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Hij is geboren als de jongste van  
 
zeven kinderen: drie broers en drie  
 
zussen, die allemaal nog in Brazilië 
 
wonen, maar Samuel dos Santos 
 
kwam in 2012 naar België,  
 
aanvankelijk als politiek vluchteling. 
 

 

Een dynamische kerel van intussen 52 jaar, die we bij de ZWK ook leerden 
kennen omwille van zijn prachtige stem. Hij vertoefde enkele maanden in 
onze kring, maar een verhuis naar Mechelen en andere werkomstandigheden 
maakten zijn aanwezigheid niet langer mogelijk. Toch heeft hij nog regelmatig 
contact met verschillende leden en toen we hoorden dat hij binnenkort met 
een CD op de markt komt, wilden we absoluut toch wat meer weten over 
Sam, Samuel, Sammi of Samuel SHAEL, zoals hij zich graag laat noemen. 
 
Waar komt die naam Shael vandaan, meneer Dos Santos? 
 
Samuel: “Dat is een naam die zo een beetje staat voor de waarden waar ik 
achter sta: Sustainability (duurzaamheid), Humanity (menselijkheid), Amor 
(liefde), Education (opvoeding) en Liberty (vrijheid). 
 
Ik wil de mensen helpen waar ik kan. Met kleine projecten om te beginnen in 
de eigen omgeving om er een betere wereld van te maken. Dat kan b.v. met 
de hulp en de zorg voor oudere mensen, zoals ik dat o.a. probeer in een  
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aantal woonzorgcentra in Aartselaar, Grobbendonk of Brecht. Die zaken wil ik 
ook overbrengen naar Brazilië. En daarvoor doe ik allerlei acties, zoals het 
uitbrengen van een CD, die eind september verkrijgbaar moet zijn.” 
 
Vertel eens iets meer over die CD. Wat staat er zoal op? 
 
“De CD zal ‘Sociotropico’ heten. Dat woord verwijst naar de toenemende 
sociale schizofrenie (kwetsbaar zijn voor een aantal psychoses, nvdr), die in 
Brazilië, maar ook hier in België steeds maar toeneemt. Wij sukkelen soms  
met de verkeerde mentaliteit, waarmee families en kinderen worstelen. Ik wil 
de mensen daarover wakker maken.  
 
Het eerste liedje gaat daarover, op het ritme van N.O. Brazilië met de 
plaatselijke traditionele instrumenten en de boodschap: mensen, doe jullie 
ogen open. 
 
Het tweede en het derde liedje gaat over de nieuwe generatie, die blijkbaar 
niet meer van de aarde houdt en verder gaat met het ontbossen van het grote 
Amazone-woud. De nieuwe Braziliaanse elite als het ware, die eerder 
liberalistisch denkt, zonder zich veel zorgen te maken omtrent de erge sociale 
toestanden van heel wat mensen. Pas op, dat wordt wel gezongen op de 
verschillende Braziliaanse ritmes: samba, lambada, Braziliaanse rock&roll.” 
 
Wat is eigenlijk de bedoeling van die CD? 
 
“Het zijn meestal verhalen, die dienen om te praten over zulke zaken met de 
mensen. Een beetje mijn sociaal project. Een vzw die ook vanaf september of 
oktober zal in werking treden onder de naam ‘Project Shael’. Er komt er ook 
nog een andere, nl. ‘Brazelga’. Daarin zitten vrijwilligers, die zich inzetten 
voor oudere mensen. Ik maak het zelf mee: je kan als vrijwilliger zo veel 
doen. Met die mensen gaan wandelen, ontspanning aanbieden, want dikwijls 
hebben ze niemand om mee te praten, er zijn soms te weinig verzorgers en 
die hebben dan weer te veel werk met heel hun takenpakket. Er kan nog zo 
veel!” 
 
Wil je met dat project ook naar Brazilië? 
 
“Natuurlijk. Ik denk dat we mensen uit verschillende landen kunnen 
engageren onder dezelfde paraplu. Ik ken verschillende mensen, die illegaal 
in België vertoeven en hun grootste droom is om ooit terug naar Brazilië te 
kunnen. Met hetgeen ze in België gezien en geleerd hebben, kunnen ze ook 
in hun land iets doen voor de maatschappij. Zorgen voor sociale begeleiding.” 
 
Heel mooi in theorie, maar kan dat ook in de praktijk? 
 
“Zo is dat inderdaad. Maar we moeten beginnen met kleine projecten, denk 
ik. In een kleine gemeenschap als diegene waar ik vandaan kom op 230km 
van hoofdstad Brasilia. De mensen opleiden en in een soort coöperatieve  
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alles samen brengen wat ze geproduceerd hebben en dat verkopen. Met die 
opbrengst kunnen we minder begoeden helpen en voor een soort OCMW 
zorgen. Als dat voorbeeld lukt, kunnen we trachten het uit te breiden.” 
 
 
Vormen de illegalen in ons land geen probleem binnen de eigen 
gemeenschap? 
 
 
“Een probleem niet direct, maar zij lopen 
wel het gevaar in de harde criminaliteit 
terecht te komen: drugs, allerlei 
constructies, witwaspraktijken… Zowel in 
België als in Brazilië lopen ze onzichtbaar 
rond: werkloos, spoorloos. Sommigen 
onder hen kunnen ook niet schrijven. We 
proberen dat te bespreken met die 
mensen, ze op te leiden en een richting te 
geven in hun leven. 
 

 

We proberen ze ook de nodige documenten te bezorgen, zodat we ze uit de 
illegaliteit kunnen weghalen. Want welke rechten hebben die mensen 
momenteel? Om dat van de grond te krijgen, hebben we subsidies of steun 
nodig door de aankoop van posters, de CD en dergelijke. Als illegalen hier 
gepakt worden, dienen ze niet dadelijk naar hun land weer te keren. Er is in 
dat verband een uitwisselingsakkoord tussen beide landen.” 
 
Kunnen ze dan zo maar terug Brazilië binnen? 
 
“Zeker. Een Braziliaan heeft slechts twee legitimatiebewijzen: een paspoort 
en een CPF-papier. Dat is een document waarop moet blijken dat je wel 
degelijk belasting betaalt in Brazilië. Hun voornaamste doel is niet om zo veel 
mogelijk geld te verdienen. We hebben gewoon mensen nodig om andere 
mensen te helpen op een legale manier.” 
 
Jijzelf kwam hier tien jaar geleden binnen als politiek vluchteling. Vertel. 
Waarom ging je weg uit Brazilië? 
 
“Ach, de politiek. Voor politici is vooral de populariteit belangrijk. Als er kritiek 
komt in de pers of bij bepaalde bevolkingsgroepen, dan draaien ze met de 
wind om hun populariteit niet te verliezen. Maar tegen de eigendom doen ze 
niks en verder zijn ze bang om iets te veranderen op gebied van onderwijs of 
aan de sociale toestanden van de bevolking. Ik wilde weten hoe het politieke 
systeem werkte in Brazilië en waar de financiën vandaan komen om dat 
politieke systeem in stand te houden. Ik stelde mij in 2010 kandidaat voor het  
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parlement in de streek van Sao Paulo - zelfs in de partij van Bolsonaro, tja! – 
en ik haalde 518 stemmen, onvoldoende om verkozen te worden.” 
 
Was dat de enige reden waarom je weg wilde uit Brazilië? 
 
“Nee. Er heerste vooral een grote corruptie. Ik heb acht jaar medische 
apparatuur verkocht met veel succes. Ik had goede contacten met dokters, 
ziekenhuizen, technici die toestellen maakten om betere scans en 
echografieën te maken. Ik keek vooral naar innovatieve zaken, waarmee ik 
mijn klanten kon overtuigen. Ik was zelfs tot vice-president van dat bedrijf 
gepromoveerd en ik had zogezegd 20% van het bedrijf in handen. Het bedrijf 
had een oppervlakte van meer dan 1000 vierkante meter. Maar structureel 
stond er weinig op punt. Op een jaar tijd had ik zeker voor één miljoen 
apparatuur verkocht, maar in de boekhouding stond 150.000. Ik vroeg aan de 
Japans-Braziliaanse directeur hoe dat zat. En ik wilde dan ook meteen die 
20% van de aandelen innen, die ik zogezegd als vice-president bezat. Maar 
er stond niks op papier. Ik kreeg niks en pas na acht jaar procederen, 
bekwam ik mijn geld. Er werd blijkbaar heel veel gesjoemeld met zwart geld. 
En dan is het vertrouwen natuurlijk gebroken en vroeg ik mij af wat ik verder 
met mijn leven wilde bereiken.” 
 
En dus leek België een mogelijkheid… 
 
“Inderdaad. Ook Brazilië noemt zich een democratie, maar de democratische 
principes bestonden er alleen in theorie. Ik vond dat in België die regels wel 
grotendeels in praktijk gebracht werden. Ik vloog naar België, heb bij de  
gemeente Vorst gevraagd wat ik allemaal moest doen om in orde te zijn met  
alle documenten. Ze waren heel vriendelijk, maar het duurde wel drie jaar 
vooraleer alles in orde kwam en ik eindelijk in aanmerking kwam voor OCMW 
of VDAB om aan een legale job te geraken.” 
 
Hoe bleef je dan in die tussenperiode leven? 
 
“Ik heb drie jaren dag en nacht, 24/24, gezorgd en gewaakt bij de Gentse 
professor Snaeken tot de palliatieve zorgen toe. Hij en zijn dochter hebben 
me daar zeer goed behandeld. Maar intussen werd juridisch alles in orde 
gebracht, kreeg ik mijn visum en kon ik legaal aan het werk. Ik moest nog 
verder werken aan mijn inburgering.”    
 
Je werd o.a. klusjesman op de campus (scholengroep) van ZWK’er Raf 
Van Bortel… 
“Ja. Leuk. Via de job als klusjesman o.a. op de school van Raf, kwam ik in 
contact met afgevaardigd bestuurder Erwin Van Wassenhove. Hij overhaalde 
me om deel te nemen aan een screening bij de VDAB. Ik haalde daar 
blijkbaar een behoorlijk hoge score en ik kreeg het voorstel om een opleiding  
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te volgen voor de zorgsector, waardoor ik dit niet meer kon combineren met 
mijn werk als klusjesman. 
 
 
 
Op die manier werd ik niet alleen 
zorgkundige, maar werd ik ook 
logistiek helper. Ik verhuisde ook 
van een huur-appartement in 
Antwerpen-Zuid naar Mechelen, 
waar ik mijn eigen huisje opknapte.” 
 

 
 
Toch had je het een tijdje moeilijk… 
 
“In september vorig jaar geraakte ik in een depressie. Ik had mijn pols 
gebroken en het werd een aanslepende discussie omtrent de vergoeding 
tussen werkgever, zorgverlener en vakbond. Ik kon niet werken en de dokter 
gaf me zelfs het advies om niet meer te gaan werken. Maar zo zit ik niet in 
mekaar. Ik heb dan alles een beetje geëvalueerd: hoe het leven verder moest 
en wat ik nog wel kon doen.  
 
Via de VDAB kwam ik aan werk en vanaf december 2021 kon ik aan het werk 
in woonzorgcentrum Zonnewende in Aartselaar, later ook nog flexibel werk in 
Sint-Lenaartshof in Brecht. Zowel als zorgkundige als in de logistiek. Ik weet 
nu ook dat het met mijn pols nooit meer helemaal zal goed komen: artrose.” 
 
 
En dat werk bevalt je? 
 
 
“Ik zing voor de bewoners. Ontzettend leuk om 
te zien hoe oude mensen houden van muziek 
en daar ook hartelijk mee kunnen lachen. Zo 
was er een dementerende vrouw, die voor het 
overige met niks tevreden was, maar toen ze 
kon meezingen met “Ik hou van U…” bloeide ze 
helemaal open. Ik zing veel met die mensen: 
‘Chérie’, ‘Laat de zon in je hart’, soms wat 
klassieker zoals ‘O sole mio’ of ‘Figaro’.” 
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We zien je dus nog niet dadelijk weer bij de ZWK? 
 
“Ik doe alle verplaatsingen met de fiets vanuit Mechelen, maar soms heb ik 
dagshift, soms avondshift. Ik kan dus moeilijk vaste avonden plannen. 
Hoewel ik het altijd een leuke kring vond bij de ZWK. Vele toffe mensen en 
met sommigen zoals Marc Mattheussen heb ik nog regelmatig contact. 
Misschien combineer ik vanaf december de woonzorgcentra met muziek, in 
het bijzonder het promoten van die CD.” 
 
Je bewees trouwens al eerder voor onze nationale TV-zenders dat je 
uitstekend kan zingen… 
 
“Ik kreeg inderdaad een ‘wild card’ om bij de RTBf mee te doen aan The 
Voice, maar dat was eigenlijk niet mijn favoriete programma. Je moest te veel 
het script volgen en passen in het doosje. En dat was niks voor mij. Ik hou 
meer van creativiteit bij de optredens.” 
 
Conclusie na tien jaar verblijf in België? 
 
“Weet je: ik ben eigenlijk verliefd geworden op België en op zijn sociale 
systemen en hoe ze de zorg voor oude mensen organiseren. Ik blijf dan ook 
geloven in de mensen. Wij zijn capabel om alles te veranderen, maar we 
moeten die energie kanaliseren. Ik blijf optimist. Ik heb altijd geloofd in 
positief gedrag. Dat zouden meer mensen ook moeten doen.” 
 

 

 
 
 
Wie de CD wil aanschaffen of wie 
Samuel op één of andere manier wil 
helpen, kan terecht bij  
 

samuelshael@icloud.com 

 

 of op 0486/960267. 
 

 
 
 
 

mailto:samuelshael@icloud.com
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Wat hebben koning Boudewijn-zaliger en Eigen Krabbels gemeen? 

Heel simpel: Krabbels. 

Om te beginnen zagen ze niet lang na elkaar het levenslicht. 

Boudewijn in 1930 en onze Krabbels in 1931. 

Maar dat is natuurlijk toeval. 

Boudewijn is straks al dertig jaar ‘zaliger’ en onze Krabbels is – voorlopig? – 

nog springlevend. 

En de kans dat de koning het culturele tijdschrift ooit onder ogen heeft gehad, 

achten we uiterst miniem. 

Neen, we moeten het zoeken in de Kempen. 

In die wonderfrisse perel aan de Dietse kroon. 

Toen hij nog een korte broek droeg en zijn vader aanpapte met  Hitler, is het 

ventje daar met vriendjes gaan spelen. Dat waren scouts en die hadden daar 

hun tenten opgeslagen. Maar de koene kerel mocht er niet blijven slapen, 

want toen het donker werd, moest hij al terug naar huis. 

Misschien was hij graag nog even gebleven, maar dat zagen zijn bodyguards 

en begeleidende lakeien blijkbaar niet zitten. Neen, iemand die misschien ooit 

nog zijn vader moet opvolgen, laat men niet alleen achter op de heide ook al 

waait de wind daar alle zorgen weg. 

Van de kampeerders hoefde hij niets te vrezen. 

 

 

 

Over Krabbels, koningen en klikken 
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Dat waren geen Kempenaars, ‘schoon van ziele en lijve’, maar kinderen van 

papa’s en mama’s die door de Duitse bezetter gedeporteerd waren. Mensen 

voor wie Diets en Duits toch iets van een andere orde was, zullen we maar 

zeggen. 

 

Het domein Krabbelshof, Lovenhoek en Krabbels Broek – zo heet het gedoe 

officieel – is waarschijnlijk een langer leven beschoren dan het tijdschrift 

Eigen Krabbels hoezeer het alom ook geprezen wordt. 

Het domein, dat ligt op het grondgebied van de gemeenten Grobbendonk, 

Vorselaar en Zandhoven, behoort tot het Onroerend Erfgoed. 

Wie er meer wil over weten, kan altijd terecht op 

Inventaris.onroerenderfgoed.be  

(let op be, niet vl). 

Bijna exact tien jaar na zijn Kempentrip werd Boudewijn meerderjarig en 

moest hij – na een goed jaar als prins het vak geleerd te hebben – zijn vader 

als koning opvolgen. Dat was duidelijk tegen het zere been van mijnheer 

Hellemans, mijn meester in het vierde studiejaar. Zo’n drie jaar na de 

troonsbestijging van de Koninklijke Prins kwam ik terecht in zijn klasje. 

‘Ver mai is Leepol nog altet menne keuning.’ 

Tijdens welke les mijnheer Hellemans dat zei, weet ik niet. 

De brave man doceerde nu eenmaal nogal vakoverschrijdend. 

En voor mijn ouders duidelijk ook grensoverschrijdend. 

Nog maar enkele jaren voordien had men de Belgen in een referendum 

gevraagd of Leopold III terug mocht komen. De man verbleef namelijk met 

vrouw en kinderen in Zwitserland in afwachting van groen licht – om terug te 

mogen keren naar België – en in de hoop dat zijn landgenoten hem zijn nogal 

ongepast gedrag tijdens de oorlog zouden vergeven. Ongewenst, want zeer 

tegen de zin van zijn ministers had hij zich in mei 1940 met zijn leger aan de 

Duitsers overgegeven; als zogezegd ‘krijgsgevangene’ trad hij in het huwelijk;  

en met de vraag of hij zich nuttig kon 

maken voor zijn land, was hij even langs 

geweest bij een zekere Hitler 

 

Als mijnheer Hellemans het al gehad 

heeft over deze minder fraaie kantjes van 

onze vorst, dan moet het eindresultaat 

toch een bijna onbezoedeld portret van 

‘zijne keuning’ geweest zijn. In de klas 

hingen trouwens de portretten van vader 

en zoon naast elkaar. 
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Al was de stemming geheim, het antwoord van Hellemans op de vraag van 

het referendum ‘Mag hij terugkomen?’ had hij dus zonder schroom aan zijn 

jeugdige toehoorders geopenbaard.  

Omdat ik thuis graag uitpakte met de vruchten van een schooldag, kwam 

natuurlijk op de avond van Hellemans’ openbaring ook zijn lesje Vaderlandse 

Geschiedenis aan bod. Die vruchten had ik beter voor mezelf gehouden.  

In die woelige dagen van juli 1950 was ik met mijn ouders naar de bioscoop 

geweest. 

Toen tijdens het journaal de pas uit Zwitserland teruggekeerde ‘overwinnaar’ 

Leopold met zijn zoon Boudewijn op het scherm verscheen, was het kot te 

klein. Applaus, boegeroep en alle mogelijke vocale uitingen van goed- en 

afkeuring vulden de – overigens bomvolle – zaal.  

Mijn begeleiders gaven geen krimp. 

Toen. 

Enige aanduiding omtrent hun mening over de Koningskwestie, kon ik nu 

meteen afleiden uit hun furieuze reactie op het stemgedrag van de ‘meester’ 

aan wie ze de onbezoedelde ziel toevertrouwd hadden. Een en ander werd 

gevolgd door een demarche van mijn moeder die op haar beurt, en in 

aanwezigheid van de klikspaan, Hellemans’ woorden ging overbrieven aan 

een bevriend echtpaar. Die twee waren volbloed Liberalen, afkomstig uit 

Diest en bevriend met ene Omer V., de burgemeester van het stadje en 

latere voorzitter van de Liberale Partij. Ze vonden het helemaal niet kunnen 

dat een schoolmeester kwistig zijn verwerpelijke ideeën rondstrooide. Nu ja, 

wie stuurt er zijn kinderen nu ook naar een katholieke school! 

Trouwens, alleen het verschil tussen katholieken en socialisten was me met 

de paplepel meegegeven. Verder reikte mijn politieke scholing destijds niet. 

En ook op Norbertus had men alleen maar oog voor het Rode Gevaar. Blauw 

was daar nooit troef. 

Toen mijn scholing enige vorm begon te krijgen, bleek inderdaad dat de 

Liberalen de vader van Boudewijn helemaal niet in hun hart droegen. 

 

In de volgende les onder het waakzaam oog van onze (on)gekroonde 

hoofden, behandelde Hellemans het bombardement op Mortsel. De man was 

in het stadje geboren en die tragische gebeurtenis lag hem dus nauw aan het 

hart. 

Breed armgezwaai verbeeldden de Amerikaanse vliegtuigen die het vredig 

plaatsje in ‘43 platgegooid hadden en witte lijnen op het bord de koers die ze, 

met alle fatale gevolgen van dien, niet gevlogen hadden. 

Maar dat verhaal had ik thuis al tot in den treure gehoord. 

En dat de Amerikanen boter op hun hoofd hadden, daar waren alle partijen 

het over eens. 

Klikken hoefde deze keer dus niet. 
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In de rubriek Durf Twijfelen vraagt het tijdschrift Knack elke week naar de 

twijfels van bekende mensen. 

Pedro De Bruyckere is zo’n bekende mens. 

De man is een pedagoog. 

Een pedagoog zegt aan anderen hoe ze moeten opvoeden en lesgeven, 

maar munten zelf niet per definitie uit in deze disciplines. 

Mensen op het terrein nemen dan ook met de nodige scepsis nota van wat 

pedagogen allemaal verkondigen al worden de geschriften van deze geleerde 

lui vaak uitsluitend door hun vakgenoten gelezen. Ouders doorbladeren 

doorgaans een Gids voor succesvol opvoeden als de kinderen het huis uit 

zijn en – bekwame – leraars hebben zo hun eigen methodes om zonder al te 

veel kleerscheuren en toch met enig succes het einde van de dag te halen. 

Of Pedro regelmatig zijn opvoedkundige geschriften consulteert als hij zijn 

drie zonen aan het opvoeden is, of zijn studenten aan een hogeschool en 

universiteit onderricht, weten we niet. Zelf is hij aan zijn universitaire studies 

begonnen nadat hij zich in het regentaat de basisprincipes van het lesgeven 

eigen had gemaakt.    

Aan die universiteit kreeg hij les van iemand die ook eerst even langs dat 

regentaat was gepasseerd. En die iemand was een oud-leerling van 

Norbertus én een oud-lid van de Wandelkring.  

Welke twijfels heeft pedagoog Pedro De Bruyckere dan beslopen waardoor 

hij over een en ander van mening is veranderd? 

 

Een fragment uit zijn antwoord: 

 

‘Tijdens mijn studie pedagogie schreef ik mijn masterscriptie bij wijlen 

professor Marc Spoelders. Op een dag wandelde ik tevreden zijn kantoor 

binnen, want ik had net een hoofdstuk geschreven dat ik zelf heel goed vond. 

Helemaal in de geest van het sociaal constructivisme – dat was en is nog 

altijd een erg dominante stroming in het denken over onderwijs. Spoelders 

bekeek dat hoofdstuk en zei: “Ja maar, Pedro, dat is maar één visie op de 

werkelijkheid.” Hij gaf me een stapel artikels mee. “Kom niet terug voor je dit 

gelezen hebt.” Dat was voor mij een keerpunt. Het was alsof iemand mijn 

winkelwagentje vol kennis, dat ik al die jaren gevuld had, in één keer 

omgooide. 

 

 

Zijn er zekerheden? 
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‘Spoelders leerde me dat je kritisch moet zijn voor de dingen waar je zelf in 

gelooft. Dat probeer ik ook altijd te zijn als ik een boek schrijf – achteraf 

bekijk. ik het als een mythe en vraag ik me af: klopt het wel? Mensen hebben 

namelijk altijd de neiging om die dingen uit bronnen te halen die hun mening 

bevestigen 

 

‘Hij zei ook, bij elke uitspraak of stelling: “Ja maar, 

wie zegt dat?” Dat ben ik nooit vergeten. Vroeger 

begon ik mijn lessen altijd met een bekende quote 

van Socrates: “De jeugd van tegenwoordig houdt 

van luxe, heeft slechte manieren en heeft geen 

eerbied voor ouderdom.” Maar het is niet omdat 

het in veel boeken zo gesteld wordt, dat het ook 

klopt. Het bleek een uitspraak uit 1904, die 

afkomstig is uit een parodie op klassieke teksten. 

Toen vloekte ik wel even.’  

 

 

 

 
 
Advertentie 
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Enkele jaren geleden 
genoten de leden van de 
ZWK en hun familie het 
genoegen een wandeling 
te kunnen maken in het 
beschermde 
natuurgebied van De 
Zegge in Geel, niet zo 
heel ver van Huize 
Radeske. 

 

 

 
Het oudste natuurreservaat van ons land vierde vorige maand haar 70ste 
verjaardag en dat was reden tot feesten voor de Zoo van Antwerpen, want de 
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen kocht het domein in 
1952 aan. Geleide wandelingen (zoals wij er onder begeleiding van een gids 
deden) stonden op het programma, want de toegang is om begrijpelijke 
redenen een exclusief voorrecht voor Zoo-leden of voor groepen van een 25-
tal personen, die zich vooraf aanmelden. 
 
 
 
De Zegge is één van de 
weinige plaatsen in ons 
land met een nog 
unieke moerashabitat. 
Het is een beschermd 
natuurgebied van 111 
hectare, een kwetsbaar 
paradijs voor zeldzame 
planten, vogels, 
amfibieën en reptielen. 

 
 

 
 
 
 
 

De Zegge bedreigd of gered? 
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Maar De Zegge staat ook onder 
druk, omdat de waterhuishouding 
bedreigd is. Op korte termijn werkt 
de Antwerp Zoo Foundation (AZF) 
aan het behoud van het bestaande 
moerasgebied door zo goed 
mogelijk de eco-hydrologie te 
beheren. 

 
 
Op langere termijn wil AZF de landbouwers, die werkzaam zijn rond De 
Zegge, overtuigen om anders te telen en zo de druk op het gebied te 
verminderen. AZF moedigt hen aan om in te zetten op teelten die in natte 
omstandigheden succesvol zijn. Zo lopen hun velden (deels) weer onder 
water en moeten ze daardoor minder water oppompen. Enkel op deze manier 
kan De Zegge van verdroging gered worden en kunnen ook de volgende 
generaties mee genieten van dit bijzonder stukje natuurgebied. 
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…sommige leden zelfs naar het verre buitenland 
uitweken om hier niet herkend te worden. Helaas, 
zijn guitige lach en zijn stem hebben ook delen van 
Italië gecharmeerd. 
 
…op de eerste schooldag altijd heel veel dingen 
moeten besproken worden en dat directeurs in het 
bijzonder daar wel enkele minuutjes gemis van de 
repetitie voor over hebben om mekaars problemen 
uit de doeken te doen. 
 

 

…ook voor dirigenten de eerste schooldag een beproeving was, want waren 
de  die partituren echt wel eenvormig met hetgeen meneer Vivaldi 
geschreven had? 
 
…een discussie zich opdringt omtrent de vraag wie nu echt gelijk heeft: 
meneer Vivaldi of onze dirigent. Wij gokken op deze laatste. 
 
…het bestuur verwoede pogingen blijft ondernemen om ons ledental te 
vergroten en te verjongen?  
 
…er nogmaals contacten gelegd werden om parkeerplaatsen in de 
onmiddellijke omgeving van de school te verkrijgen. 
 
…de zomer op z’n laatste beentjes loopt. Het onderwijs kijkt al reikhalzend uit 
naar een vakantie. Maar ook naar personeel. 
 
…onze vriend Frank Badisco met veel plezier een nieuw leukogend 
toneelstuk voorstelt, dat hij regisseert (zie verder) 
 
…onze vriend Luc De Colvenaer op 15 oktober café ’t Dorp (Merksemsebaan 
40, Wijnegem) op stelten zet vanaf 20u30 met zijn groep Boenkeroep. 
 
…onze vrienden van Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever al uitnodigen om 
op 17 december vanaf 20u mee te doen aan het Meezingconcert met Cristel 
De Meulder, Myriam Baert (zang) en Joannes Thuy (orgel). 
 
…we daar perfect kunnen aanwezig zijn omdat – wegens de drukke 
activiteiten op het einde van het jaar – de traditionele stadsgezangen met 
onze koorleden in het stadscentrum van Antwerpen niet plaatsvinden. 
Hopelijk maar voor één keer… 
 

Weet je dat… 
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Het verkeerde koppel 
 
 

“ The odd Couple – 
 

 Female version” 
 

 
 
van Neil Simon 

 
Zes vriendinnen spelen elke vrijdagavond Trivial Pursuit. 
Op een avond komt Florence niet opdagen. Ze wordt vermist. “Hoewel je 
minstens 48 uur vermist moet zijn, voor dat je vermist bent.” 
Een telefoontje naar haar man levert de reden. Hun huwelijk is naar de 
vaantjes. Na 24 jaar ! En er is wel degelijk reden tot ongerustheid want 
“Florence is er vandoor om zich van kant te maken.” 
Dan wordt er gebeld. Florence staat voor de deur nadat ze een hele dag in ’t 
stad heeft rondgehangen. Olivia kan niet anders dan Florence aanbieden om 
bij haar in te trekken. 
Maar is het wel een goed idee van ‘sloddervos’ Olivia om met ‘Pietje Precies’ 
Florence te gaan samenwonen. 
Het vormt het begin van een turbulente relatie die tot hilarische toestanden 
leidt. 
Zeker wanneer er twee knappe Spanjaarden opduiken… 
 
Een komedie van de bovenste plank. 
 
De spelers: Eva Provo, An Desmit, Eva Tindemans, Leen Heyrman, Ilse Van 
Hoeij, Sofia Vandenbroucke, Peter Janssens en Matthijs Melis. 
Regie: Frank Badisco. 
 
De voorstellingen gaan door in CC Ter Vesten (Gravenplein, Beveren)  
op 4 en 5 november om 20u en op 6 november om 15u. 
 
Kaarten aan 14€ zijn verkrijgbaar via jacques.bosman@belgacom.net of 
0474/560006. 
 

Ex-ZWK’er Frank Badisco stelt zijn nieuwe 
theaterproductie voor 

 
 

mailto:jacques.bosman@belgacom.net
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Overlijdens: 
 
 
Stefaniya Rothshild (1966 – 2022) 
 

 

Ik zat op het congres van het Katholiek onderwijs Vlaanderen toen ik plots 
telefoon kreeg. 
Een paar uur later contacteerde ik de beller terug. 
Ik moest even slikken.   
‘Luc, Stefaniya is overleden.’ Ze werd 56 jaar. 
Beter dat je het nu hoort dan donderdag. 
Ik schrok niet van het bericht. Het gevoel dat het niet ok 
was met Stefaniya besloop me al langer. 
Op mijn verjaardag kreeg ik gewoontegetrouw mijn 
wensen. 
Ik vroeg naar haar toestand en het oordeel van de 
dokters. De dokters vertelden toen al dat ze geen kans 
had.  

Ze lachte het op haar manier weg. 
Iedere drie weken kreeg ze chemo. 
In juni nam ik opnieuw contact. 
Het was het laatste bericht dat ik haar stuurde. 
“Even geleden dat ik nog iets van je hoorde, Stefaniya. 
Alles ok? Ook met de gezondheid?” 
“What to tell you, I am fine”, was het antwoord, … Nederlands is nooit haar 
communicatiemiddel geweest. Overtuigend praten kon ze, vooral in het 
Russisch, wees daar maar zeker van, een boodschap overbrengen was nog 
iets anders. 
Mijn antwoord naar haar … “The truth perhaps, misschien kan je de waarheid 
vertellen? 
 
Hierop heb ik nooit een antwoord gekregen. 
 
Een kennis van haar, die sinds enkele jaren 
haar werking van de kinderen had 
overgenomen, vertelde me dat ze op 16 
september overleed. Ze heeft lang gevochten 
tegen haar ziekte en was tot de laatste dagen 
actief en opgewekt. Helaas heeft de ziekte 
gewonnen. (dixit Oksana)  

 

Personalia: 
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Binnen het Mannenkoor ZWK kennen we haar reeds van het 
driekorenconcert in Don Bosco: Gregoriaans, Russisch Orthodox en Gospel.  
 
Op het einde van dit concert gaf ik haar de gebruikelijke bloemen. Jaren later 
sprak ze nog steeds over dat moment. 
Stefaniya ademde muziek, het was haar passie. Ze had talent. Ze haalde niet 
voor niets een master in dirigatur, zoals zij het uitsprak, en zang. Spijtig 
genoeg vond ze voor haar muzikaal talent niet steeds een goede uitgang.  
Die vond ze wel bij kinderen, ze gaf muziekles aan Russische kinderen, 
jarenlang op zaterdagvoormiddag. Aan sommigen zelfs privéles (b.v. Maksim 
Stojanac van Like me). 
Aan hen kon ze haar passie kwijt en de kinderen hingen aan haar lippen. Ze 
straalde als ze met hen bezig was en organiseerde optredens en 
bijeenkomsten voor hen. 
Binnen het mannenkoor leerden we ze ook een tijdje kennen als onze 
pianiste. 
Haar passage binnen ZWK zal ons bijblijven. 
 
Stefaniya, rust in vrede.  
 

 
 
 
 
 
Irène Hoeben (1921 – 2022) 
 
In Hoboken overleed op 100-jarige leeftijd Irène Hoeben, een ex-lerares en 
de weduwe van oud-Wandelkringer Jef Pilate en de moeder van Myriam en 
ex-Wandelkringer Wim en Hugo Pilate. Een trouwe supporter van de ZWK 
gedurende vele jaren. 
 
Ook haar zullen we op gepaste wijze herdenken tijdens de jaarlijkse 
gedachtenisviering op 11 november, die dit jaar plaatsvindt in de  
H.-Geestkerk, Mechelsesteenweg 135 in Antwerpen. 
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Geboortes: 
 
 
Blij melden wij ook twee kleinkinderen bij enkele leden. 
 
 

 

 
Johan Van Asch en zijn echtgenote 
werden voor het eerst grootouders 
van  
 

Marie 
 

De dochter van Lotte Van Asch en 
Ward Kennes werd geboren op 4 
september. 
 

 
 
 
 
 
 
Twee dagen laten werd onze 
dirigent Johan Clerckx niet 
voor het eerst opa van 
 

Romi 
 
Zij is de dochter van Wim 
Dierckens en Babs Van 
Kampen. 
 

 
 
Onze hartelijke felicitaties aan beide families en veel geluk ermee. 
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Zondag 4 september 2022  Heilige Geest – 23e zondag v/h jaar 

 
 
 
 
 
 
Zondag 2 oktober 2022 – 10u30 Heilige Geest – 27e zondag v/h jaar 
  
Zondag 16 oktober 2022 – 10u00 Sint-Jacob – 29e zondag v/h jaar 
  
Zondag 1 november 2022 – 10u30 Heilige Geest – Allerheiligen 
Zondag 6 november 2022 – 10u30 Heilige Geest – 32e zondag v/h jaar 
  
Vrijdag 11 november 2022 – 11u00 !!! Heilige Geest !!!! – Zielmis overledenen  

 
 
 
 
 
  
Zondag 11 december 2022 – 11u30 Carolus Borromeus - Artiestenmis 
  
Zondag 5 maart 2023 – 14u30 Sint-Walburgus – Jubileumconcert van 

Alma Musica met o.a. Gloria van Vivaldi 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer:  
Johan Van Asch, Luc Korthoudt, Marc Mattheussen, Johan Clerckx, Tony Ah 
Munn, Jenny Backx, Guido De Graeve, Rik Neel, Jan Leers, Ludo Engelen, 
Raf Van Bortel, Samuel Dos Santos, Frank Badisco, Marcel Coppens (v.u.). 
 
 
 
 
 

Onze voorbije periode … 
 

 

En de toekomst … 
 

 

Hou in het oog … 
 

 


