingen ook binnen in de dienst voor toerisme en daar 
was een zaal waar er allemaal touwen gingen met een 

puntige bol aan. Je kon er doorheen lopen, maar je moest 
oppassen dat je er niet tegen liep. 
 

Ter hoogte van een woonzorgscentrum stond er een boom die helemaal omringd 

was door bakstenen. Enkel de kruin was te zien. Door een gat kon je bij de boom 
komen en er omheen wandelen. 
 

Op een binnenplaats bij een kapelletje stond er boom waar we een wens konden 

aanhangen. Er hingen al veel wensen aan.  
 

Enkele onder ons kwamen ook bekende tegen. Marijke, was verrast toen ze haar 
nicht zag en Veerle kwam één van haar dochters tegen. 
 

Er stond ook een kunstwerk in het winkelcentrum K, maar het was niet 
gemakkelijk om erbij te komen. De liften deden het niet, je kon er enkel komen 

via de roltrappen. Het was een constructie met allemaal touwen. 
 

We kwamen ook langs verrassende plaatsjes, het was een mooie wandeling. 
 

Als afsluiter van een mooie dag gingen we nog iets gaan drinken in Budalys. 
 

Oktober : fotozoektocht 
 

Oktober kwamen we samen voor de fotozoektocht samen met Jozowij in 
Gullegem. Deze activiteit was eigenlijk gepland twee jaar geleden, maar kon 

door gekende redenen niet door gaan. 
 

Mia & Johan en de twee Evelyns hadden veel werk in deze activiteit gestoken en 
wilde deze uiteraard toch eens laten door gaan. 
 

We werden verwelkomd met een potje koffie en een stukje cake. Jozowij was 

ook talrijk aanwezig, ze waren blij om elkaar eens terug te zien. 
 

Het organiserende ploegje had groepjes gemaakt en we kregen wat uitleg hoe 
we moesten te werk gaan.  
 



Dit bleek nog niet zo simpel te zijn, vooral niet als je niet van de streek ben. We 

probeerden alles zo goed mogelijk in de gaten te houden. De voorwerpen die we 
vonden kruisten we aan op ons blad. We hadden ook een wegenkaart bij. 
 

Op die manier leerden we ook Gullegem anders kennen en wandelende we langs 

kleine weggetjes. 
 

Soms kwam we een ander groepje tegen en vroegen we wat zij al hadden 
gevonden. Uiteraard wilde niet iedereen zeggen welke voorwerpen ze hadden 

gevonden. 
 

Tijdens de wandeling werd er gepraat over koetjes en kalfjes. Terwijl er ook goed 
gezocht werd naar de gefotografeerde voorwerpen.  
 

Af en toe kwamen we Mia of Johan tegen die kwam kijken of het lukte om de 
weg te vinden. 
 

Op een bepaalde moment was ons groepje wat verkeerd gelopen, maar gelukkig 

kwam Mia langs en zei ze dat we verkeerd waren. We moesten een klein straatje 
in wandelen. 
 

Leen, kwam regelmatig mensen tegen die ze kende. Ze probeerde aan deze 

mensen ook wat raad te vragen rond de voorwerpen die we moesten zoeken. 
 

Toen we terug in het zaaltje waren kwam er iemand van Crelan om een bedrag 
te overhandigen aan onze groep. Waarvoor heel veel dank aan Rotary Club te 

Harelbeke. 
 

 
 

Door het vele wandelen hadden we natuurlijk honger gekregen en de 
pannenkoeken smaakten ons natuurlijk. 
 

Het voorbereide groepje controleerde de ingeleverde bladeren en konden ook 

zeggen wie er was gewonnen. 
 

Het was een zeer geslaagde activiteit en ook de leden van Jozowij hadden er van 
genoten. Ze zeiden dat het voor herhaling vatbaar was. 
 

November: bezoek aan vernieuwde Afrika museum 
 

Er werd verzameld bij Leen & Paul, vandaar uit vertrokken we richting Tervuren. 

Er was iemand die een autoverdeling had gemaakt. 
 

Tervuren was een heel eindje rijden, maar gelukkig bleek het vlot te lopen. Rond 
elf uur kwamen we aan en het was eventjes zoeken voor iedereen een geschikte 

parkeerplaats vond. 
 



Het was een regenachtige dag, dus ideaal weer om een museum te bezoeken. 

Het bleek niet voor iedereen gemakkelijk om het museum binnen te gaan. 
 

Omdat het al tegen de middag was besloten we eens te gaan eten. Heel even 
bleek er even wat verwarring te ontstaan, maar gelukkig kwam het snel in orde. 
 

We hadden op voorhand uit enkele gerechten moeten kiezen. Er waren enkele 

Afrikaanse en Belgische gerechten bij waar we hadden tussen kunnen kiezen. 
Het smaakte iedereen. 
 

Na de maaltijd deden de meeste zich nog te goed aan een potje koffie of een 

dessertje. 
 

In de namiddag werden we op sleeptouw genomen door twee gidsen, dus 
moesten we ons verdelen.  
 

We kregen elk ook een soort koptelefoontje zodat we gids beter zouden 
begrijpen. Het werkte niet bij iedereen even goed. 
 

Eerst kregen we wat uitleg rond de vernieuwende werken die hadden enkele 
jaren in beslag hadden genomen. 
 

We werden doorheen het museum op sleeptouw 
genomen door vernieuwde en oude gedeeltes. Het 

was een boeiende en interessante rondleiding. Na 
de rondleiding door de gidsen kregen we nog de 

mogelijkheid om nog wat vrij rond te lopen. 
 

Ons groepje ging wat rond wandelen op de 
verdieping waar de gids ons had verlaten. Daar 
was ook danszaaltje waar je typische plaatje kon 

aanklikken van verschillende Afrikaanse landen. 
Sommigen onder ons waagde ons op het 

dansvloer. 
 

We kwamen op een gegeven moment een groot 
robotachtige man tegen. Ik vermoed dat het in 

bepaalde landen het verkeer regelt. Deze had allerlei verwijzingen naar Afrika. 
 

De rolstoelgebruikers hebben tijdens die dag verschillende keren de lift moeten 
nemen en het was een grote die aan twee kanten openging.  
 

Onze groep besloot om terug te gaan naar de plek waar we hadden afgesproken 
met andere groep. Het duurde een tijdje voor dat we elkaar hadden gevonden.  
 

Iedereen had dorst gekregen, dus besloten we richting de cafetaria te gaan. Daar 

bleek geen plaats genoeg te zijn voor onze bende. Gelukkig konden we ergens in 
een zaaltje terecht. De drankje moesten we wel zelf gaan halen. 
 

Het werd stilaan tijd om huiswaarts te gaan, want we moesten nog een tijd 

rijden. We namen afscheid van elkaar. Wie had kunnen vermoeden dat we een 
hele tijd zouden in de file staan.  
 

Er waren verschillende ongevallen gebeurd en die zorgden natuurlijk voor de 

nodige file. Om de tijd te doden begonnen wij om een gegeven moment te 
zingen. 
 

Gelukkig kwamen we allemaal veilig thuis ook al was het later dan het voorziene 
tijdstip. Het was terug een zeer geslaagde en boeiende dag geweest. 
 

Februari: verjaardagbeurs 



 

Het was een tijdlang onduidelijk of de verjaardagbeurs zou kunnen door gaan. 
Gelukkig bleek het mogelijk te zijn en stak het voorbereidend groepje de koppen 

bij elkaar. 
 

Iedereen was van harte welkom vanaf twaalf uur in ‘De Voncke’. De opkomst 
was zeer talrijk, vermoedelijk was iedereen benieuwd wat het zou zijn. 
 

De meesten waren feestelijk uitgedost, dat waren instructies die op de 

uitnodiging stonden. 
 

De zaal hadden we ook een beetje feestelijk aangekleed met ballonnen en 
vlaggetjes. We hadden het gevoel dat er serieus ging gefeest worden.  
 

De tantes - Els en Marleen - hadden de zaal omgetoverd met allerlei spulletjes 

uit de oude doos. Ze zouden voor ons plaatjes draaien op verzoek. 
 

Het begon natuurlijk met een aperitief, met verschillende zelfgemaakte hapjes 
gemaakt door Veerle, Gerda, Leen en Katrien (vermoed ik). Deze smaakte ons. 
 

De kern had ook bloemetjes mee voor de mensen die het georganiseerd hadden, 

waarvoor heel veel dank. 
 

Iemand - die Veerle kende - had voor ons verschillende quiches klaar gemaakt. 
Deze werden geserveerd met een slaatje. Het smaakte ons heerlijk. 
 

Terwijl we aten vertelde Leen dat Colette op dat moment in het ziekenhuis 
verbleef. Ze had een nieuwe knie gekregen en moest nu nog revalideren. 
 

Na het eten werden regelmatig liedjes aangevraagd en gedraaid. Deze konden 
we zelf uitzoeken uit de verschillende dozen die ze hadden mee gebracht. Het 
waren allemaal elpees.  
 

Bij de verschillende voorwerpen die de tantes hadden mee gebracht bleek 

iedereen wel fijne herinneringen te hebben. 
 

Vele onder ons neusden eens in de singeltjes en kozen één of meerdere liedjes 
uit. 
 

Iedereen waagde wel een dansje en het deed ons zichtbaar deugd om er eens in 

te vliegen. Er werden veel bekende liedjes gespeeld uit de oude doos. 
 

Bij de koffie werden zelfgebakken taarten geserveerd die door verschillende 
personen klaar gemaakt waren. 
 

Bedankt aan iedereen die zijn of haar steentje bij droeg om er zo’n geslaagde 

dag van te maken. 
 

April : De Gavers te Harelbeke 
 

We werden omstreeks 11 uur verwacht op een parking aan de molen. Het bleek 
niet zo eenvoudig om ter plaatse te geraken, want er waren in de buurt 

wegeniswerken.  
 

Het voorbereidend groepje had eens oproep gedaan dat we iets in geel zouden 
aan doen. De meeste onder ons hadden dit gedaan. Dit leverde ons allemaal al 
een stempel op. 
 

Veerle legde uit wat de bedoeling was. Doorheen de dag zouden we opdrachten 

krijgen om uit te voeren. Ze hadden hun idee daarvoor opgedaan bij ‘Homo 
Universalis’. We moesten met zijn alle zoveel mogelijk opdrachten proberen tot 

een goed einde te brengen. 
 



Omdat het bijna twaalf uur was besloten we richting de cafetaria te wandelen om 

onze picknick op te eten. Het groepje had allerlei belegde broodjes klaar 
gemaakt en we lieten het ons smaken. We werden voorzien van de nodige drank. 
 

Plotseling speelde weer het liedje van ‘Homo Universalis’ en dat betekende dat 

we een nieuwe opdracht zouden krijgen en we moesten hiervoor ons uurwerk 
goed in de gaten houden. Als het een bepaald uur was moesten we stil zijn denk 
ik. 
 

Toen iedereen naar het toilet was geweest deelden de groep aan iedereen een 
potje met smartie in verschillende kleuren. Het was de bedoeling ze uit te gieten 
en te tellen hoeveel gele er in zaten. 

 

Beeldjes als weetjes 
Het vlammetje werd weer doorgegeven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 februari was er het verjaardagsfeest van Anny C, Ann D, Gerda en Veerle.De 

foto’s getuigen ervan dat het een echt zonnewijzersfeest was.  

Ook de medewerking van de ‘tantes’ bracht heel wat sfeer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 april waren we te gast in de Gavers, Harelbeke voor de verkiezing van de 

universele zonnewijzer. De hele dag hebben we ons beste beentje voorgezet. De 

winnaar is uiteindelijk Paul L. geworden: nog maar eens proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Medische fiche (invullen en meenemen op kamp) 
 

 
Naam en voornaam:………….……..…………………………….………………………………………….… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………… 

Adres en telefoonnummer waar je het liefst hebt dat we verwittigen als jou iets overkomt: 

……………………………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………...…………………………………………………………………………………… 

Een tweede adres voor wanneer we het eerste niet kunnen bereiken: 

……………………………………………..…………………………………………………………...……..… 

……………………………………………………………………………………………………………...…… 

(eventueel andere adressen kan je op de keerzijde schrijven) 

Adres en telefoonnummer van de geneesheer die jou het beste kent: 

………………………………………………………………………………………….…………………….… 

……………………………………..…………………………………………………………………...…….… 

Eventueel telefoonnummer van een andere geneesheer of huisarts:  

………………………………….………………………………………………………………………...….… 

…………...……………………………….………………………………………………………………….… 

Medicamenten die je altijd moet nemen, hoeveel en wanneer:  

…………………...………………………………….………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………...………………………………… 

Medicamenten die je soms neemt  (wanneer of waarom):  

……………………………...…………………………………………………………………………………… 

…………………………………...……………………………………………………………………………… 

Heb je een dieet?…………………...……………………………………………………………………….…… 

Zo ja, welke?…………………………….…………………………………………………………………….… 

……………………………………………………...…………………………………………………………… 

Ben je allergisch voor of ziek van:  

Medicatie:…………………………………………………………………………………………………...… 

Voedsel:…………………………………………………………………………………..…………………… 

Andere:………………………………………………………………………………………………………… 

Heb je een ziekte of aandoening (gehad), die belangrijk is om te vermelden in geval dat er iets met je 

gebeurt?……………Zo ja, welke ? (mensen met ’n aandoening vermelden hier best mogelijk de oorzaak): 

……………………………………………………………………………...…………………………………… 

………………………………………………………………………...……………………………………....… 

Ben je gevaccineerd tegen tetanus (klem) in de laatste 8 jaar?………….……………… …….…… 

Andere opmerkingen ? (b.v.b.: iets waar je je zorgen over maakt, iets dat je moet vermijden) 

  



En om af te ronden 
 

Denkend aan Holland 

zie ik brede rivieren 
traag door oneindig 
laagland gaan, 

rijen ondenkbaar 
ijle populieren 

als hoge pluimen 
aan de einder staan; 
en in de geweldige 

ruimte verzonken 
de boerderijen 

verspreid door het land, 
boomgroepen, dorpen, 
geknotte torens, 

kerken en olmen 
in een groots verband. 

De lucht hangt er laag 
en de zon wordt er langzaam 
in grijze veelkleurige 

dampen gesmoord, 
en in alle gewesten 

wordt de stem van het water 
met zijn eeuwige rampen 

gevreesd en gehoord. 
 

H. Marsman 

 
 

Denkend aan Holland…. 

 
 


