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“Je zal nog van me horen!,” beloofde hij 
met zijn legendarische glimlach toen we 
hem een mooie toekomst wensten, nadat 
hij bij Germinal Beerschot gestopt was als 
marketing-communicatie specialist, als pr- 
en eventverantwoordelijke en later zelfs als 
woordvoerder. 
 
Niet iedereen had hem toen écht ernstig 
genomen, hoewel hij erg zelfzeker 
overkwam – sommigen zegden ‘arrogant’ – 
maar buiten de Kielse voetbalploeg en een 
aantal mensen die hem kenden als 
voetballer bij Noorse in het toenmalige 
Katholiek Sportverbond, kenden weinigen 
Matthias Decaluwé. Maar sinds de Corona-
crisis kent half Vlaanderen hem als de 
kordate woordvoerder van Horeca 
Vlaanderen, die zijn sector met glans 
vertegenwoordigde en duidelijk de puntjes 
op de ‘i’ kleefde. 

 
Velen bestempelden hem als Kapellenaar, maar eigenlijk is Matthias in Lokeren 
geboren, hoewel hij intussen meer dan 25 jaar in Kapellen woont. In 2012 kwam 
hij daar ook op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en op de lijst met Dirk Van 
Mechelen als kopman van de VLD-lijst veroverde hij 320 stemmen, waarmee hij 
vanop de 11de plaats een zitje verwierf in de gemeenteraad. Daarmee was hij de 
enige nieuwkomer die rechtstreeks verkozen werd op de lijst. Maar omdat zijn 
werk steeds meer van zijn tijd opeiste, gaf hij op het einde van de legislatuur zijn 
mandaat op een ludieke wijze op. 
 

  ZWK WEBSITE zwklied 
 

Matthias Decaluwé: 
“Horeca Vlaanderen stond klaar met een plan” 

 

http://ZWK.be
http://ZWK.be
http://ZWK.be
http://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
http://ZWK.be
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Want je mag veel over Matthias zeggen, dat hij een bezige bij is, is zeker niet 
overdreven. Hij studeerde af als marketing-communicatieman en aan dat 
diploma voegde hij in 2017 nog een post-graduaat ‘digital business’ toe, behaald 
aan de Karel de Grote Hogeschool. 
 
Zoals gezegd belandde hij in 2005 bij Germinal Beerschot, tijdens het 
legendarische jaar waarin de Kielse club onder leiding van Marc Brys, de 
bekerfinale won van Club Brugge. Matthias was erbij om deze successen 
mettertijd te verzilveren door acties met Huyndai, Quick, Joma en nog een aantal 
andere firma’s. Hij bracht Germinal Beerschot-TV op de kanalen van ATV en hij 
vertegenwoordigde de club in de marketingcommissie van de Pro League, de 
belangenorganisatie van de Belgische profclubs. 
 
Later zorgde hij er ook voor dat er regelmatig exclusieve reportages op ATV 
verschenen van Port of Antwerp Giants, de Antwerpse topclub in het basket. 
 
Vanaf 2011 werd hij commercieel directeur bij Max en Hades, op dat moment 
een onderafdeling van Studio 100. De evenementen en de catering namen er 
een hoge vlucht en Matthias kreeg mee zeggenschap in de afdeling marketing 
en sales.  
 
In 2013 richtte hij een eigen strategisch adviesbureau op onder de naam Nexiris, 
dat zich specialiseerde in ‘corporate affairs’, sponsor- en partnerships met een 
focus op de sport- en de entertainment-sector. Hij werkte mee en was dikwijls 
ook de woordvoerder bij initiatieven zoals Laundry Day, Summerfestival, 
Rampage (in het Sportpaleis). In zijn klantenportfolio zitten o.a. ook Plopsaland, 
DJ Licious, Glen De Boeck, Kenny Steppe en nog verschillende spelers en 
clubs. 
 
Ook bij non-profitevenementen tekende hij als vrijwilliger bij o.a. Requiem Pro 
Luna, A heart for Special Olympics, Antwerpen zingt voor Haïti.. 
 
In 2018 werd hij bij Horeca Vlaanderen unaniem verkozen tot gedelegeerd 
bestuurder en woordvoerder. “Wij zochten iemand, die op een creatieve en 
positieve manier onze federatie en onze sector in de markt kon zetten en die 
voor draagkracht kon zorgen binnen het brede politieke landschap,” motiveerde 
de raad van bestuur van Horeca Vlaanderen haar keuze. En bijgevolg zag je 
Matthias in de voorbije maanden regelmatig in de media opduiken om de 
horecawereld te verdedigen tegen de soms erg wisselende maatregelen die 
politici en virologen hen wilde opleggen. 
 
Zo schetste hij in het parlement een horror-scenario door te stellen dat 55.000 
banen zouden verdwijnen in de horecawereld als er niks gedaan werd voor deze 
sector. “De kostprijs van nietsdoen is sowieso veel hoger dan alle maatregelen 
die wij voorstellen,” smeet hij de parlementairen voor de voeten. 
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Heel wat andere sectoren waren behoorlijk jaloers om het feit dat jij steeds 
aan bod kwam en jij wel degelijk de hele sector vertegenwoordigde, wat 
b.v. heel wat minder duidelijk was tijdens de Corona-crisis in andere 
sectoren als o.a. cultuur… 
 
Matthias Decaluwé: “Ik mocht dan wel de woordvoerder zijn, maar alleen kan je 
nooit tot resultaten komen. Dat er toch een aantal zaken met mondjesmaat in 
positieve zin veranderden, is het gevolg van een goede structuur binnen Horeca 
Vlaanderen, waaraan al tien jaar gewerkt werd. Er werd naar ons geluisterd 
omdat we al vele jaren klaar staan met voorstellen en projecten in het belang van 
de toekomst van onze sector. Daar konden we voor een stukje op terugvallen in 
deze crisissituatie. 
 
Je moet kunnen vooruit denken in de tijd, zodat je bij zware periodes op iets kan 
terug vallen en natuurlijk moet je er ook hard voor willen werken. En dat is zeker 
een factor die bij onze leden heel duidelijk aanwezig is. Tegelijkertijd moet je in al 
die jaren werken aan het opbouwen van een aantal relaties, die in deze dagen 
ongetwijfeld nuttig waren.” 
 
Het zal ook niet altijd even gemakkelijk communiceren geweest zij… 
 
“Inderdaad. Er werd in deze periode heel veel gewerkt via het ‘Zoom’-systeem. 
Als dat met twee of drie personen gebeurde, was dat dik in orde. Hoewel ik nog 
altijd een persoonlijk gesprek of contact verkies. Maar als je begint te ‘zoomen’ 
met een twintigtal personen, is het hek van de dam en wordt het een chaos.” 
 
Het jaar 2020 zal ook nog lang in jouw geheugen gebrand blijven, 
veronderstellen we? 
 
“Inderdaad. En dan heb ik het niet uitsluitend over mijn drukke 
werkomstandigheden. Een dag voor de Corona-crisis uitbrak, overleed mijn 
vader in Lokeren. We konden met de ganse familie niet eens de uitvaart 
bijwonen. Hij was dirigent en bracht me ook de liefde voor goede muziek bij, 
maar hij overleefde een vijf maanden harde strijd tegen kanker niet. En dan moet 
je de volgende dag voor TV gaan vertellen hoe de horeca reageert op de crisis. 
Niet gemakkelijk. Gelukkig was er op 7 augustus ook een hoogtepunt op privé-
gebied toen mijn echtgenote Nathalie het leven gaf aan een dot van een dochter, 
Sienna. Een lichtje dat brandde op een moment dat het nog op vele plaatsen 
donker was.” 
 
Zit je nog in het voetbalwereldje? 
 
“Daarvoor was het de jongste maanden wel heel druk en bovendien was er 
weinig voetbal te bekijken. Maar op dit moment vind ik het heerlijk: Philippe 
Clement, Ivan Leko, Wim De Decker en Mo Messouri, die ik nog minstens elke 
week zie, ken ik nog allemaal uit mijn periode bij Germinal Beerschot.” 
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Speel je zelf nog voetbal? 
 
“Ik ben nog altijd ingeschreven bij Noorse, waar mijn broer een nog actievere rol 
vervult. Ik zou nog wel eens willen meedoen. Misschien ben ik met mijn 38 jaar 
dan wel de oudste van de ploeg, vooraleer ik veteraan word. Het gevoelen is 
dubbel: ik kijk er naar uit om weer zelf te voetballen, maar langs de andere kant 
zit de schrik voor blessures er wel in en dat moet ik er nog uit krijgen.” 
 
Je had nu weinig tijd. Mogen we je deze week nog even bellen voor een 
dieper gaand gesprek? 
 
“Geen probleem. Bel me maar.” 
 
Na een ganse week bellen, moesten we aan onze openingszin terugdenken… 
 
 
 
 
Advertentie 
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“Zes maanden geen repetities: het ging niet anders” 

 
Gelukkig wordt voorzitter Guido De Graeve er niet van: al zes maanden hield de 
Zingende Wandelkring geen enkele repetitie meer. Maar net als bij nagenoeg 
alle andere koren, zag hij geen andere oplossing in deze Corona-tijden. 
 
“Integendeel, als voorzitter ben ik al gelukkig dat onze kring vrij goed gespaard 
gebleven is van besmettingen of Covid-19-ingrepen. Allicht moeten we 
noodgedwongen blijven wachten op een vaccin, dat er misschien sneller zal zijn 
dan velen verwachten.” Ondanks het feit dat Guido steeds optimistisch blijft, 
vreest hij dat het wellicht tot de lente van 2021 zou kunnen duren vooraleer we 
opnieuw aan koor-zingen toekomen. 
 
Je hebt echt wel onderzocht of het niet mogelijk was om in onze lokalen te 
repeteren? 
 
Guido De Graeve: “Ik heb dit inderdaad samen met Peter Somers onderzocht, 
maar gezien de huidige maatregelen zat het er echt niet in om te repeteren. De 
refter van de school meet ongeveer 20 meter op 8. En vermits we op twee meter 
van mekaar moeten zitten, kon er op de achterste rij in de breedte amper vier 
man zitten. Voeg daar nog de plaats bij voor de dirigent, die ook op een afstand 
van vier meter van het koor moest blijven staan en dan kwamen we tot de 
conclusie dat ongeveer drie vierden van de refter moest ontruimd worden om 
aan maximaal twintig mensen een plaats te bieden. 
 
Daar kwam nog bij dat we momenteel allemaal met een masker zouden moeten 
repeteren. En dan hebben we het nog niet gehad over de beperkte verluchting in 
het lokaal met zijn lage plafonds. Verder moest er afgesproken worden met de 
school om alle stoelen na een repetitie opnieuw af te kuisen. Hetzelfde voor het 
gebruik van de toiletten. Je merkt het: helemaal niet evident om efkes een uurtje 
te zingen.” 
 
De speelplaats dan, werd er even geopperd… 
 
“Ik ben blij dat Luc Korthoudt het initiatief nam om even samen te babbelen en 
iets te drinken op een donderdag in juli. Ik kon er toen helaas zelf niet zijn, omdat 
er op dat moment een vermoeden ging dat iemand uit mijn familie zou aangetast 
zijn. Het bleek achteraf gelukkig niet waar, maar ik wilde het risico niet nemen. 
Want laat ons wel wezen: we zitten in onze kring met wel wat 65-plussers als 
leden of mensen met vroegere hartproblemen of hoge bloeddruk. Ook voor hen 
zou het een risico kunnen geweest zijn om te repeteren. 

Voorzitter Guido De Graeve veranderde van 
repertorium 
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We hebben dan ook even met de idee gespeeld om te repeteren op het overdekt 
stuk van de speelplaats. Maar dan moest het weer al meezitten. En een hittegolf 
was dan ook weer niet ideaal. Bleef het probleem met de toiletten, die moesten 
aangepakt worden na elke bijeenkomst. Het zou wel leuk zijn, mochten we 
mekaar de komende maanden allemaal nog eens weer zien op een gewoon 
vriendschappelijke wijze. Het probleem blijft: de plaats.” 
 
Werd er niet gedacht aan het organiseren van activiteiten in het kader van 
‘wandel-kring’? 
 
“Een wandeling, een fietseling… Er werd wel aan gedacht, maar ook daar zit je 
met een aantal Corona-beperkingen. Maar ik denk dat het met het begrip ‘kring’ 
nog wel snor zit, als ik zie wat er allemaal kon i.v.m. het veilig maken van 
Radeske. Raf van Bortel en Luc Korthoudt hadden al wel ervaring met allerlei 
verplichte ‘protocols’ in hun scholen. Zo hadden ze geen probleem met het 
algemeen protocol dat opgesteld werd voor jeugdkampen, dat o.a. bepaalt dat - 
als er geen drie dagen zijn voor een volgende groep op kamp komt - alles moet 
ontsmet worden. Met de hulp van verschillende leden die wel niet tot de 
‘werkgroep Radeske’ behoorden, hebben we alles volledig kunnen invullen, tot 
grote vreugde van de groepen, die ons ook heel dankbaar waren. Zij hebben er 
ongeremd hun gangen kunnen gaan, zonder één probleem. Daarvoor ben ik 
onze leden ook zeer dankbaar. Trouwens, ik denk dat er in heel Vlaanderen 
maar één of twee probleemgevallen waren bij jeugdkampen.” 
 
Allemaal goed en wel, maar heel wat leden vragen zich intussen een beetje 
ongerust af wanneer we opnieuw samen kunnen zingen. 
 
“Zingen is bij ons het bindmiddel om contacten te bewaren. Maar ik vrees toch 
dat we zullen moeten wachten tot het vaccin er is. Hopelijk komt dat er vlug. 
Maar ik verwijs ook even naar die Amerikaanse vissersboot met 122 man aan 
boord, onder wie drie die al besmet geweest waren met het Corona-virus. Eén 
opvarende - bleek achteraf - was wél besmet met het virus. Ze zijn met die boot 
moeten terugkomen omdat die ene vrij snel 86 op 122 mensen besmet had. Het 
goede nieuws: de drie die de ziekte reeds hadden doorgemaakt werden niet 
meer besmet. Hoopgevend dus dat eens het vaccin er is, het ook zal werken, 
ook al blijken de anti-lichamen snel uit het bloed te verdwijnen. Het lichaam heeft 
blijkbaar onthouden hoe het snel moet reageren bij een volgende besmetting. Als 
we echter besmet raken met een virus dat ondertussen gemuteerd is, zoals bij  
 
het geval van een herbesmetting in Hongkong en ook één in Leuven, blijkt het 
virus opnieuw toe te slaan. Hopen maar dat het bij die enkele uitzonderingen 
blijft.  
 
Het is dus duidelijk dat er nog moet getest worden op grotere groepen. Ik volg 
die zaken ook nogal via enkele familieleden in die branche en ik weet dat de 
installaties voor het aanmaken van het vaccin niet rap genoeg kunnen gezet 
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worden. In september zouden er al een heel deel moeten af zijn. Ik ben dus 
voorzichtig optimistisch.” 
 
De voorzitter kennende, heeft hij intussen een reeks extra-fietstochten op 
zijn actief. Klopt dat? 
 
“Onze fietstocht van Kassel naar Berlijn en terug hebben we moeten annuleren 
en de fietsreis naar Compostella met een vroegere collega van het werk is 
verplaatst naar volgend jaar september. Maar samen met Julien Van Ael en 
Nicole Tyck hadden we precies op het juiste moment een fietstocht ingepland 
dwars door de Eifel. Een schitterende reis met soms nog herinneringen aan 
vroegere wandeltochten met de ZWK: Echternach, de Prümvallei, waar we de 
favoriete ‘mirabellekes’ proefden van meneer Duysburgh, Saarbrücken, de Kril-
vallei  en op de laatste dag nog een spannende fietstocht dwars door de Hoge 
Venen. Sommige stukken liepen over houten wandelpaden. 
 
 
Doordat we een afslag 
gemist hadden, kwamen 
we terecht in ruig terrein 
en moesten we met 
onze zwaar bepakte 
fietsen over rotsen en 
boomwortels. Het laatste 
stuk liep dan ook nog 
eens steil omhoog. 
 
Dat riskeerden we niet. 

 
 
Toen ook een groep wandelaars ons gek verklaarde om met de fiets verder te 
gaan, zijn we maar teruggekeerd. Uitgerekend op zo’n moment kregen we nog af 
te rekenen met een lekke band, die na herstelling bleef fitten. We hadden 
gepland om rond 12 uur bij onze auto’s weer te keren, maar het werd pas 20 uur 
’s avonds vooraleer we weer naar huis konden rijden. Al bij al een prachtig 
avontuur.” 
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Maar de Corona-periode duurde langer dan één fietstocht? 
 
 
 
“Onze dochter Leen was in die periode 
ook bevallen en zij kon kort na de 
geboorte zeker nog wat hulp 
gebruiken. We zijn dan daar gaan 
helpen: het nuttige aan het 
aangename koppelen. 

 
 
 
 

 

 
 
We zijn daar met onze tent 
gaan kamperen in hun tuin, 
we sliepen er en we hebben 
een soort Corona-bar, een 
zomerbar, ontwikkeld.” 
(lacht) 
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Intussen hebben we al verschillende 
kleinkinderen en met hen zing ik toch 
minstens één uur per week. Dat wil dus wel 
zeggen dat ik intussen mijn zangrepertoire 
duchtig heb moeten aanpassen. Ik kan nu 
al beginnen met een ‘Best of…’ voor 
peuters en kleuters!” 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
Heb je in al die maanden nog contacten onderhouden met andere koren of 
met ‘Koor en stem’? 
 
“In Wommelgem is er opnieuw een koor opgestart, gedirigeerd door Inge Sykora, 
die samen met Mark Mattheussen nog solo gezongen heeft in de ‘Pinafore’. 
Maar ze hebben dezelfde problemen en hebben nieuwe repetitieruimtes moeten 
zoeken omdat de oude niet voldeden of niet tijdig konden ontsmet worden. Voor 
het overige zijn de contacten bevestigd met Alma Musica en met Marcanto uit 
Hoogstraten. Dat waren concrete afspraken, maar de data moeten intussen 
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natuurlijk aangepast worden. Er waren ook nog plannen om een soort café-
chantant of een aperitiefconcert te zingen met een aantal ‘evergreens’ of toppers 
uit ons eigen repertoire. 
 
Van ‘Koor en stem’ ontvingen we een achttal protocollen met mogelijke 
draaiboeken en opstellingen voor het koor in Corona-tijden, maar alles valt of 
staat met de plaats. De druk blijft dat het virus blijft rondzwerven en dat je zelfs 
met heel fijne druppeltjes heel veel mensen kan besmetten.” 
 
Nog altijd geen mogelijkheid om digitaal iedereen op hetzelfde moment in 
koor te laten zingen? 
 
“Er zouden een drietal systemen bestaan, die ook wel door professionele 
zangers zouden gebruikt worden. Lang voor Covid-19 opdook, bestonden die 
zaken technisch reeds. Professionele zangers die b.v. een duet moesten zingen 
met iemand uit Duitsland of Nederland. Dat kan. Maar er is alvast een hardware 
microfoon nodig voor iedereen en voor de vereiste infrastructuur betaal je ook al 
snel enkele honderden euro’s. Bovendien blijkt de installatie niet altijd van een 
leien dakje te lopen.”  
 
 
 
 
Hoe zie je dan concreet de onmiddellijke toekomst van ons koor zitten? 
 
“Ik hoop dat we de komende maanden zeker onze sociale contacten kunnen 
trachten te behouden door eens bijeen te komen – desnoods buiten ons lokaal – 
om een glaasje te drinken of om een wandeling te maken. 
 
Zoals het er nu naar uitziet, vrees ik dat we pas in de lente van 2021 zullen 
kunnen zingen. Ik vrees dus zelfs voor de 11 november-herdenkingsviering voor 
onze overledenen. Ook de jaarlijkse Ceciliaviering komt in het gedrang. En ik 
hoop maar dat we in 2021 ons 50-jarig bestaan van Radeske in Lichtaart – 
weliswaar met een jaartje vertraging – kunnen vieren.” 
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In 2018 waren wij met vier mannen vertrokken om in de Drôme te gaan fietsen en 
gelukkig ook met z’n vieren terug te komen. 
Vorig jaar zijn wij ook met vier mannen vertrokken. Halfweg de vakantie zijn onze 
respectieve echtgenoten ons komen ‘bijstaan’. Die hebben dan ook mee mogen 
bakken in temperaturen boven de 40°.   
  

Dit jaar zijn we op 10 juli 2020 met z’n 
zevenen vertrokken. Vier mannen met 
de bedoeling te gaan fietsen. Onze 
echtgenoten vergezelden ons, op 
eentje na die halfweg de vakantie na 
kwam. 
  

 
De bestemming was ook nu Bourdeaux in de Drôme, een dorp met een kleine 600 
inwoners. Gîte du Pandalin. 
 
 
 
De heenrit verliep relatief vlot tot bij Lyon. Nu weten we ook dat, op een vrijdag 
vertrekken, vlak voor 14 juli, geen goed plan is. De Fransen trekken dan massaal 
naar het zuiden. Wij reden in dezelfde richting. Juist, wij dus mee in de file. We 
zijn er geraakt en werden ontvangen met een gigantisch onweer.  
 

 

Eerst een beetje statistieken: 

datum afstand tijd gefietst gem snelheid max snelheid hoogtemeters 

11/07/2020 73,30 3:32 22,37 50,81 999,23 

12/07/2020 81,55 4:22 18,73 47,52 1407,19 

13/07/2020 35,24 1:39 21,41 53,18 543,00 

14/07/2020 18,73 1:07 16,97 48,97 377,89 

14/07/2020 29,60 1:21 21,88 54,05 405,17 

15/07/2020 74,34 3:41 20,31 54,40 1450,80 

16/07/2020 4,35 0:21 13,38 33,18 59,85 

16/07/2020 32,29 1:38 19,68 49,77 542,68 

17/07/2020 31,00 1:37 19,20 45,50 451,99 

totalen  380,40  19:18 19,33 48,60 6237,80 

 

 

Het was niet de Tourmalet maar toch nog hoog 
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11-07-2020: ons eerste ritje. 

 

Eerst het ritje: Hier klikken om het ritje te zien.+ 

Eerst een klein beetje berg op en berg af om er in te komen. 

In La Paillette energie opgedaan om aan de Col de La Valouse 735m te geraken. 

Na een kleine rust een snelle afdaling en een klim naar de Col de Sausse 791m. 

Een laatste 16km afdalen met wind tegen terug naar Bourdeaux. De laatste 180m 
zijn nog behoorlijk zwaar. Van aan de straat tot onze gîte een helling van 
gemiddeld 8.8%. De eerste helft heeft zelfs een helling van 12%. Totaal 999.23m 
ophoog gereden en gelukkig ook zoveel naar omlaag. 

 

12-07-2020: de tweede dag. 

 

Vandaag een beetje meer hoogtemeters. 

Hier het ritje: als je hier klikt zie je het ritje. 

 

 

 

Na 15km de Col de 
Lescou 825m en kleine 
afdaling voor de klim naar 
de Col de Guillens, ook 
800m. Verder een klim 
naar 1024m, de Col des 
Roustants. 

 

 

Onder de middag een 
beetje gegeten om 
nieuwe krachten op te 
doen. Nog een laatste 
klim naar de Col de 
Geail 900m. 
Daarna een snelle 
afdaling terug naar 
Bourdeaux met op het 
laatst het beruchte 
klimmetje. 

 

 

 

https://www.mioshare.com/recording/detail/15710509
https://www.mioshare.com/recording/detail/15721312
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13-07-2020: vandaag is onze 3de fietsdag. 

 

Na twee langere ritten vandaag een iets kortere trip. Langs Dieulefit en Vesc. Over 
de Col de la Boutière en de Col de l’ Homme. Als je wil zien, hier klikken. 
 

14-07-2020: Franse nationale feestdag. 

 

Vandaag fietsen we met z’n vijven, de postbode van Dieulefit rijdt met ons mee. 

Vandaag zijn we de ploeg “Drômers” een samentrekking van Drôme en Somers.  

  

 

In de voormiddag van Bourdeaux 
naar Dieulefit 30km met een klim tot 
632m Col du Pertuis.  

 

Met de postbode van Dieulefit erbij is 
het vinden van een plaats om te eten 
ook niet moeilijk. Dat zie je aan de 
tijd die we daar doorbrachten. 

 

We rijden van Dieulefit nog 19km over de Col de Ventebrun en de Col de Boutiëre. 
Totaal vandaag: 378 hoogte meters. Hier klikken voor de Voormiddagrit en 
namiddagrit.   

 

15-07-2020: andere oorden. 

 

 

 

 

  

https://www.mioshare.com/recording/detail/15728132
https://www.mioshare.com/recording/detail/15737087
https://www.mioshare.com/recording/detail/15737086
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Nu eens een lange klim, 20km 
gelijkaardig aan de Ventoux maar 
minder hoog. Daarvoor rijden we naar 
de Vercors. We starten in Dié. Eerst 
een stuk vlakker en dan klimmen tot 
1224m op de col de Rousset met wat 
haarspeldbochten. Dat belooft voor 
de afdaling als we terug rijden. 

Volgens het bord is die 1254m, volgens de gps 1224m. De top van de berg zal op 
1254m hoogte liggen, op 1224m ligt een tunnel door de berg om in een mooi dal 
uit te komen. Door de tunnel zonder licht rijden en we komen heelhuids aan de 
andere kant. Zolang je fietst, voel je niet dat de temperatuur lager is dan de vorige 
dagen. Op ruim 1000m stil zitten om te eten, dat valt tegen. Ik ben blij dat wij terug 
aanzetten om terug te rijden. Voor wie wil weten hoe we gereden hebben.  

 

16-07-2020: de temperatuur stijgt 

  

 

Na de “lastige” rit van gisteren, 
vandaag een beetje rustiger. Een 
voormiddag ritje van 30km. Over de 
Col de l’ homme en de col de Vesc 
terug naar Bourdeaux. Vandaag is 
het markt in Bourdeaux: onze 
vrouwen hebben een terrasje 
gevonden om  te eten. Wij daar ook 
naar toe met de fiets. 

Het moet niet altijd fietsen zijn. Eerst 
wijn gaan proeven en kopen van de 
“Domaine des Caminottes” en het 
bezoek aan het dorpje Le Poët-Laval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mioshare.com/recording/detail/15746340
https://www.mioshare.com/recording/detail/15751455
https://www.mioshare.com/recording/detail/15752314
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17-07-2020: onze laatste dag 

 

Het is niet dat wij het niet leuk vinden maar voor Ilse en mij zit de vakantie erop. 
Voor de fietsers 30km om het af te leren. Toch niet langs de Col de Boutière zeker. 
Het blijft een leuke klim. Mijn laatste ritje in de Drôme van 2020.  

 

Rond 15u45 zijn we aan “Gare Valence TGV Rhône-Alpes Sud”, om rond 16.15 
met de TGV richting België tegen bijna 300km/u te rijden. Netjes met een 
mondmasker op. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Somers 

 
  

https://www.mioshare.com/recording/detail/15758262
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Nadat we in oktober 2003 een exclusief concert 
gaven in de Arenbergschouwburg met Voice 
Male mochten we op 11 december 2004 twee  
andere koren verwelkomen in deSingel. 
 
Voeg daar nog een orkest in spé bij en we 
hebben een mooi kwartet voor een muzikaal 
ZWK-spektakel onder leiding van minimaal drie 
ZWK’ers. 
 
 

 
Uit Kontich mochten we het gemengd koor ‘Senza Misura’, dat in december 2017 
werd samengevoegd met Amivoca, verwelkomen. Wijnegem stuurde het 
gemengd koor ‘Ortolaan’ onder de leiding van oud-wandelkringer Joz. De 
Houwer. Johan stond toen paraat voor onze eigen ZWK’ers en Marc vulde na de 
pauze met zijn houtblazers- en strijkersmuzikanten van McG  het grote podium 
van de deSingel op. 
 
Wijzelf zongen voor de pauze: There’s no business like Show Business, Where 
do I begin, Try to remember, If I where a rich Man, The impossible Dream en 
Wand’in Star. De dames en heren van de Ortolaan vertolkten Somewhere, One 
hand one heart, I feel pretty, America, Ein abend bei, Mister Sandman en Don’t 
cry for me Argentina. De andere liederen Any dream will do, Tie me kangaroo 
down sport, The exodus song, Schindler’s List en Music! Music! Music! kwamen 
dan ook uit de stemmen van Senza Misura. 
 
Als inleiding na de pauze bracht dan McG de ouverture van de Pinafore. Daarna 
volgden nog I still believe, All creatures, Hook, Baby Elephant Walk, Once upon 
a time in the West, I got plenty o’nuttin, Arabian Nights en Keeping up 
apperances. Het geheel werd afgesloten met een compilatie uit de musical ‘Les 
Misérables’. 
 
 
Kortom nog een leuk concert om ons 
nog op te vrolijken totdat we zelf terug 
aan de slag mogen en kunnen gaan. 
 

 

 
 

Retro Muziek: 2004 Muziek door 4 

Drukknop naar Concert 

https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
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Overlijden 
 
 
 
 
Enkele dagen vooraleer hij zijn 98ste 
verjaardag zou vieren, overleed op 14 
augustus in alle stilte in WZC 
Mayerhof in Mortsel ex-ZWK’er 
 
HERMAN  VAN DE PAER 
 
Hij was de echtgenoot van Annie Van 
Essche. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
In de doodsbrief werd hij prachtig 
omschreven: 
 

- een vechter met een groot hart 

- organisator van vele avonturen 

en projecten 

- groot redenaar 

- plaagstok 

 

 
De uitvaartdienst had plaats op zaterdag 29 augustus om 10u in de Sint-Jan 

Berchmanskerk in Borsbeek. 

 

Wij zullen hem uiteraard mee herdenken in de jaarlijkse uitvaartliturgie ter nagedachtenis 

van overleden leden, familie en vrienden van de ZWK. 

Personalia 
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…het bestuur van de ZWK besliste om op donderdag 3 september om 20u30 
alle leden nog eens welkom te heten in de school: ofwel ons lokaaltje, ofwel de 
speelplaats, afhankelijk van het aantal aanwezigen, want veiligheid blijft 
primordiaal. 
 
…deze beslissing ook ingegeven werd door de vraag of we mekaar nog zouden 
herkennen na bijna zes maanden. 
 
…onze vriend Guy Davidson uiteindelijk toch verhuisd is naar een appartementje 
vlakbij de Bosuil. Hij kijkt uit naar reacties van onze leden op volgend adres:  
Z.F. Aanleunflat 004, Bosuilplein 1, 2100 Deurne. 
 
…Guy twee weken na zijn verhuis naar zijn nieuwe, mooie gelijkvloers woning 
nog steeds over geen telefoon beschikt, zijn deurbel stuk is, zijn tv-toestel nog 
niet is aangesloten, zijn luchters nog niet zijn overgebracht, zodat hij vanaf half 
negen ongeveer in het duister zit. Alleen de resultaten van Beerschot brengen 
voorlopig een stralende lach op zijn gelaat. 
 
…de kerkfabriek van Sint-Paulus in Antwerpen besliste om alle orkest- en 
koormissen – dus ook de onze – te schrappen tot eind december 2020.  
 
…sommige leden zwaar geteisterd werden door het Corona-virus en moesten 
afzien van nochtans klassieke motor-, fiets- en autotochten. 
 
…andere leden handig door de mazen van het net glipten om toch naar het 
buitenland te reizen (zonder quarantaine bij hun terugkeer), te fietsen (zie elders 
in dit blad), te babysitten of gewoon de Belgische kust onveilig te maken met hun 
aanwezigheid. 
 
…nog anderen hun verjaardag opgeluisterd zagen met de komst van een eigen 
webstek. 
 
…we alle leden veel sterkte toewensen bij ziektes, kwaaltjes van zichzelf of van 
hun familieleden. 
 
…een aantal culturele activiteiten dan toch zullen plaatsvinden – met in acht 
name van een aantal voorschriften - uiteraard. We denken hierbij o.a. aan 
deSingel, het Fakkeltheater, de Zomer van Antwerpen, verschillende Antwerpse 
culturele centra. 
 
 
 

Weet je dat… 
 



19 
 

 
…ook in Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever een aantal manifestaties blijven 
plaatsvinden – weliswaar met maximaal 95 aanwezigen – zoals het concert op 
27 september met zang van tenor Koen Crucke en Johannes Thuy aan het orgel. 
Aanvang: 17u. 
 
…in diezelfde kerk een tentoonstelling plaatsvindt onder de naam 
‘Kruisbestuiving’, waardoor kunstenaars uit verschillende disciplines en uit 
binnen- en buitenland uitgedaagd werden om een gezamenlijk werk samen te 
stellen rond eenzelfde thema. Te bezichtigen op zaterdag 5 september tussen 
14u en 18u, maar ook op de Open Monumentendag van zondag 13 september 
tussen 12u en 17u. Want sinds april 2020 werd de kerk ook erkend als 
monument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dit maal zeer kort maar bondig: 
 
 
Zondag 23 mei 2021 RADESKE – 50 jaar + 1 

 
 
Werkten mee aan dit nummer:  
Peter Somers, Guido De Graeve, Tony Ah Munn, Matthias De Caluwé, Johan 
Clerckx, Luc Korthoudt, Ludo Engelen, Guy Davidson, Jan Leers, Jenny Backx, 
Marcel Coppens (v.u.). 
 
 

ZWK wijkt nooit behalve voor Corona 

 


