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Onze kring heet niet voor niks Zingende WANDELkring Sint-Norbertus. 
 
Over dat zingen komen we beslist nog uitgebreid terug tijdens de komende 
maanden met weer een aantal mooie optredens in het verschiet. 
 
Maar verschillende leden zochten tijdens de voorbije maanden enkele 
bekende en minder bekende oorden op en wat zij daar allemaal zagen of 
beleefden, vind je terug in dit nummer. Wandelen doorheen Krakau, 
Denemarken of Brussel: het bleek allemaal zijn charme te hebben en 
misschien lokt het wel andere lezers van Eigen Krabbels om er ook eens op 
uit te trekken. Een kaartje of enkele vakantiekiekjes mogen altijd. 
 
Ook volgende maand verwachten we trouwens nog een reisverslag, want 
enkele onversaagden uit de Wandelkringfamilie verplaatsten zich naar het 
mysterieuze China. We kijken nu al benieuwd uit naar hun ervaringen. 
 
Veel leesgenot alleszins in dit oktobernummer! Tijd voor een 
herfstwandeling? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een volk van trekkers en wandelaars 
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Enkele dagen vrij? Zin om er eens op uit te trekken? Gauw kijken wat SN 
Brussels of Ryanair in de aanbieding hebben! Een city-trip? Ja, dat lusten we 
wel. Iets gezelligs, zon of strand mag maar moet niet noodzakelijk, er mag 
zeker iets te zien zijn in de buurt, wandelingen maken zijn voor ZWK’ers geen 
probleem en er mag iets lekkers te eten of te drinken zijn. Liefst ook nog zo 
goedkoop mogelijk, want de pensioenen bulken niet van het geld en voor wie 
niet met pensioen is, blijft het ook nog altijd crisis. Zodus… 
 
Barcelona, Alicante, Malaga, Rome, Florence, Nice, Madrid, Istamboel, Faro, 
Benidorm, Londen, Parijs, Stockholm… Allemaal steden met zeker een 
verschillende aantrekkingskracht al naargelang de interesses van wie er 
naartoe gaat. 
Maar wie had ooit al gedacht aan citytrip naar Krakau? Nog niet? Dan kunnen 
we niet anders dan deze stad met stip op de aanraderslijst  plaatsen. Je wist 
toch al dat Krakau in Polen lag? In het Pools zeggen ze ook Krakov of 
Krakow. Wist je dat deze stad eeuwen de hoofdstad van Polen was, 
vooraleer dat Warschau werd? En dat dit één van de mooiste en gezelligste 
steden is, die we de laatste decennia al bezocht hebben… en dat zijn er 
nochtans heel wat! Een combinatie van de pracht van Brugge en de 
gezelligheid van Antwerpen! Zegt het genoeg?  
 

 
Geschiedenis 
 
Hoe geraak je er? Zowel SN Brussels 
als Ryanair hebben er een 
rechtstreekse vlucht naartoe van iets 
meer dan anderhalf uur en je landt in 
een luchthaven waar het grote 
toerisme nog niet is doorgebroken. 
Je kan er natuurlijk ook met de 
wagen naartoe en dan rij je zo’n 800 
km, maar hou er rekening mee dat de 
wegen in Polen er nog niet overal 
heel goed bijliggen en dat er in 
Krakau een uitstekend net openbaar 
vervoer bestaat,al moet je wel eens 
meer dan een kwartier of twintig 
minuten wachten op een tram of bus. 
  
 
 
Weet je dat Krakau met haar 760.000 inwoners de tweede grootste stad van 
Polen is? Je hebt er dan ook een zevental wijken – districten zouden wij 

Krakau, die scone ! 



3 
 

zeggen – die inderdaad ook vergelijkbaar zijn met de grootte van een district 
in Antwerpen. 
Elke stad met een rivier heeft een speciale charme, zeggen ze. En daar is 
Krakau geen uitzondering op. De Wisla-rivier (ook Vistela-rivier genoemd) 
stroomt door de stad en dat is op zichzelf al goed voor een lange wandeling 
langsheen de vele wandelpaden naast of in de buurt van de rivier, terwijl je 
op het water kanovaarders, toeristische bootjes met middeleeuwse allures of 
gewoon restaurant-boten kan bewonderen. De Wisla-rivier is met zijn 1.047 
km lengte de grootste rivier van Polen, die ook voorbij Warschau komt en die 
uitmondt in de baai van Gdansk. Herinner je vakbondsleider Lech Walesa uit 
Gdansk, de man die in 1983 de Nobelprijs voor de vrede kreeg, maar die het 
qua populariteit in Polen moest afleggen tegen Karol Wojtila, de latere paus 
Johannes Paulus II. Want vergeet ook niet bij een bezoek aan Polen, dat dit 
een zeer godsdienstig land is, met ook in Krakau ontelbaar vele (en mooie) 
kerken. Maar daarover seffens meer. 
Hoewel er al activiteit gevonden werd uit de 7de eeuw, komt de naam Krakau 
pas officieel voor het eerst in 966 voor in de officiële geschriften. Het was een 
stad die leefde van de verkoop van amber, een gesteente dat nu nog in alle 
winkels van Krakau te krijgen is in alle mogelijke vormen. 
En zoals dat in die tijd hoorde, werd de stad gedomineerd vanuit één van 
haar hoogst gelegen punten met een heus kasteel, de Wawel Royal Castle, 
lange tijd de verblijfplaats van de Poolse koningen. Dat Krakau in die tijd echt 
wel het centrum van een welvarend land was, bewijst o.a. de eerste 
koninklijke kroning in de Wawel Cathedral van koning Wladislav de kleine, de 
stichting van een universiteit in 1364 en een forse uitbreiding van de stad met 
de wijk Kazimierz (waarover later meer). 
 

Markt 
 
Wie een stad bezoekt, komt onvermijdelijk terecht op een marktplein. Mocht 
je ooit in Krakau geraken, dan raden we je zeker aan om niet met het hoofd  
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naar de grond te kijken op de weg daar naartoe, want het wemelt er van de 
huizen met prachtige ornamenten, Art-Nouveau decoraties, verfijnde 
beeldhouwwerkjes, barokke figuurtjes of gewoon grappige versieringen. 
Maar jouw mond zal helemaal open vallen bij een bezoek aan de Grote Markt 
van Krakau. Echt niet in één (breedhoek)foto te trekken. Indrukwekkend. Een 
pracht van een markt en meteen ook de grootste van Europa met haar 200 
op 200 meter. Helemaal rondom staan allerlei gezellige restaurantjes, cafés 
(o.a. een mooi Hard Rock Café), maar ook verschillende kerken, terwijl er in 
het midden van het plein een overdekte, oude historische hall staat, waar je 
allerlei grappige snuisterijen kan kopen en die vooral toeristisch gericht is. 
Een oude waarzegster in één van de inhammen van het gebouw inbegrepen. 
 

 

Dit immens grote plein was 
doorheen de eeuwen steeds de 
plek waar de bevolking samen 
kwam voor protestacties, voor 
vieringen, voor executies en ‘der 
Führer’ himself, kwam hier ooit 
declameren dat het plein 
voortaan Adolf Hitler Platz zou 
heten. Gelukkig duurde dat niet 
lang en kreeg het snel weer zijn 
oorspronkelijke naam Rynek 
Glowny. In de zomer (en ik 
veronderstel ook in de winter) zijn 
er hier (maar ook op 
verschillende andere kerken of 
zalen in de stad) elke dag 
concerten met Mozart, 
Paderewski en natuurlijk de 
‘eigen’ Frederic Chopin op het 
menu. Krakau werd ook niet voor 
niks de eerste Poolse stad die  
 

zich ‘culturele hoofdstad van Europa’ mocht noemen in het jaar 2000. 
 
Staar je in een ‘gewone’ Poolse kerk al vol verbazing naar de prachtige 
versiering en het vele aanwezige (blad)goud, dan mag je zeker op het 
marktplein de St. Mary’s basiliek niet overslaan. Een uniek altaarstuk met 
daar rond polychrome schilderwerken van bekende Poolse schilders. 
 

 
Eten en drinken 
 
Onmogelijk om in deze immens mooie stad alle bezienswaardigheden op te 
sommen. Je kan een stadsrondrit maken in een koets met prachtig versierde 
paarden en bestuurders, waar ze in Brugge nog iets kunnen van leren. Of je  
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kan een geleide stadswandeling maken met een Engelstalige gids (of een 
Franstalige als het meevalt) langs de Planty, de Barbican, de Florianski Gate, 
het Slowacki Theatre, het Pharmacie-museum en het huis en het museum 
van Jan Matejko, één van de bekendste Poolse schilders. Of je geeft gewoon 
jezelf de ogen de kost, want in elk straatje of pleintje is er wel iets 
merkwaardigs te zien. Om nog te zwijgen over de veelheid van prachtige 
kerken: de St. Francis Basilica, de kerk van Sint Petrus en Paulus, het 
dominikaner klooster en nog tientallen andere. 
Wie doorheen een stad stapt, krijgt natuurlijk ook honger en dorst. Welnu, 
voor het geld en voor de kwaliteit van het voedsel moet je het niet laten in 
Krakau. Echt nog héél schappelijke prijzen en heel veel cafés, al dan niet met 
terrasjes aan de straatkant in de autoluwe binnenstad. Hier en daar vind je er 
eentje met een eigen brouwerij. We gingen ook met z’n tweeën iets eten in 
een mooi uitziend restaurant aan de Grote Markt (we hadden wel vooraf de 
kaart even bekeken), we aten er (te) zware Poolse soep, een 
varkensgebraad met alle bijhorende groenten, een degelijk wijntje en een 
koffie en moesten bij de afrekening amper 60 Zloty (Poolse munt delen door 
vier en je komt min of meer bij de Euro uit) of 15 Euro de man betalen. Een 
stevig glas (halve liter) lekker Pools bier kost er tussen 1,5 en 2 Euro, 
afhankelijk van de toeristische of niet-toeristische zone in een stad. We aten 
er ook heel lekkere pizza’s en de huiswijn is meestal best drinkbaar. Genre 
Cabernet Sauvignon. Waar ze in Krakau blijkbaar ook gespecialiseerd in zijn 
(maar niet zo mijn ‘meug’), dat is in vodka. Je vindt ze in alle soorten: van de 
Poolse favoriet Wisniowka tot het internationaal gekende Zubrowka. 
 

 

Je kan in Krakau zeker nog een 
bezoek brengen aan het vroegere 
Joodse Ghetto (in het district 
Podgorze) of Schindler’s Factory (je 
herinnert je allicht nog de beelden uit 
de film Schindler’s List), maar in de 
buurt ligt intussen ook één van de 
grootste shopping-centra van de 
stad. Vergelijkbaar met Wijnegem 
Shopping Centre. Maar de echte 
uitgangsbuurt, vol met restaurants en 
gezellige kroegjes, is ongetwijfeld het 
district Kazimierz, waar het ’s avonds 
wemelt van de Poolse jeugd en de 
buitenlandse toeristen. We werden in 
Krakau ook als groep begeleid voor 
sympathieke, vrouwelijke Fonskes 
(vrouwelijke politie, maar niet in 
uniform), die ons naar hun favoriete 
kroeg brachten. Je kan de Polen ook 
geen gevoel voor humor ontzeggen, 
want het kroegje heette ‘Het 
Commissariaat’… 
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In de buurt 
 
Kan je zeker twee, drie dagen rondtoeren in de stad zelf, dan zijn er in de 
buurt van Krakau ook nog wel enkele bezienswaardigheden te aanschouwen. 
Pakkend is zeker een bezoek aan de concentratiekampen van Auschwitz en 
Birkenau, die niet zo heel ver van Krakau verwijderd zijn en waarnaar elke 
dag busuitstappen georganiseerd worden. Veel mooier is dan weer een 
bezoek aan de zoutmijnen van Wieliczka, waar de mijnwerkers uit het zout 
prachtige sculpturen maakten en zelfs één grote galerij vol met meestal 
godsdienstige afbeeldingen. Allemaal gehouwen uit het zout. Je krijgt er een 
toestelletje mee waarin je de vertaling krijgt in het Frans, Duits of Engels van 
de soms geestige teksten van de gids. Ook zeker een bezoekje van een 
halve dag waard. 
 

  

En wie van moderne architectuur 
houdt, raden we zeker de 
gloednieuwe Krakow Arena aan, 
waar onlangs het WK volley werd 
gespeeld voor 15.000 toeschouwers 
per vertoning, waar Elton John 
volgende maand optreedt en waar 
ze o.a. volgend jaar het EK handbal 
spelen. Het Vogelennestje van 
Peking heeft een (mooiere) 
dubbelganger.  
Allemaal lof over Krakau, maar zijn 
er soms ook mindere punten aan 
deze stad? Er wordt gewaarschuwd 
voor pick-pockets, maar die heb je 
aan alle drukke punten in alle 
steden. Bij sommige zaken is echter 
wel een mondje Pools (of een goede 
gids) nuttig. Vooral de oudere 
bevolking kent weinig andere talen 
dan Pools en Russisch. 

Maar wil je toch dringend iets weten, spreek iemand van de jongere generatie 
aan, want die kennen wél Engels en zijn zeer behulpzaam. En oh ja, Krakau 
is ook een heel propere stad. Gooi het papiertje van je snoepje dus in één 
van de vele vuilnisbakken die de stad rijk is. 
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“Volgend jaar wordt het Denemarken...” 
Nu we zover zijn, is de vraag of de uitloper van de tropische storm Bertha of 
de listeria-bacterie roet in het eten kunnen gooien. De uitspraak 'There is 
something rotten in the State of Denmark' schijnt nog steeds op te gaan. Voor 
de zekerheid heb ik een plan-B op touw gezet en een optie op een Londens 
hotelletje genomen, maar vrouwlief houdt voet bij stuk en we gaan ervoor, en 
maar goed ook zal achteraf blijken.  
 
Er rest ons enkel wat hotels te boeken, valiezen te pakken, de tank vol te 
gooien en we kunnen op pad. Zo’n 800 km later rijden we de grens met 
Denemarken over en gaan we op zoek naar onze eerste slaapplaats in de 
omgeving van Billund. Morgen staat Legoland op het programma. Het 
landschap is aangenaam glooiend, weiden vloeien over in bossen, er is 
weinig bebouwing. Een weidsheid waar ik geld voor zou geven. Er is ook een 
totaal gebrek aan publiciteit, en wat mag, is sterk gereguleerd op vlak van 
grootte en kleur. Geen Boomsesteenweg / A12-draken zoals wij ze hier 
kennen. Even wordt aan emigreren gedacht.  
 
We bivakkeren in een quasi leeg conferentiecentrum. Ruimte zat, maar het 
zwembad is gesloten wegens afwezige badmeester. Te veel regels heeft ook 
zijn gevolgen, maar dit wordt gecompenseerd door een zacht bed en een 
uitgebreid ontbijt.  Dochter is nadien, terecht, niet laaiend enthousiast over 
Legoland. De Efteling blijft op nummer 1. 

 

 

Aarhus 
 
We gaan verder 
noordwaarts richting Aarhus. 
Een studenten- en 
havenstad waar de kaaien 
een nieuw leven krijgen door 
de bouw van 
appartementsgebouwen, 
pareltjes van moderne 
architectuur.  We verblijven 
buiten de stad en hebben  

 
een slaapplaats gevonden vlakbij het strand waar de schelpenverzameling 
ruim aangevuld  kan worden. De zilte geur hangt overal.  
We bezoeken het grootste labyrint van West-Europa, waar ik natuurlijk totaal 
in verloren loop en rijden langs kleine dorpjes waarvan de metalen kerktorens 
in de zon blinken. 
 

Kopenhagen, die design… 
 
 priester 
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De kerkhoven zijn waarlijk tuinen. Calvinisme op zijn best zou mijn buurman 
me later vertellen. Hij sprak ook over wat overdadig alcoholgebruik, maar 
daar hebben we niets van gemerkt. Om over alcohol verder te gaan. De 
prijzen vielen wel mee zodat ik  het thuis achtergelaten kratje Duvel snel 
vergeten was. 
 
Het was tijd om het vasteland te verlaten en de eilanden op te zoeken met de 
funen als vertrekpunt. De tuin van Denemarken zoals ze nog genoemd 
worden, en terecht. Bloemen alom, ook veel kasteeltjes, kleine kustplaatsen, 
maar we laten Odense, de geboortestad van  Hans Christian Andersen links 
liggen en rijden verder richting hoofdstad. 

 
Kopenhagen 
 
Kopenhagen. Een stad in volle omwenteling, een bouwwerf, waar de fiets 
ruim zijn plaats krijgt. De kanalen met de oude pakhuizen, geconfronteerd 
met moderne architectuur. Het grijpt ons beet en laat ons voor de volgende 
drie dagen niet los. 
We verplaatsen ons met bus, boot en metro en maken kennis met een 
propere stad. Statiegeld op b.v. blikjes is een goede motivatie om ze niet op 
straat te gooien. En als je het toch doet, is er wel iemand paraat om het op te 
rapen in jouw plaats. 
 
Een stad (en land) ook waar mensen zonder morren werken tot hun 
pensioenleeftijd en waar migranten zich goed integreren. Een jonge Ghanese 
vertelt ronduit terwijl we op een bank van een ijsje genieten. 
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We bezoeken de traditionele bezienswaardigheden en inderdaad, de 
zeemeermin stelt niets voor, maar dat durfde ik toen niet luidop zeggen. Het 
lokale Technopolis houdt ons een halve dag in zijn greep en onze bobslee 
gaat na een paar pogingen al scherp door de bocht. We eten wat broodjes 
met pikante worst voor we naar het strand gaan. 

 
 
 
 
En daar is ze dan, de brug, 17 km 
die ons scheiden van Zweden. De 
wind is strak en hard, maar blaast 
ook snel de regenbui weg. In de 
verte zien we een futuristisch 
gebouw liggen. Het herbergt een 
verzameling aquaria en is onze 
ochtendbestemming van de 
volgende dag. 
 
Het is tijd om terug zuidwaarts te 
keren en we nemen de ferry richting 
Duitsland. Hamburg is onze laatste 
slaapplaats. Het lokale hotel is 
overspoeld door een wielercircus. De 
bussen van Astana, Lotto Belisol, 
enz. blokkeren de weg. Het voordeel 
is wel dat we een betere kamer 
toebedeeld krijgen. Zo ziet een suite 
er dus uit, een mooie afsluiter.  
  

De volgende ochtend maken we nog een korte tocht door Hamburg vooraleer 
naar huis te gaan. “Volgend jaar wordt het Duitsland,” weet mijn dochter me 
te vertellen. Een jubileum, 25 jaar na mijn legerdienst in Stockheim. Ik kijk er 
al naar uit 
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Geruime tijd speelde bij mij het idee om eens met een groep Wandelkringers 

een wandeling te maken in Brussel. 

De bedoeling was om een beeld te krijgen van de stad en waar we enkel - 

noem het de klassiekers - zouden zien. Ik weet ook wel dat er nog zo veel 

meer te beleven ,te vertellen en  te zien is, maar dan zouden we nog eens 

terug moeten gaan. Ook had ik me voorgenomen om wegens het uitgebreid 

programma nergens binnen te gaan. Ik heb me hieraan echter niet kunnen 

houden en heb er achteraf ook geen spijt van . 

We vertrokken met de trein  klokvast richting Brussel-Centraal waar het 

vertrekpunt van de wandeling was . 

Via de Grasmarkt  waar al een bruisende marktactiviteit te bewonderen viel, 
passeerden we de “Koninginnegalerij” . Een uniek architecturaal geheel met 
winkels waarbij er enkele hofleverancier zijn. We kwamen zo in de 
Beenhouwersstraat waar alles al in gereedheid werd gebracht om de 
toeristen culinair te bedienen. Hier vonden we ook o.a. Theater Toone en 
Jeanneke Pis terug . 
 

 

We kwamen nu uit op de Grote Markt met zijn indrukwekkend stadhuis met 

toren, het “Broodhuis” en de talrijke “Gildehuizen” er rond. Het is terecht één 

van de belangrijkste bezienswaardigheden  voor de toeristen. Via de 

Stoofstraat kwamen we bij een volgend symbool: “Manneken Pis”. Omdat er  

              Brussel, die droge 
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regelmatig  van alles  mee gebeurt,  zoals beschilderen en vandalisme,  is dit 

een copie. Het originele staat in het Broodhuis. Was het door ‘het Manneke’ 

of niet, maar sommigen kregen intussen al een beetje dorst… 

We gingen echter verder via de, in de week drukke,  Anspachlaan,  richting  

De Brouckèreplein  met het Beursgebouw, en bekeken hier ook even de 

opvallende beelden op het dak . 

Even verder kwamen we dan aan de “Koninklijke Muntschouwburg” , een 

concertzaal waar in 1830 de opera “De Stomme van Portici” werd opgevoerd, 

die een rol zou spelen in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd.  Momenteel 

wordt de Munt beschouwd als één van de betere schouwburgen van het land. 

Sommigen vroegen zich af je hier niks zou kunnen drinken… 

Maar de kathedraal “Sint-Michiel en Sint-Goedele” werd onze volgende stop. 

Aan het middenschip hangt het orgel, de moeite om het te horen en te zien. 

Hier vinden ook de uitvaartdiensten, huwelijken en Te Deums plaats van 

onze koninklijke familie. 

Vervolgens kwamen we aan in de Wetstraat, bekend van de tv-beelden met 

wachtende journalisten die uitkijken naar buitenstormende en niets zeggende 

politici. Vandaag is er echter weinig politieke activiteit en er zijn ook geen 

cafeetjes geopend in de buurt. Dus trekken we verder richting Guimardstraat, 

welbekend bij ons onderwijzend volkje, waar de top van het katholiek 

onderwijs zetelt. Maar bleek daar plotseling Wortegem als een onderdeel van 

het Brusselse gewest te voorschijn te komen?? 

We naderden de Europese wijk met het “Berlaymont-complex “,  het Justus 

Lipsius-gebouw en alle andere kantoren van de Europese Unie . Een 

omgeving waar je enkele uren kan vertoeven en iets drinken, maar wij 

moesten verder richting Luxemburgplein, waar we ons middagmaal nuttigden. 

Ons namiddagprogramma startte aan het Koninklijk Paleis. De Belgische vlag 

wapperde er,  dus onze vorst was in het land . Hier kan je een archeologisch  

bezoek brengen onder de koningswijk Coudenberg.  

Na een laat  aperitiefje – eindelijk, zuchtten sommigen - kwamen we aan het 

Egmontpaleis. Dat  heeft een grondige opknapbeurt ondergaan en thans is er 

het Ministerie van Buitenlandse zaken ondergebracht . 

Na een klimmetje, want Brussel is op 7 heuvels gebouwd , kwamen we aan 

het Justitiepaleis ontworpen door architect Poelaert. De koepel blonk in de 

zon maar ik heb niet anders geweten dan dat dit gebouw in de stellingen 

stond. Van op het Poelaertplein had je een mooi uitzicht over de 
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verschillende randgemeenten. We daalden met de lift richting Hoogstraat 

waar op zondag vele brocantwinkels open zijn . 

We kwamen uit op De Zavel. Dit plein omvat  enkele winkels met onze 

beroemde chocolade, het water komt je in de mond maar het is vlug slikken 

als je sommige prijzen ziet.  Maar we mogen er inderdaad fier op zijn. 

Hoewel, van dat water in de mond… 

Verder naar de Kunstberg, dit is zowat het artistieke deel met ondermeer de 

Koninklijke Bibliotheek , het Muziekinstrumentenmuseum in het prachtige Art 

Nouveau-gebouw en uiteraard de “Bozar”, allemaal  de moeite om eens een 

bezoekje te brengen . 

Tot opluchting van velen, vonden we ‘eindelijk’ een terrasje om alles even 

door te spoelen en na te genieten van deze dag onder een stralend 

nazomerzonnetje. Ik heb er van genoten en bedankt aan iedereen die kon 

meegaan en er mee een gezellige zondag van maakte. Schol! 
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Advertentie 
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Advertentie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

… september een geliefde vakantiemaand is. We voelden dit bij de 
voorbereiding van ons kerstconcert. Wisten jullie dat sommigen onder ons dit 
zelfs met hun werk combineren. Voor alle duidelijkheid: we spreken niet over 
het onderwijs.  Zij werken wel degelijk in september. 
 
… Brussel van de aanwezigheid van de ZWK mocht genieten op een mooie 
septemberzondag.  Fons en Jan bezorgden de aanwezigen een schitterende 
stadswandeling. 
 
… tussen haakjes Fons vooraf gezegd had om nergens binnen te gaan. 
Zoals iedereen binnen ZWK weet, is hij van zijn woord. Maar … zelfs een 
correct politieman durft al eens bezwijken onder de groepsdruk. 
 
… Johan opnieuw dirigeert met twee handen. Vele leden hadden dit 
misschien nog niet opgemerkt, tot hij na de repetitie  een demonstratie gaf 
van zijn mogelijkheden na enkele therapielessen. 
 
… de leden dit jaar Sint-Cecilia vieren op 29 november in de Jachthoorn. 

Weet je dat … 
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Evaluatie voorbije periode 
- Dankviering 23/3 : waardige afsluiter van een feestelijk jaar. 
- Open repetitie 24/4 : geen succes 
- Viering Ferre Caris 70 jaar priester : degelijke uitvoering 
- Gouden jubileum Walter en Lutgart : prima uitvoering. Bedankt voor de 

receptie, Walter. 
 
Nabije toekomst : zie werklijst, maar extra aandacht voor 

- 01/11 Allerheiligen : 10u30 in de H.Geest 
- 11/11 Gedachtenisviering : 11 u in Sint-Norbertus. 
- 29/11 Sint-Cecilafeest. Locatie nog niet bekend. 
- 20/12 Kerstconcert in Sint-Lodewijk, Mortsel 
- 21/12 Kerstconcert in Sint-Fredegandus, Deurne 
PS : met beide kerstconcerten voor de boeg passen we dit jaar voor het 
Kerststraatzingen 

 
Verdere toekomst (2015) 

- 25/04 Mahler Sympfonie nr.2 in Sint-Anna, Linkeroever 
- 26/04 Mahler Sympfonie nr.2 in Pius X, Wilrijk 
- 06/06 Mahler Sympfonie nr.2 in Concertgebouw te Amsterdam 

 
Varia 

- Aanwezigheden : 
Nadat we teugels wat gevierd hebben na de jubelactiviteiten vragen we 
opnieuw jullie inzet voor het instuderen van de kerstconcerten en 
“Mahler”. Zangers die hun zaken onvoldoende kennen vragen we uit 
respect voor de andere zangers hun verantwoordelijkheid te nemen op 
de uitvoering. 
Voor beide projecten worden de oud-leden terug aangeschreven zodat, 
wie wil, deze concerten mee kan uitvoeren. 

- Vernieuwde Eigen Krabbels : 
We hebben veel positieve commentaren gehoord en valt in de smaak. 
Verspreiding via email laat toe om meer nieuws over de kring zelf te 
brengen.          “Goe bezig Marcel & Co”. 

- Koorreis 2015: 
De uitvoering van Symfonie nr.2 van Mahler in Amsterdam biedt een 
unieke mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens van de leden 
– zoals geformuleerd op de laatste Algemene Vergadering – om eens 
een koorreis te organiseren. Het wordt nog niet direct een hele reis 
maar toch al een “Weekend Amsterdam” n.l. op zaterdag 6 juni en 
zondag 7 juni 2015. Deze koorreis wordt georganiseerd voor de ZWK-
leden. Verdere info volgt nog. 
 
Guido 

Mededelingen van het bestuur na de 
vergadering van 08.09.2014 
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Na de beëindiging van haar dankviering ontvingen alle aanwezigen nog een 
prettig aandenken van Rita Willems. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Personalia: 
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Op zondag 31 augustus 2014 overleed de heer Jef De Backer. Hij was de 
vader van Magd en Ludo Engelen. (°26 juni 1911 - +31 augustus 2014) 
 
“ Vaarwel,” zei de vos. 
“Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: 
Alleen met het hart kun je goed zien. 
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.” 
     El Principito – De Kleine Prins, 
     Antoine de Saint-Exupéry 

 
Deze afscheidswoorden troffen we aan op zijn gedachtenisprentje. 
 
“De ganse familie dankt jullie van harte voor de blijken van deelneming bij 
het overlijden van Voke. 103 jaar is een uitzonderlijke leeftijd maar door zijn 
heengaan is toch een leemte ontstaan, die we zullen opvullen door zeer vele 
goede en mooie herinneringen. 
Jullie steun is voor ons een troost.” 
Magd en Ludo  
 
De ZWK zal hem dan ook op gepaste wijze herdenken. 
 

 
 
 
 
 
Met vreugde vernamen we dat STAN Van Ael op 26 augustus 2014 het licht kwam 
aanschouwen op onze wereldse aarde. Oud-wandelkringer Dieter en Katrien 
Sannen zijn de overgelukkige ouders. Onze bas Jul en zijn Nicole zullen weeral op 
26 augustus een toontje lager gaan zingen, want het is namelijk hun vijfde kleinkind 
en de derde telg die, die dag jarig is. 

                

 Vanwege de ZWK wensen we dan ook de fiere ouders en de grootouders  
ne'n dikke proficiat. 

 
 
 
 
 

Stan: ° 26 augustus 2014 
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  Zondag 7 september Heilige Geest - 23ste zondag vh jaar 

Zondag 14 september Sint-Jacob - Kruisverheffing 

  Zondag 5 oktober Heilige Geest - 27ste zondag vh jaar 

Zondag 12 oktober Sint-Jacob - 28ste zondag vh jaar 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

  

  Zaterdag 1 november - 10u30 Heilige Geest - ALLERHEILIGEN 

Zondag 2 november - 10u30 Heilige Geest - Allerzielen 

Zondag 9 november - 10u00 Sint-Jacob - Kerkwijdingsfeest van de 

 
basiliek van Lateranen 

Dinsdag 11 november - 11u00 Sint-Norbertus - Herdenkingsmis voor onze 

 
overledenen 

  Zondag 2 december - 10u30 Heilige Geest - 2de zondag vd advent 

Zondag 14 december - 10u00 Sint-Jacob - 3de zondag vd advent 

  Zaterdag 20 december - 20u00 Sint-Lodewijk te Mortsel 

(in eigen beheer) KERSTCONCERT 

Zondag 21 december - 15u00 Sint-Fredegandus te Deurne 

 
KERSTCONCERT 

  Woensdag 24 december - 24u00 Sint-Jacob - KERSTNACHT 

  deelname van de ZWK aan Mahler Symphony N° 2 

Zaterdag 25 april 2015 - 20u00 Sint-Anna op Linkeroever 

Zondag 26 april 2015 - 15u00 Pius X te Wilrijk 

Zaterdag 6 juni 2015 - 20u00 Concertgebouw te Amsterdam (NL) 

 
Werkten mee aan deze Eigen Krabbels:  
Gerd Hoes, Jos Tyck, Jan Leers, Fons Carpentier, Guido de Graeve, Dirk de 
Graeve, Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Jan Van den Eynde, Luc Korthoudt, 
Paul Avermaete, Marcel Coppens, Johan van Asch. 

 


