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Veerle Janssens verdedigster en woordvoerster van
Ringland
“Burgers bepalen de richting, de politiek bepaalt het tempo!”
Je zag ze misschien onlangs nog op TV
of je las over haar in de geschreven
media, maar Veerle Janssens is wel
degelijk de dochter van ex-ZWK-dirigent
Karel Janssens en ze zag enkele
maanden geleden ook haar moeder
heengaan. Maar een dynamische
vijftiger zoals zij, blijft niet bij de pakken
zitten en steekt haar energie en tijd
vooral in Ringland, één van de
burgergroepen die ijveren voor een
overkapping van de Ring, voor betere
luchtkwaliteit en voor betere mobiliteit in
en rond Antwerpen.
En lazen wij onlangs niet dat
actiegroepen steeds meer de politiek
beïnvloeden? Op luttele dagen voor de
gemeenteraadsverkiezingen leek het
ons een goed idee om eens te horen bij
Veerle of dat klopt en hoe het nu
precies staat met Ringland, want de
berichtgeving daarover is niet altijd even
duidelijk.

Veerle, hoe kwam je bij Ringland terecht, want je werkte voordien toch bij ‘De
Tijd’?
Veerle Janssens: “Dat klopt. Toen Ringland op Valentijnsdag 2014 naar buiten trad,
was ik meteen overtuigd van de kracht van hun voorstellen, die zowel de mobiliteit
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als de gezondheid en de luchtkwaliteit in Antwerpen sterk konden verbeteren. Maar
op de redactie van De Tijd stonden ze nogal sceptisch tegenover ‘de zoveelste
actiegroep’. Ik heb hard moeten pleiten om mijn opiniestuk over Ringland
gepubliceerd te krijgen. Het werd massaal gedeeld op Facebook en het lag volgens
mijn bescheiden mening toch ook een beetje aan de basis van het succes van deze
unieke burgerbeweging.
In mei 2015 werd ik ziek. Ik bleek met een ‘burn-out’ te zitten en kreeg signalen bij
De Tijd dat ik best een beslissing nam. Toen ik in die periode naar een
vrijwilligersdag ging van Ringland, vernam ik dat ze via crowdfunding een halftijdse
kracht wilden aanwerven. Enkele mensen hebben me dan ‘gepusht’ om te
solliciteren. Ik heb dat dan ook gedaan en ik werd aangenomen voor die functie.”

Geen spijt dat je overstapte?
“Neen. Ik zag verschillende voordelen: ik kon min of meer zelf mijn werktijd indelen,
ik kon opnieuw in en voor mijn stad werken en ik moest niet meer naar Brussel
pendelen. Ik bleef ook met de actualiteit bezig en ik had toch wel wat perscontacten.
Ik maak trouwens nog elke dag een persoverzicht. Ik kan weer zelf teksten
schrijven, terwijl ik tijdens de laatste jaren bij De Tijd als eindredactrice vooral
teksten van andere mensen nakeek. Er zijn natuurlijk ook wel enkele mindere
punten: ik heb een halftijdse job, maar ik werk zo goed als full-time tegen een
vergoeding die wel lager ligt dan bij de krant. Niet altijd evident met twee studerende
dochters. Maar dat moet ik dan maar bekijken als vrijwillig engagement en het gaat
over onderwerpen die me wel boeien.” (lacht)
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Intussen horen we elke dag de verhalen over files op de ring rond Antwerpen.
Ook over de mogelijke overkapping van de ring heerst onduidelijkheid. Het
gevoelen bestaat dat er echt niks aan gedaan wordt…
“In februari is ter hoogte van Gazet van Antwerpen op Linkeroever met veel
bombarie de eerste spadesteek gezet voor de Oosterweelverbinding. Sindsdien is
daar echter niet veel meer gebeurd. Het probleem is ook dat de BAM nog altijd
voortwerkt met haar oorspronkelijke plannen, terwijl daar al lang geen draagvlak
meer voor is. Bovendien is in het Toekomstverbond, dat in maart 2017 is afgesloten
tussen de stad, de Vlaamse overheid en de drie burgerbewegingen (stRatengeneraal, Ademloos en Ringland) afgesproken dat een Oosterweel-light onderzocht
zou worden, die enkel bestemd is voor stadsregionaal verkeer. Het doorgaande
(haven)verkeer moet over het noordelijkere Haventracé rijden. Maar in twee
dossiers is nauwelijks vooruitgang geboekt.
Voor de overkapping zijn er wel al stappen gezet, zij het uiteraard nog niet op het
terrein. Na het akkoord over het Toekomstverbond zijn in september 2017 zes
ontwerpteams aan de slag gegaan, onder leiding van overkappingsintendant
Alexander D’Hooghe. In tientallen workshops hebben de teams samen met burgers
projectvoorstellen uitgewerkt. Dat participatieproces liep onder de naam ‘Over de
Ring’. In juni jongstleden heeft de overheid daaruit 18 prioritaire projecten (plus vier
reserve) geselecteerd.”
Gingen jullie akkoord met die 18 prioritaire voorstellen?
“Hoewel we niet overtuigd zijn van alle projecten, is het goed dat we die als basis
hebben. We blijven wel wat sceptisch omdat het nog om losse projecten gaat, die
mogelijk niet leiden tot een vollédige overkapping. Een groot probleem zijn de
‘gaten’ die voorzien worden. Met een ‘dodo’-dak (dicht-open-dicht-open) ontsnapt
nog steeds veel lawaai en slechte lucht. De intendant en de BAM-ingenieurs
verwijzen naar de Europese regelgeving: gaten zijn nodig zodat bij een explosie van
gevaarlijke producten de gassen kunnen ontsnappen. Natuurlijk moeten tunnels
veilig zijn en beantwoorden aan alle normen. Maar als je het concept van stedelijke
ringweg doortrekt, zoals in het Toekomstverbond is afgesproken, moet je een
andere route zoeken voor het gevaarlijk transport.
Bovendien willen we nog een aantal noodzakelijke maatregelen niet naar de
achtergrond zien verdwijnen: meer openbaar vervoer, 500 km meer fietspaden en
de ‘modal shift’ naar duurzamer verkeer staan ook hoog op ons prioriteitenlijstje.”
Leg je onze lezers even uit wat ‘modal shift’ is?
“Momenteel gebeurt 70 procent van de verplaatsingen met auto’s of vrachtwagens
en slechts 30 procent met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Bij sommige
invalswegen naar de stad bedragen die cijfers zelfs 80/20. Als je wil weten hoe groot
dat percentage in jouw straat bedraagt, dan moet je maar eens kijken naar
www.straatvinken.be. Op initiatief van de Ringland Academie hebben in mei ruim
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1600 mensen gedurende een uur geteld hoeveel en welk verkeer er door hun straat
kwam. Daarmee hebben we vergelijkingspunten voor de toekomst, want we willen
die telling elk jaar tot 2030 herhalen. Volgens het Toekomstverbond moet de ‘modal
split 70/30’ geëvolueerd zijn naar 50/50. Voor die ‘modal shift’ moeten er beter
fietsvoorzieningen en beter openbaar vervoer komen. De stad en de 32 overige
gemeenten van de Vervoerregio Antwerpen hebben beloofd daarvoor te zullen
samenwerken. Het besef groeit dus wel degelijk dat er iets gedaan moet worden.”
Recent waren er ook nog de resultaten van CurieuzeNeuzen Vlaanderen.
“Inderdaad. De recente resultaten van CurieuzeNeuzen Vlaanderen over de
luchtkwaliteit is een onderzoek van De Standaard, dat twee jaar geleden voor het
eerst door Ringland is opgezet. Het heeft ons nogmaals overtuigd van de urgentie.
De gemeten waarden aan stikstofdioxide zijn in Antwerpen alarmerend hoog en
vragen om dringende maatregelen.”
Gaat het allemaal niet te traag en hebben die burgerbewegingen echt wel een
impact op de politiek?
“Tja, het kan natuurlijk allemaal sneller en beter, maar als je kijkt waar we vandaan
komen, is er toch wel enige vooruitgang. StRaten-generaal vecht sinds 2005 tegen
het BAM-tracé, Ademloos bestaat sinds 2008, en Ringland nog maar sinds 2014. De
voornaamste vooruitgang bestaat er nu wellicht in dat de ‘intentie’ om naar burgers
te luisteren in 2017 officieel geformuleerd is in het Toekomstverbond. Sindsdien
werken we eindelijk samen – al kan het wat ons betreft nog altijd beter.”
Krijg je dan daardoor impact op de politiek?
“Burgerparticipatie is vrij nieuw en het gaat nog moeizaam. Maar wat in Antwerpen
aan het gebeuren is, is uniek, zeggen ons ook ervaringsdeskundigen. Wij hielden
wel twee belangrijke drukkingsmiddelen achter de hand. We zamelden 75.000
handtekeningen in voor een volksraadpleging, die we waarschijnlijk wel gewonnen
zouden hebben. Het was ook zo goed als zeker dat de Raad van State Ademloos en
stRaten-generaal gelijk gegeven zouden hebben in hun klacht tegen de
bouwvergunning voor de Oosterweelverbinding. Dan zou het helemaal terug naar af
zijn geweest. Omdat we tot het Toekomstverbond zijn kunnen komen, hebben de
burgerbewegingen de klacht en de volksraadpleging laten varen. Daarin hebben we
ons dus heel redelijk getoond.”
Ben je door dat compromis ook niet een aantal aanhangers kwijt gespeeld?
“Wij hebben daar zeker een aantal mensen door verloren, die te kennen gaven dat
‘Oosterweel-light’ nog altijd niet goedgekeurd was en dat de burgerbewegingen
zeker nog niet overal deel uitmaken van de overlegorganen. Met het oog op de
komende verkiezingen hebben we een memorandum opgesteld dat boven de
partijgrenzen heen ligt en waarin we de politici proberen duidelijk te maken dat het
thema van gezondheid, leefbaarheid en mobiliteit breed gedragen wordt door de
bevolking. Veiligheid omvat meer dan de strijd tegen drugs. In dat memorandum
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pleiten we onder meer voor een betere mobiliteit, waarin b.v. geen dodelijke
fietsongevallen meer zouden mogen gebeuren, er meer en beter openbaar vervoer
is en de ‘modal shift’ gerealiseerd is. In zijn boek ‘Red de democratie’ zegt Manu
Claeys van stRaten-generaal dat uitstekend: burgers bepalen steeds meer de
richting voor de politiek, terwijl de politiek het tijdstip bepaalt waarop maatregelen
genomen worden.”
Worden jullie soms niet ‘gerold’ door projecten die al in uitvoering zijn,
vooraleer ze door iedereen zijn goedgekeurd? Aan het Schijnpoort zijn ze b.v.
al lange tijd bezig met allerlei soorten leidingen, bekkens, draden…
“Ik weet niet of we daarin ‘gerold’ worden. Volgens de BAM zijn hoe dan ook een
aantal voorbereidende werken noodzakelijk, wat voor oplossing er voor Oosterweel
ook uit de bus komt. Maar ze mogen de fundamentele oplossing die wij voorstellen
natuurlijk niet hypothekeren. Zo pleiten wij voor het scheiden van doorgaand en
lokaal verkeer van aan de Kennedytunnel tot voorbij het Sportpaleis. Dat leidt tot
minder weefbewegingen, maakt het verkeer dus veiliger en voorkomt ongevallen en
files. In ons voorstel rijdt het lokale verkeer in de binnenste tunnels. Het doorgaande
rijdt in de buitenste tunnels die vlot aansluiten op de E17, de E19 en de E34/E313.
Wij dringen er ook op aan dat eerst werk wordt gemaakt van het Haventracé voor
doorgaande en zwaar (haven)verkeer. Dat ligt er met de A12, de Tijsmans- en de
Liefkenshoektunnel al een stuk, maar moet versterkt worden, met inbegrip van
leefbaarheidsmaatregelen voor de omwonenden. Daarnaast moet de A102, de
tunnelverbinding tussen Wommelgem en Ekeren, dringend uitgewerkt worden, want
die kan het zwaar verkeer ook van de Ring houden. Zonder die ingrepen is het
waanzin al met de werken op de Ring te beginnen.”
Is er voor heel dit project wel voldoende geld voorzien?
“De overheid voorziet in totaal 1,25 miljard, verdeeld over 1 miljard vanwege de
Vlaamse regering en 250 miljoen vanwege de stad. Dat is niet genoeg. Maar het is
intussen duidelijk dat de overheid niet meer alleen de wijsheid in pacht heeft. Met
onze experts in de Ringland Academie en in samenwerking met de Universiteit
Antwerpen zoeken wij manieren hoe je de hele zaak wel kan financieren en waar je
het geld kan halen, zoals via tolheffing of rekeningrijden. Een voorbeeld. Er was geld
nodig voor een studie omtrent de ‘Oosterweel-light’. In twee maanden tijd hebben wij
via ‘crowdfunding’ bij burgers 60.000 euro opgehaald… Dat toont aan dat de hele
problematiek duidelijk leeft bij de bevolking en dat burgers bereid zijn te betalen voor
goede oplossingen. Wij proberen dan ook zo veel mogelijk de druk op de ketel te
houden.”
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Onze voorzitter met de fiets naar Rome
2222 km – Deel 3 Venetië - Rome
Een fietsroute naar en over de Alpen spreekt tot ieders verbeelding. Achter deze
bergketen ligt immers het warme zuiden met bestemmingen als Venetië, Assisi en
Rome.
Vorig jaar fietsten we van Wommelgem naar Füssen, in mei van Innsbruck naar
Venetië en eind augustus trokken Gerd en ik van Venetië over de Apennijnen naar
Rome.
Uit mijn dagboek: op weg naar Rome
Dinsdag 21 augustus
Van Wommelgem naar Venetië
Om 12u30 thuis vertrekken we richting Antwerpen Centraal voor de start van ons
derde deel van onze fietsreis naar Rome.
Via Brussel Noord, Verviers, Aken, Keulen, de nachttrein naar Innsbruck, de ECtrein van Jenbach naar Verona Porta Nova en met een regionale trein belanden we
uiteindelijk rond de middag van de dag daarop Venetië.
In Keulen komen we onze tweelingfietsjes tegen.
Een gezin met 2 kleine kinderen had er een tocht
van 1000 km op zitten met een fietskar en
aanhangfietsje en twee extra batterijen.
Het boeken van onze reis verliep deze keer minder
vlot dan de vorige keren.
We hadden lang gehoopt om onze bagage en fietsen via het gespecialiseerde
Nederlandse fietsvervoerbedrijf Soetens ter plaatse te krijgen en zelf met het
vliegtuig te gaan (€130 voor de fiets en €20 voor de vlucht). Ondanks de goede
referenties van dit bedrijf waren ze blijkbaar niet zo happy op elektrische fietsen.
Zou het kunnen omdat deze een pak meer wegen dan gewone fietsen en er zo
minder fietsen mee kunnen per transport? Nederlanders zijn commerçanten dus
hielden ze de boot af door moeizaam te communiceren en te stellen dat we onze
fietsen zeker veertien dagen voor en na de reis zullen moeten missen. Dan maar
terug met de trein.
In Antwerpen Centraal konden ze ons dit keer niet helpen met het boeken van de
tickets, Venetië was echt te ver, en dan nog met fietsen …
Gelukkig wist Gerd van het bestaan van de treinreiswinkel in Nederland en die
konden ons wel verder helpen. Vlotte communicatie en alles correct in orde, al was
het maar net op tijd. Onze tickets kunnen we afprinten in een automaat in Duitsland.
We leren ook dat we beter overstappen in Verviers Centraal dan in het grensstation
Welkenraedt. De bommeltrein om de grens over te steken stopt er op hetzelfde
perron.
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Woensdag 22 augustus
Venetië naar het Lido 11 km waarvan 7 km met de boot

In Venetië is het onmogelijk om te fietsen. Dit ondervinden we meteen als we van
het station naar de ferry proberen te rijden en naast het station te voet een brug met
trappen over moesten. Gelukkig zijn de mensen onmiddellijk bereid om ons te
helpen, iets wat een constante blijft op de rest van onze tocht door Italië.
Ook het rijden met de fiets op de baan valt véél beter mee dan gedacht. Italianen
rijden steevast naar het andere baanvak als ze willen voorsteken. Met de staat van
het wegdek is het anders gesteld: putten van 15 cm diep en scheuren in de baan
zijn schering en inslag. Net als de bruggen en kerkdaken zijn deze jarenlang niet
onderhouden. De witte belijning zie je nog nauwelijks. Op televisie zagen we zelfs
reclame om aan te tonen dat hun kleine autootjes perfect voor dit soort wegdek met
putten en scheuren aangepast zijn.

Met de ferry varen we langs Venetië en
meren aan op het Lido, onze eerste
rustplaats.
Via Trip Advisor ontdekken we het klein
restaurantje, ietwat achterin, maar van
topkwaliteit en helemaal niet duur. Het
was smullen van de middendoor
gesneden en gegrilde scampi’s.
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Donderdag 23 augustus
Lido naar Sottomarina 30 km (57 via de strekdam)
Het Lido is bekend van zijn brede zandstranden, de exclusieve hotels Excelsior en
Hotel des Bains, decor van de film “Death in Venice” met muziek van Mahler. We
fietsen er door de opbouw van het filmfestival dat de week daarop van start gaat.

Gerd ziet het helemaal zitten, op het
strand voor Hotel des Bains kan je
zonnen op ligbedden onder strooien
parasollekes met wijds zicht op de zee
zonder dat je met een korreltje zand in
aanraking komt. Eén nadeel: één
dagje kost wel 210 euro.

Wat een contract met het volgende eiland, een arm visserseilandje. Hebben er wel
heerlijk gesmuld van de vruchten van de zee.

Die dag hebben we ook geleerd dat als onze GPS een weg door het water aangeeft,
dit geen onnauwkeurigheid is, maar een traject dat je beter met de boot aflegt dan
via de fiets op een smalle strekdam.
Toen we in Sottomarina de weg vragen naar ons hotel wordt iedereen op straat erbij
betrokken, inclusief de auto’s op de weg. Ik kijk nu met andere ogen naar de vele
dubbel geparkeerde auto’s als ik door Borgerhout rij.

Vrijdag 24 augustus
Sottomarino naar Porto Tolle 75km
Prachtige tocht door de delta van de Po-rivier. Natuurreservaat op natuurreservaat,
boordevol met vogels. Onze fietsgids sprak van een moeilijk te nemen ferry.
Gelukkig hebben locals in een wijnbar ons kunnen overtuigen om via de variante
Porte Levanto te fietsen, ferry of geen ferry. Zo fietsen we door een prachtig
natuurreservaat met als kers op de taart: flamingo's, weliswaar van ver.
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By the way, in deze wijnbar krijgen we voor 5 euro: 2 koffies, 8 tapas en 2 flesjes
water. Ik zeg dat we op weg zijn naar Roma en de barvrouw, een Roemeense,
dacht waarschijnlijk dat
we op weg waren met
de fiets naar Roemenië.
Misschien had ze
compassie.

We moeten wel zeggen
dat de Italianen op onze
weg erg behulpzaam en
vriendelijk zijn.

Zelfs het weerbericht
sprak van "vriendelijke
stapelwolken".
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Zaterdag 25 augustus
Porto Tolle naar Comacchio 65 km
Zeer afwisselende tocht door de Po-delta. Soms
wanen we ons in Nederland: inpoldering,
ontwateringkanaaltjes en pompgemalen,
eindeloze vergezichten, en ... zowaar enkele
druppels regen.
We fietsen door vogelen hertenreservaten,
op dijken langs de zee,
pijnboombossen,
duinen, nudistenkampen, vissersdorpje
s en mondaine
badplaatsen.
Onderweg mogen we
even meekijken door
de lens van
vogelspotters, smullen
van een halve
watermeloen en een
visfrituur in het bos
ontdekken.
Uiteindelijk belanden we in Comacchio, bekend om de palingvangst en verwerking.

Zondag 26 augustus
Comacchio naar Cervia 88 km
Het regent als we vertrekken, helemaal ingepakt, wij op pad.
Om de een of andere reden fietsen we gans de dag tussen de regenvlagen door.
Geluk is voor aardige mensen en zo krijgen we op de koop toe flamingo's van heel
dichtbij te zien. Wonderbaar mooie vogels, wit met roos - rode tinten onder hun
vleugels. Met nog zeker 70 km te fietsen blijven we er ons toch een tweetal uur aan
vergapen. Geluk ... ja hoor, rest van de dag: wind mee. Soms halen we snelheden
van 30 km per uur. ‘s Middags eten we een broodje in het lokale parochiehuis waar
alle mannen van het dorp samen waren om er een kaartje te leggen of te biljarten.
Wij verder op weg naar Ravenna, bekend om zijn wondermooie mozaïeken uit het
vroege christendom.
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Nog even een telefoontje met God en verder langs een 15 km lang bospad naar
Cervia, de gastronomische buik van Italië.
En inderdaad ‘s avonds eten we lekker in een visrestaurantje op het strand. De
dames krijgen er zowaar kleine stoeltjes om … hun dure handtassen op te zetten.
Terwijl we warm binnen zitten valt de regen er met bakken uit. Geluk ... Onze
zondag kan niet meer stuk.
Morgen rustdag.
Waar wij dachten vier dagen langs de kust te fietsen, hebben we eigenlijk de zee
amper gezien. Dit gaan we morgen goed maken. We hebben in een heus
strandhotel geboekt.
Maandag 27 augustus
Cervia naar Viserbella 32,5 km
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Halve rustdag! Al de tijd voor een terrasje in het haventje van Cesenatico, een waar
maritiem openluchtmuseum, een zwemmetje in de Adriatische zee en eens
uitgebreid onze kleren wassen. Italianen komen duidelijk ’s nachts tot leven, tot
grote ergernis van Gerd. Ze heeft al enkele nachten slecht geslapen van de
muggenbeten, nu kan ze de slaap niet vatten van de muziek op straat.
Alle eethuisjes en terrasje zitten vanaf 22 uur overvol, pretparkjes doen gouden
zaken, overal is er ‘live’ animatie en staan er kraampjes waar allerlei prullaria wordt
verkocht.
Dinsdag 28 augustus
Viserbella naar Fano 73 km
Vandaag fietsen we de laatste
vlakke kilometers langs de kust
en passeren we ruw geschat zo’n
half miljoen strandzeteltjes.
Fano is onze laatste
overnachtingsplaats langs de
kust, morgen fietsen we naar de
Apennijnen, gedaan met vlak
fietsen, het laatste stuk vandaag
op de krijtrotsen is al een
voorproefje.

Woensdag 29 augustus
Fano naar Sassoferata 79 km
Bij een bezoek aan Fano, botst Gerd tegen een borduur aan en klemt ze haar voet
tussen borduur en de spaken van haar achterwiel. Rechtervoet zwaar verzwikt.
Afwachten of we Rome halen. Gelukkig is er morgen een rustdag ingepland om de
“grotte di Frasassi” te bezoeken, de mooiste van ... We zien morgen wel.

Donderdag 30 augustus
Rustdag. Deze keer letterlijk, met de voetjes omhoog, ijs leggen en hopen maar dat
alles goed komt.
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Vrijdag 31 augustus
Sassoferata naar Foligno 80 km,
900 meter stijgen, de Apennijnen
over.

Met een felle wind tegen, de voet van Gerd goed ingetaped, allez: goed
ingezwachteld en ingesmeerd met Arnica gel, de Apennijnen over langs de Passo
Cornelio op 820 meter.

Zwaar … maar prachtige vergezichten, dorpen ingepland boven op de heuvels in
een palet van kleuren.
’s Avonds genieten we van de nog
middeleeuws ogende steegjes verlicht
met kaarsen en gesierd met vlaggen,
kenmerkend voor elk kwartier. Aan
lange houten tafels dienen jeugdigen in
traditionele kledij plaatselijke
goedburgerlijke kost op. De gebouwen
en straten van Foligno kregen het
zwaar te verduren tijdens de
aardbeving van 1997. Hier is van de
nood een deugd gemaakt, de
opknapbeurt maakte van Fologno een
bijzonder aantrekkelijke stad.
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Zaterdag 1 september
Foligno naar Assisi 18 km ➚210

Langs de flank van een brede vallei klimmen we langzaam omhoog naar Assisi, het
pelgrimsoord van Franciscus.
Toen we onze tocht naar Rome aan het plannen waren, kozen we elk een
beschermheilige. Mijn keuze viel op Franciscus die alle (arme) mensen een
fantastisch cadeau heeft gedaan: leer afstand te nemen van allerlei verleidingen en
staar je niet blind op wat je niet hebt, maar leer genieten van de prachtige natuur en
de vriendschap, dingen die voor iedereen gratis zijn. Om echter geloofwaardig over
te komen moest hij dan zelf wel, als zoon van één van de rijkste families van Assisi,
eerst zelf afstand doen van zijn luxeleventje.
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Zondag 2 september
Bezoek aan het prachtige vredevolle Assisi.
Maandag 3 september
Assisi naar Spoleto 59 km ➚220
Mooi fietspad. Lang geleden dat we nog eens een ganse dag langs een autovrij
fietspad rijden. De stad Spoleto zelf is het tegengestelde. De dagen ervoor sliepen
we in autoluwe steden, in Spoleto is de auto de baas.
Daar waar de vorige steden en dorpen getroffen waren door de aardbeving van
1997 en mooi heropgebouwd zijn, zitten we nu in een stad met asgrauwe gebouwen
en vuile gevels, wat een contrast.
Dinsdag 4 september
Spoleto naar Terni 46,5 km ➚700
Een dag postkaartfietsen, al moesten we daarvoor
tweemaal flink wat hoogtemeters overwinnen.
We maken ruim tijd om de archeologische site van
Carsulae te bezoeken, een echte aanrader. Deze
Romeinse site geeft een goed beeld hoe een stad langs
een heirbaan er in de eerste 300 jaar na Christus moet
uitgezien hebben: een groot forum romanum, een
amfitheater, de termen, het theater, woningen en
handelszaken.
De grootsheid komt echter pas goed tot leven als je de
3D-animaties bekijkt. Deze technologie biedt nog tal
van mogelijkheden om het verleden tot leven te roepen
en kost fracties van het heropbouwen van ruïnes.
Geslapen in Terni. In tegenstelling tot gisteren een zeer aangename stad weerom
met een autoluwe stadskern omringd door een groene gordel.
Lekker gegeten en niet duur.
Woensdag 5 september
Terni naar Poggio Mirteto 46 km ➚770
Nog een dagje postkaartfietsen om te
belanden in een streek met grote
vakantiehuizen waar de rijkere
inwoners van Rome met hun gezin op
vakantie komen, af te leiden uit de
dure restaurants in de buurt. Langs de
route liggen in de heuvels pareltjes
van dorpen. In de vallei zien we vele
olijfboomgaarden.
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Wij hebben voor een prikje een
kamer kunnen huren in zo'n
prachtig huis, inclusief
zwembad omdat we buiten het
seizoen vallen. Het wordt
uitgebaat door een Argentijnse
met Italiaanse roots, die terug
naar Italië is gekomen om haar
zoon de kans te geven om
conservatorium te volgen.

Donderdag 6 september
Poggio Mirteto naar Fiano Romano 32 km ➚310
Muggen, muggen... Ze beweren daar in Fiano Romano de strafste muggen te
hebben. En inderdaad als straaljagers vliegen ze op je af als je eventjes durft
stilzitten om te kijken hoe je een politielint uit jouw ‘derailleur’ krijgt.
Het landschap wordt nu gedomineerd door paraplu dennenbomen en van de rechte
groene pieken die solitair zijn ingepland.

Vrijdag 7 september
Fiano Romano naar Roma 55km ➚190
Laatste dag is nog best pittig. Twaalf kilometer langs een drukke baan (we worden
wel aangemoedigd door lokale meisjes van plezier, Gerd heeft er wel een stijve nek
aan overgehouden om te zien of ik wel volgde) en in Rome zelf zijn er maar 50
straten waar je kunt fietsen. Je moet die wel weten te vinden ...
Als je dan door al deze drukte niet aan middageten toe komt, dan geraak je amper
met je laatste krachten in het restaurant waar we wel heel hartelijk ontvangen zijn.
Kregen direct een glas Prosecco aangeboden met een hapje, nog voor we iets
besteld hadden. Moeten er zeer slecht uit gezien hebben.
Maar we hebben het gehaald!!!
Dank voor alle felicitaties. Het berichtje van Inge, mijn schoonzus, vonden we toch
wel echt bijzonder omdat het perfect verwoordde hoe we ons op dat moment
voelden:
“Wat een mooi avontuur, wat een prachtige locatie om af te sluiten! Wees fier op
jullie zelf! Het einde van een mooie, waardevolle trip met een verzameling aan
dankbare momenten!
Super gedaan!”
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advertentie
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Fietsweekeinde bekeken vanuit de keuken
Vrijdag rond 17u vertrokken zes dappere fietsers naar Lichtaart.
Ik ging met de auto, vol met eten en drinken. Ik was eerst!
Even Barbara en Jos goeiedag zeggen en dan zorgen dat er iets te eten was als de
renners aankwamen.
Het was wel even schrikken toen Johan C. en Jan L. al redelijk vroeg daar waren.
Door de files hadden ze de afspraak gemist en ze waren dan ook maar met de auto
(en daar de fietsen aangehecht) gekomen.

Rond 20u waren de ‘echte’ fietsers er: Guido DG, Johan VA, Jul VA en Tony AM.
Even uitpakken en dan aperitief met wat hapjes en daarna een stevige spaghetti.
Nog wat babbelen en vroeg het bed in, want… de volgende ochtend vroeg eruit!
Na een stevig ontbijt met spek en eitjes hadden de fietsers dan tijd om een tochtje te
maken langs enkele oude kampplaatsen: Boslicht en Bos en Brem stonden op het
lijstje.
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Zelf was ik dan
begonnen om een
lichte lunch klaar te
maken. Met de komst
van chef Luc DG was
dat een koud kunstje.
Een slaatje met tomaat
garnaal ging er dan ook
goed in.

Met vijven zijn ze dan naar Antwerpen gereden om de
begrafenis van Rita bij te wonen.
Met ons gedrieën hebben we ook even een momentje
genomen om er in gedachten bij te zijn. Dan hebben
we op haar geklonken met een Duveltje, dat zou ze
zeker ook graag gedaan hebben…
Daarna was het werken geblazen voor het avondmenu.

Na de
terugkomst uit
Antwerpen
iets drinken
en tijd voor
het spel
Kubben.

Glansrijk gewonnen door de bassen met 3-0.
En dan het zwaardere werk: eten…
Het eerste gerechtje: carpaccio van Sint-Jacobsvruchten met zesten van citroen,
limoen en mandarijn.
Dan: gebakken Sint-Jacobsvruchten in een soepje van waterkers en afgewerkt met
gedroogde ham. Daarna een stukje gebakken zalm op een bedje van jonge spinazie
en gemarineerde venkel.
Vervolgens hadden we botermals gebraden kalfsvlees met een romige tonijnsaus
met kappertjes en gebakken aardappeltjes.
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Dan werd het even wachten op het
niet alledaagse dessert: enkele
stukjes perfect gebakken Cote à
l’os met een beetje ansjovisboter
(meer moet dat niet zijn). Dit
prachtige vlees werd dan ook nog
eens volgens de regels van de
kunst gesneden door onze eigen
beenhouwer.

De bedoeling was nog een kwis te doen, maar dat is ons niet gelukt.
De daarbij voorziene kaasschotel hebben we nog wel met smaak verorberd.

Bij alle gerechten werden natuurlijk ook aangepaste lekkere wijnen geschonken.
Daarna is het nog heeeeel laat geworden.
Een wat later ontbijt dan voorzien met hier en daar een zombie, wat hangouderen
en toch ook al wat spullen inpakken. Nog wat lekker in het zonnetje nagenieten en
lachen.
Om krachten op te doen voor de terugreis nog een lekkere Moussaka gegeten.
En dan terug naar huis na een tof weekeinde.

De kok(s) van dienst.
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Weet je dat …
…onze pianiste een hardnekkige vakbondsafgevaardigde is, die niet duldt dat de
repetities langer duren dan zij zelf gepland had.
…sommige leden nu ijverig op zoek zijn om de verdachte vakbond te vinden, die
onze pianiste tot zulk zwaar verzet aanzette: ACV, ACOD, KGB… Er zal nog eens
een vakbondsstaking op donderdag moeten van komen om daar uitsluitsel over te
krijgen.
…zulke situaties ons doen terugdenken aan de tijd toen de ZWK figureerde in de
opera en er midden in een (steeds mislukkende) trappenscène in ‘De vervloeking
van Faust’ plots iemand riep dat het gedaan was. Wij verbaasd. Dan kwam de
verklaring: syndicaal gezien moest er om kwart na negen een halfuurtje pauze
voorzien worden. Trappenscène of niet.
…het nu wachten is op het moment dat onze pianiste aangeeft wanneer zij tijdens
de repetitie voorziet dat de naarstige zangers een kleine pauze krijgen om de kelen
lichtjes te smeren, op aanraden van de vakbond.
…sommige leden eraan twijfelen of het nu wel hun oudste, dan wel hun tweede
oudste zoon was die in het huwelijk trad. In zulke familietwisten wenst de redactie
zich niet te bemoeien.
…onze vriend Walter G. nog steeds wacht op reacties van al onze leden (of exleden) om eens te vertellen hoe het er bij hen aan toeging bij hun muzikale
ontwikkeling in het leger. En herinneren zij zich nog of er (al dan niet onder begeleiding) bepaalde (Vlaamse?) liederen gezongen werden?
…onze vriend Roger D. tot zijn grote opluchting een geslaagde operatie onderging
(weliswaar met een korte nazorg) en hoopt om spoedig weer aanwezig te kunnen
zijn op de repetities. Als de vakbonden dan tenminste geen tramstaking uitroepen
op donderdagavond.
…Marc C. met een wel heel opmerkelijk voorstel afkomt en iedereen op 20 oktober
vanaf 20u30 uitnodigt op een muzikale avond in The Highlander aan de Stadswaag.
Iedereen die er in kilt naartoe komt, krijgt een gratis pint. De vraag was of dat idee
kwam van Marc zelf of van de ons onbekende meisjes/vrouwen luisterend naar de
namen Ines, Martine, Marlies, Iris of Greet. Om naar uit te kijken.
…ook ons koor een uitnodiging kreeg om van 5 tot 15 juli 2020 deel te nemen aan
de Olympische Spelen voor koren.
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…Raf een trotse directeur was tijdens
de viering van 100 jaar Hofke van Thys.

Ook grootvader en

vader Van Bortel

stonden aan het roer van deze
basisschool met een rijke geschiedenis.
Daar kunnen ook ex-Wandelkringers
over meepraten. Nietwaar Wim.

…er meer gegeten werd dan wel gefietst tijdens het voorbije fietsweekeinde. Het
moest ook maar zo lekker niet zijn!
…sommigen zelfs files op de autowegen of een uitgelopen vakantie inriepen als
argument om de fietsbenen te sparen en de maag te vullen.
…Alma Musica, het Borgerhouts koor waarvan Willy C. jarenlang dirigent was, op 25
november om 14u30 in de Sint-Walburgiskerk (Volkstraat) een concert geeft o.l.v.
Lars Corijn. Aan het programma werken mee: pianiste Nicole De Paepe (ook bij ons
koor bekend) en het Belcanto Strijkkwartet
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Personalia
…
Geboorte:
Renée Papier
is de lieftallige kleindochter van ZWK’er Peter Somers en zijn echtgenote.
Voor de statistici: het meisje werd op 11 september 2018 geboren.
Ze woog toen 3,440 kg en ze was 51 cm groot.
De al even trotse ouders heten Zoë Somers en Gregory Papier.
Hartelijke gelukwensen!

Overlijden:
Rita Dillen
de echtgenote van ZWK’er Luc
Deumens overleed op 20 september
2018 op veel te jonge leeftijd (61 jaar)
en nadat twee keer gehoopt werd dat zij
de ongelijke strijd tegen die kwalijke
ziekte zou overwonnen hebben.
In de Wandelkring geraakte ze snel
geïntegreerd via haar echtgenoot, maar
ook door haar spontaneïteit, haar
humor, haar sprankelende lach en haar
welgemeende aandacht voor iedereen.
Op ons laatste kerstconcert op
Linkeroever zat ze vooraan als
aandachtig toeschouwer en supporter
van de ZWK. Nadat ze enkele jaren
geleden een hachelijke situatie in hun
geliefde Italië te boven was gekomen,
maakte ze nog met veel vreugde twee hoogtepunten mee met de familie, waar ze
ook een graag geziene vrouw was. Ze glunderde bij de communie van kleinzoon
Lanzo en ze kon genieten van het huwelijk van haar zoon Ike met zijn Peggy. Korte
tijd nadien sloeg echter het noodlot definitief toe en hoewel Luc tot het laatst aan
haar zijde bleef in de hoop dat er toch nog een ommekeer mogelijk was, ging het
deze keer van kwaad naar erger. Ze overleed in het Middelheimziekenhuis.
Ze werd begraven voor een bomvolle aula, waaronder vele ZWK-leden – sommigen
waren zelfs teruggekeerd van het fietsweekeinde in Lichtaart – om Luc en zijn
familie te steunen in deze moeilijke dagen.
Ook Rita zal op zaterdag 10 november om 11 uur herdacht worden tijdens de
jaarlijkse gedachtenismis voor de overledenen uit en rond de ZWK. Onze oprechte
deelneming en hopelijk zien we Luc binnenkort wekelijks terug.
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Onze voorbije activiteiten :

Heilige Geest – 22ste zondag v/h jaar
Heilige Geest – 23ste zondag v/h jaar

Zondag 2 september 2018
Zondag 9 september 2018

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 7 oktober 2018 – 10u30
Zondag 14 oktober 2018 - 10u00
Zaterdag 20 oktober 2018

Heilige Geest – 27ste zondag v/h jaar
Sint-Jacob – 28ste zondag v/h jaar
Radeske – Koordag leden

Donderdag 1 november 2018 – 10u30 Heilige Geest – ALLERHEILIGEN
Zondag 4 november 2018 – 10u30
Heilige Geest – 31ste zondag v/h jaar
Zaterdag 10 november 2018 - 11u00 Sint Norbertus – Gedachtenisviering
overledenen ZWK
Zondag 11 november 2018 - 10u00
Sint-Jacob – 32ste zondag v/h jaar
Zaterdag 17 november 2018
In Hoogstraten – Koordag leden

Zaterdag 24 november 2018
– 20 u 15 te Hoogstraten

Vredesconcert met dameskoor
Marcanto
organisatie Marcanto

WAAN – ZINg
Zaterdag 8 december 2018
– 20 u 15 te Antwerpen

Vredesconcert met dameskoor
Marcanto – Zuiderpershuis
organisatie ZWK

“The armed Man”
In samenwerking met Mjoezik
Zaterdag 16 maart 2019 – Pius X-kerk Wilrijk
Werkten mee aan dit nummer :
Gerd Hoes, Veerle Janssens, Jenny Backx, Guido De Graeve, Leo Segers, Raf Van
Bortel, Luc Korthoudt, Tony Ah Munn, Jan Leers, Ludo Engelen, Peter Somers,
Johan Van Asch, Johan Clerckx, Marcel Coppens (v.u.).
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