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Dat Radeske ook na meer dan 50 jaar nog steeds bestaat, dankt het natuurlijk 
in de eerste plaats aan het initiatief van de jarenlange leider van de ZWK, 
meneer Duysburgh. Maar nadien werd die motivatie en die inzet voor een 
eigen verblijf voor de kring overgenomen door Luc Korthoudt en zijn 
werkgroep van zes enthousiaste medewerkers: Guido De Graeve, Marc 
Mattheussen, Roger De Cock, Leo Segers, Raf Van Bortel en Fons 
Carpentier. 
 
‘De zes’ vertellen hierachter hoe zij hun bijdrage aan Radeske zien, maar hoe 
het kwam dat Luc Korthoudt het voortouw nam, wilden we van hem zelf 
vernemen. En hoe groeide die intense band met Kamiel Duysburgh? 

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Luc Korthoudt, bezieler van de werkgroep 
Radeske: 

 
“Ubuntu of ik ben omdat wij zijn” 

 

 
 
 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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Luc Korthoudt: “Ach, als ze mij iets vragen, dan doe ik dat. Maar bij Radeske is 
dat eigenlijk nooit een vraag geweest. Ik besef dat het ook een dubbel gevoel 
is, want dat ik zo goed overeenkwam met ‘meneer’ wekte hier en daar wel wat 
gemengde gevoelens op, maar wij waren van bij het begin twee handen op 
één buik. 
 
Ik mocht – uiteraard buiten de lessen – tegen hem zeggen wat ik wilde en hij 
aanvaardde dat van mij. Het is niet dat ik in de klas een voorkeurbehandeling 
kreeg, want ik moest zittenblijven in zijn klas. Maar daardoor leerde ik hele 
toffe vrienden kennen zoals Marc Mattheussen, Frank Badisco, Chris D’Hondt 
(wiens vader bij de politie was). Het was Marc die mij vroeg om mee de 
zaterdagvoormiddag te organiseren voor de jonge zangers. Ik deed dat heel 
graag en toen ik nadien echt overstapte naar de zangers, kreeg ik dadelijk van 
‘meneer’ te horen: ‘Dat is hier om te zingen, hé! Niet alleen om spellekes te 
spelen!’ 
 

 

 
 
Ik kwam dan direct bij het 
mannenkoor en werd dadelijk 
ingeschakeld in de kampen in 
Lichtaart, Bos en Brem, Maat de 
Mol enz …                                                                             
 
ook de grote kampen deed ik mee 
en nadien hebben Raf en ik de 
organisatie van de Vierdaagse 
wandelingen overgenomen. Maar 
ook daarin was het moeilijk om 
‘meneer’ te overtuigen van zijn 
ongelijk. 
 

 
- ‘Als we nu langs daar gaan, is dat veel korter!’ 

- Nee, da’s niet waar, ik volg de kortste “Michelin” weg!  

Waarna hij even later uitgeput moest uitrusten onder een brug. 
- Zie je wel dat dit een langere weg was? 

- Houd uwe mond…” 
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Hoe kwam je dan in Radeske terecht? 
 
“Ik reed veel over en weer met ‘meneer’. Nadien reed ik ook veel alleen en ik 
had stilaan de administratie overgepakt. Dat moet zo’n dertig jaar geleden zijn. 
Maar op een bepaald moment had meneer Duysburgh gehoord dat je voor 
allerlei zaken subsidies kon krijgen en daar moest ik eens dringend achter 
horen. Om subsidies te verkrijgen voor Radeske hadden we echter een 
brandweerverslag nodig. En we voelden al aan wat er boven ons hoofd hing. 
 
Samen met Raf hebben we commandant Faes ontvangen en wat we 
vreesden, gebeurde ook: Radeske moest dadelijk de deuren sluiten, er 
mochten geen kampen meer georganiseerd worden en we moesten alle 
reservaties afzeggen. Dat was geen gezellige opdracht, mensen 
ontgoochelen. 
 
Wij namen dan ook architect Jacques Linsen onder de arm om ineens ook een 
aantal andere zaken te veranderen. Maar dat kostte geld en het was een 
dubbeltje op zijn kant om overeind te blijven, tenzij met een aantal leningen. 
Op dat moment bleek meneer Duysburgh nog wel wat in zijn kluis hebben 
liggen en hij legde het vereiste geld op tafel. De Euro was nog maar net 
ingevoerd en ik weet niet goed of hij goed besefte welke som hij ons gaf. Hoe 
dan ook: door zijn schenkingen beschikten wij sindsdien over een buffer, waar 
zowel de vzw, als Radeske, als de ZWK goed mee zijn. 
 
Dan heb ik bij een algemene vergadering gezegd dat ik het voortaan niet meer 
allemaal alleen wilde doen, want door de combinaties van mijn job, de familie 
en Radeske viel ik op vrijdag wel eens in slaap achter het stuur. Zes anderen 
hebben zich dan spontaan aangeboden om mee te helpen.” 
 
Al waren er bij die ‘zes’ al wel mannen die al langer actief waren in 
Radeske… 
 
“Guido De Graeve heeft inderdaad al langer zijn hart verbonden met hetgeen 
bij de ZWK en Radeske gebeurde. Maar ik spreek niet graag over namen, uit 
schrik dat ik er zeker te veel zou vergeten. Want neem nu Piet Goossens 
zaliger, die er op zijn manier voor zorgde dat er mooie dakramen kwamen.  
 
Ach, het knappe aan Radeske is, dat het een ‘wij-verhaal’ is. Ik noem het 
graag ‘Ubuntu’, een Zuid Afrikaanse filosofie, hier gekend door Desmond Tutu 
en Nelson Mandela en dat betekent: ik ben omdat wij zijn.” 
 

 
Dus bouwen wij, verbouwden wij aan Kamiels droom …. 

 
 
 
(Drukknop naar ‘Lalalalala’) 

Kamiels droom 
 

https://zetweka.weebly.com/kamiels-droom.html
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Over welke gerealiseerde zaken ben je echt trots? 
 
“Ik ben er trots op dat we zulke toffe ploeg vormen en dat WE dat toch lekker 
gerealiseerd hebben. Natuurlijk kwam het oorspronkelijke idee van ‘meneer’ 
en misschien wilde hij er nog meer een familietehuis van maken.  
 
Maar het was ook de tijd dat we ‘bonte avonden’ organiseerden om aan geld 
te geraken en de leningen af te lossen. We zijn blijven vernieuwen en denken. 
De natte droom is om de wei naast Radeske te kunnen aankopen. 
 
Met ‘ons zevenen’ zijn we ook begonnen met een andere traditie: tijdens het 
pinksterweekeinde gaan we met z’n allen naar Radeske: zaterdag wordt er 
hard gewerkt aan allerlei taken, maar op zondagavond vindt Marc altijd wel 
een lekker restaurantje in de buurt. Dat is een traditie geworden. Hard werken 
mag ook beloond worden.” 
 
Niet jammer dat jullie twee keer het feest ’50 jaar Radeske’ moesten 
afschaffen wegens Corona? 
 
“Wij zijn ook altijd realisten gebleven. Spijtig, maar dat we gingen feesten, 
stond vast. Toen ‘meneer’ haast op zijn laatste benen liep, wilde hij nog één 
zaak zeker gerealiseerd zien: “Doe daar een aantal goede feesten, hé 
mannen!” Dat gebeurde al enigszins bij de heropening zo’n vijftiental jaren 
geleden. En ook nu zal het een schitterend feest worden. De ‘zeven’ zullen die 
dag niks doen, alles is uitstekend voorbereid. Er zal voldoen eten zijn, de sfeer 
zal erin zitten en wanneer het feest ten einde loopt, dat zien we wel. We 
hebben toch nog een springkasteel op de kop kunnen tikken, maar iedere 
ouder blijft er verantwoordelijk voor zijn/haar kind. Speciale acts zijn er niet 
voorzien, maar dat het een gezellig samenzijn wordt, dat staat vast.” 
 
Welke ambities heb je nog met Radeske? 
 
“Het zou leuk zijn, mochten we ook nog over de weide naast Radeske 
beschikken. Dat we het bos-Geudens (genoemd naar de vroegere eigenaar 
van het gebouw en de grond) zouden kunnen gebruiken als een wei waar 
jeugdgroepen ook op tentenkamp kunnen. Een sanitair blok zouden we dan 
graag toevoegen en er is dan allicht ook plaats voor een kleine parking. 
 
Al reacties gehoord over het werk dat Kachiri en Adriaan, de nieuwe 
conciërges, hier verrichten? 
 
“Als alle kampen achter de rug zijn, gaan we hen zeker vragen wat hun 
ervaringen zijn. Maar ook nu vragen we aan de gebruikers van Radeske naast 
de afrekening ook om een commentaar over de ontvangst en het verblijf. Dat 
waren steeds constructieve gesprekken en we kregen niks dan lovende 
commentaren. Ook zij moeten hier nog in groeien en we zullen ze daartoe 
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zeker de tijd geven. Ze moeten zich hier zelf ook goed voelen, ze krijgen 
autonomie over een aantal zaken, voortgaand op hun competenties en er 
moet een verbondenheid met dit domein groeien. Verbondenheid is immers de 
basis bij alles wat je doet in elk soort werk.” 
 
Je bezit ongetwijfeld een ganse reeks anekdotes. Aan welke denk je dan 
spontaan terug? 
 
“Aan het kappen van de populieren naast het woonhuis. Natuurlijk zouden we 
die klus wel zelf klaren. En hoewel we dachten dat we alles met touwen goed 
ingebonden hadden, zodat de boom op de wei zou vallen, bleek de kruin zo 
zwaar dat hij zich torste en pal op het dak viel. De anderen stonden er wat 
verweesd bij, hoorden het dak kraken en ik stond al boven op dat dak en we 
hebben die boom dadelijk doorgezaagd en enkele pannen gaan zoeken om de 
kapotte pannen te vervangen. Ik was toen even dakwerker (lacht).” 
 
Jij was ook de man die Jos en Barbara als eerste conciërges kon 
aantrekken? 
 
“Jos werkte toen inderdaad als ‘groenman’ in Koca, een school voor 
buitengewoon onderwijs. En in Radeske zaten we zo goed als in de eindfase 
van de afwerking. Ik vroeg hem of hij de grasperken terug kon in orde maken. 
Ik heb ze toen het domein laten zien en vertelde hen dat we graag een 
conciërge zouden engageren. Jos was toen al 58 jaar en ofwel bleef hij nog 
even als ‘groenman’ in het onderwijs les geven, ofwel kwam het koppel in 
Radeske wonen. Hij voelde zich aangesproken en ze hebben ons aanbod 
aanvaard. Wij zijn ze heel dankbaar voor het uitstekend verzorgen van het 
groen op ons domein. Ik vond het alleen jammer dat ze mij zagen als een 
controleur, want zo ben ik niet. 
 
Net zoals nu bij Kachiri en Adriaan moeten de huisbewaarders gewoon een  
verlengstuk van onze verantwoordelijkheid voor Radeske zijn.” 
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1.Wat was jouw specifieke taak in die werkgroep? 
 
- Mijn persoonlijke bijdrage is zeker niet de grootste van allemaal… . Ik 
probeer mijn steentje bij te dragen zoveel mogelijk, bruut werk da’s zeker ok. 
Soms eens gekookt. Techniek niet. Iedereen heeft zijn kwaliteiten en dat is te 
zien aan het huidige Radeske. En dat willen we graag zo verder zien in de 
toekomst. (Leo) 

 
- Buiten het opvolgen van het administratieve gedeelte (boekingen,facturatie 
ed ) door Luc, waarvoor dank, is er geen specifieke taak. Ik zal helpen daar 
waar ik kan en indien nodig zal ik al eens tot ginder rijden. Nu we opnieuw 
conciërges hebben, is dit minder nodig. (Fons) 
 

- Steeds aanwezig met het Sinksenweekend voor de grote opkuis en het 
uitvoeren van enkele herstellingen. Soms betrokken bij de aankoop van 
bepaalde zaken wanneer het over een aanzienlijk bedrag ging. (Marc) 

- Een specifieke taak had in het begin niemand, behalve Guido De Graeve. Hij 
was van bij het begin de man die de elektriciteit onder zijn 
verantwoordelijkheid nam. Doorheen de jaren is mijn taak het schilderen 
geworden. (Roger) 
 

- De taken worden wat verdeeld of toegewezen aan de hand van de specifieke 
achtergrond van elk van ons. Of op basis van beschikbare tijd. Ikzelf tekende 
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voor preventie en het opvolgen van de groenwerken in eigen beheer. Het 
aanmaken van evacuatieplannen, het aanvragen en bijhouden van de 
attesten van keuringen allerhande, de communicatie met de brandweer voor 
de vijfjaarlijkse goedkeuring, enz. … Maar met Adriaan moeten we bekijken 
hoe de groenwerken zich opnieuw kunnen blenden met zijn werkwijze of 
aanvoelen. Hij is immers specialist. En wij zijn maar van ’t stad. (Raf) 

 
- Er zijn nooit specifieke taken afgesproken binnen de werkgroep. We werken 
eerder als een groep bevers die een burcht bouwen. Terwijl de grote bevers 
grote bomen aansleuren zijn de kleinere eerder met het weven van takjes en 
de inrichting van het nest bezig. Of ganzen die beurtelings op kop vliegen en 
aangemoedigd worden door het gekwaak van de andere. Alles is zowat 
organisch gegroeid al komt het er in de praktijk wel op neer dat er een 
informele taakverdeling is. Zo zorg ik, samen met Fons en Raf, er meestal 
voor dat specifiek technische problemen worden opgelost, wat niet wegneemt 
dat Luc ook al eens een koffiezetapparaat herstelt, schooldirecteurs moeten 
alles kunnen, niet toch? Bij mij komen ze meestal raad vragen voor alles wat 
met techniek en elektriciteit te maken heeft: plaatsen van zonnepanelen, 
aansluiten van een industriële vaatwasser, tekenen en keuren van elektrische 
schema’s, opvolgen van een storing van het centraal verwarmingssysteem, 
lekkende douches, enz. . (Guido) 

 
2. Welke verdienste(n) willen jullie zeker mee op jullie hoed steken 
tijdens die voorbije 15 jaren? 
 

 
- Dat we samen met deze werkgroep beslist 
hebben dat ons  "Radeske"  is kunnen blijven 
bestaan en dat we er nog altijd volledig achter 
staan . (Fons) 

 
- De verrijzenis van Radeke nadat het door de 
brandweer was afgekeurd voor verdere verhuur. 
Eigenlijk de heropbouw na het overlijden van 
Kamiel. (Marc) 

 
- De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat tijdens de 

pinksterweekends het groen onderhouden werd, 

zodat Radeske er na 15 jaar nog op en top mooi 

uitziet. (Roger) 
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- Qua infrastructuur bieden wij huurders mijn inziens een fijne accommodatie 
aan die veilig is en een minimum aan comfort bezit voor een aangename 
prijs. De huurprijs wordt opgetrokken naar een meer marktconforme hoogte. 
Qua omgeving op het eigen terrein een erg verzorgd terrein dat geschikt is 
voor uiteenlopende activiteiten of groepen. (Raf) 

 

 

 
 
- Als er het bericht kwam dat  Radeske niet meer 
verhuurd mocht worden hebben we dan vooral 
onder impuls van Luc de koppen samen gestoken 
De grote droom van meneer Duysburgh mocht niet 
verloren gaan. 
En het is ook niet gebeurd. Er is een nieuw 
Radeske gekomen. (Leo) 

 

 
- Het feit dat Radeske niet verkocht werd en de droom van Kamiel verder 

gerealiseerd kon worden. Mede door zijn financiële inbreng en onze ideeën 

kon er een tweede golf van renovatiewerken plaats vinden: centrale 

verwarming, duurzame isolatie, vernieuwing van de wasplaats en toiletten en 

de bouw van een conciërgewoning. Zo werd het mogelijk om Radeske 

gedurende het ganse jaar te verhuren en niet enkel tijdens de 

vakantiemaanden zoals voorheen. Zo gaan er nu plattelandsklassen door, 

komen er jongeren studeren en is Radeske bijna gans het jaar in het 

weekend verhuurd aan jeugdgroepen, families en soms ook al eens aan een 

koor of orkest. (Guido) 

 

3. Wat is/zijn de voornaamste reden(en) om deel uit te blijven maken van 

deze groep? 

 

- Als je ziet hoe en wanneer we samen zijn kunnen genieten van wat er 

gerealiseerd is . (Fons) 

 

- Eerst en vooral de vriendschap tussen de mensen van de werkgroep - 

anderzijds het verderzetten en verwezenlijken van de droom van Kamiel. 

(Marc) 

 

- Voornaamste reden om deel te blijven uitmaken van de groep, is het feit dat 

we allemaal hetzelfde doel hebben, nl. Radeske in orde houden voor de 

groepen. En verder was er natuurlijk de kameraadschap tijdens  de 

werkdagen of de weekends. (Roger) 
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- Vriendschap en samenhorigheid en gelijkwaardigheid. Meer moet dat niet 

zijn. Radeske was en bleef ook tijdens de Corona-periode onze speeltuin. We 

konden dan ook ver van elkaar werken zonder elkaar te besmetten. En we 

vermeden in die periode carpooling.(Raf) 

 

- Dankbaar voor de prachtige kampervaringen uit onze jeugd er mee voor te 

zorgen dat er betaalbare infrastructuur in Vlaanderen beschikbaar blijft. En zo 

ook de volgende generatie de mogelijkheid bieden haar grenzen te 

verleggen, de kamp aan te gaan met zichzelf, elkaar en de natuur, en zo 

leren samenleven in groep. (Guido) 

 

4. Hoe zie je Radeske verder evolueren? 

 

- Ik denk dat wanneer je de boekingen ziet en terugmeldingen van de groepen 

leest dat we momenteel goed bezig zijn. Ook dank zij Adriaan en Kachiri zie 

ik alleen maar een positieve evolutie. (Fons) 

 

- De wens om het aanpalende terrein te kunnen 

aanbieden bij de verhuring zou alles nog aantrekkelijker 

maken. De kleine leden kunnen dan gebruik maken van 

het A-gebouw. Het zou ook de mogelijkheid bieden om 

vooraan op de wei een kleine parking aan te brengen. 

Dit zou het laden en lossen veiliger maken. (Raf) 

 

 

- Hopen dat we de weide ernaast kunnen kopen...dat zou 

tof zijn...en dan... Ook met de komst van 

Kachiri en Adriaan waait er een nieuwe jonge wind. 

(Leo)  

 
 

- Onze droom is om het weiland naast Radeske te kunnen aankopen om zo 
een terrein te kunnen aanbieden waarop zowel een zelfkookhuis voor de 
kleinsten als een tentenkamp voor de oudere leden mogelijk is. (Guido) 
 

- Het kan natuurlijk altijd beter en meer … maar ik denk dat Radeske een 
mooie en gezellige verblijfplaats is voor groepen en families. Waar het goed 
vertoeven is en waar één ieder, op zijn manier, kan komen onthaasten. Er 
zijn natuurlijk altijd dromen en plannen om Radeske verder uit te bouwen. 
Een bepalende factor is het weiland naast Radeske. Mochten we dit kunnen 
huren/kopen zijn er opnieuw mogelijkheden tot uitbreiding. (Marc) 

-  
- Radeske is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor verschillende 

groepen. Misschien dat we in de toekomst ook groepen kunnen verwelkomen 

die aan teambuilding willen doen. Op korte termijn had ik graag gezien dat 

het kleine keldertje netjes gemaakt zou worden. Misschien toch ook proberen 



10 

 

de tussenliggende grachten proper te maken en ze uit te graven. Op langere 

termijn zien we dat de zomers warmer worden, zodat we regenwaterputten 

zouden kunnen steken, zodat de kinderen tijdens hun vakantie 

waterspelletjes kunnen doen zonder dat er drinkwater verspild wordt. De 

aankoop van de weide naast Radeske zou voor uitbreiding van het 

speelterrein kunnen zorgen. (Roger) 

 
5. Welke punten kunnen er binnen Radeske nog verbeterd worden?  
 
- Onlangs hebben we een afwasmachine laten plaatsen wat een hele 
verbetering is. Persoonlijk vind ik dat we de "schoon kamer " eens moeten 
aanpakken, er heerst hier misschien nog een beetje nostalgie. Enkele jaren 
geleden dacht ik dat het misschien interessant kon zijn om een soort 
omnisportveld aan te laten leggen maar dit is uiteraard een beslissing die we 
met gans de werkgroep moeten nemen. (Fons)   

 
 
- Op korte termijn: properheid en netheid van 

de gebouwen. Is ook een bezorgdheid van 

de nieuwe conciërges.....dus daar zie ik ons 

nog wel wat stappen in de juiste richting 

maken en op langere termijn de uitbreiding 

van Radeske mochten we de grond naast 

Radeske kunnen huren/kopen.(Marc) 

 

 
 

 
- Onze gedigitaliseerde wereld zorgt voor een weerkerende vraag naar WIFI. 
Ik denk dat dat een kans moet krijgen. Het recupereren van hemelwater was 
een wens, maar de installatiekosten liepen erg hoog op door noodzakelijke 
aanpassingen aan de huidige voorziening. Hierdoor werd dit project 
afgevoerd. Gelukkig hebben we toch zonnepanelen om onze milieubewuste 
werking te accentueren. (Raf) 

 
- Op korte termijn denken we aan o.a.: aanbieden van kuishulp na een 

weekend verblijf, verlichting ombouwen naar ledverlichting, het 

reserveringssysteem op de website inbedden in het boekingssysteem van 

JTC. Waardoor het mogelijk wordt voor een jeugdgroep om nog tijdens hun 

vergadering een overzicht te krijgen welke kamplaatsen er nog vrij zijn voor 

hun kamp of leidingweekend en zo samen online de keuze te kunnen maken, 

een luisterend oor bieden aan Kachiri en Adriaan hoe zij samen met de 

groepen Radeske ervaren en welke verbeterpunten zij zien. 

Voor op langere termijn vermelden we het vernieuwen en actualiseren van de 

werkbundels die ter beschikking staan van de scholen, het aanpassen van 

Radeske aan de huidige klimaatverandering met het bekijken of verdere 

https://cjt.be/
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isolatie nog mogelijk is, of nadenken welke verwarmingstechniek de huidige 

verwarming met mazout kan vervangen. Recuperatie van hemelwater. 

Aankoop van het weiland naast Radeske en nagaan of het wettelijk mogelijk 

is om hierdoor het speelbos te verruimen, of dat er plaats is voor een 

tentenkamp met een bijbehorende sanitaire blok. Al dan niet internet 

beschikbaar maken op het terrein. Nadenken hoe we de werking van 

Radeske kunnen veiligstellen voor de toekomst zowel qua beheer als qua 

onderhoud. (Guido) 

 

- 6. Ben je zelf al (met familie, vrienden, groepen..) op bezoek geweest in 

Radeske?  

- Ik heb er het eerste communiefeest van mijn dochter gedaan dus lang 
geleden. Na de vernieuwingen heb ik er geen reservatie meer gedaan maar 
wat niet is kan altijd komen .(Fons) 

 

 

 
- Kort en bondig: Ja (Marc) 
 
 

- Ik ben zelf nog nooit op bezoek geweest in 

Radeske.(Roger) 

 
 
- Op kamp vroeger. Later in de keuken met het 
kinderkoor. Voor een koordag als oefenplek voor 
gezamenlijke optredens. Met de familie voor een 
communiefeest. Met de werkploeg voor de 
werkmomenten. Met Pinksteren hielden we steeds 
ons poets-klus-werk-weekend.(Raf) 

 
 

 

- Mijn eerste kennismaking met Radeske Lichtaart moet juist na de aankoop 
geweest zijn. Ik was toen ongeveer 14 jaar. Bruno De Maeyer kwam toen 
eens op een avond bij ons thuis bellen om aan ons vader te vragen of hij naar 
Lichtaart kon rijden. Bruno was daar iets vergeten denk ik. Ben toen mee 
geweest en toen woonden de boer en de boerin er nog in de 'Schone kamer'. 
Dat was het prille begin. Later gingen we veel, want bij ons thuis waren ze 
ook bij de werkploeg met Van Herbruggen, De Maeyer en Mertens enz. En er 
waren natuurlijk de vele kampen dat we er geweest zijn. Later gingen ons 
vader en moeder met de kleinkinderen er naar toe. Dan verbleven ze er 
samen met meneer Duysburgh tijdens de grote vakantie. Toen deed hij nog 
zelf de ontvangst van de groepen die kwamen logeren. Ook bij de 
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maandelijkse bezoekdagen gingen zij veel samen en onze jongens zijn er 
ook wel eens geweest op scoutskamp. (Leo) 

 
- Ja, ik bleef er al slapen nog voor de kampplaats af was, bij de boer en de 

boerin in de schoon kamer. Om van een boerderij een kampplaats te maken 

met beperkte middelen, trokken we bijna elk vrij weekend, samen met M. 

Duysburgh, André De Gezelle en Herman Jacobs, Jan Leers, Johan Clerckx, 

om maar een paar namen te noemen, naar Radeske om er te werken. Soms 

vertrokken we vrijdagavond nog, vanuit de school om pas zondagmiddag laat 

thuis te komen en nog vlug ons huiswerk te maken. Ben er ook vele malen op 

kamp geweest, samen met Dré, Roger en Bart in de keuken. Zelfs Gerd, in 

verwachting van ons Leen is een keer mee op kamp geweest. Later zijn dan 

de jongerenweekends gekomen en de weekends om te helpen bij de bouw 

van de conciërgewoning en de wasplaats, enz… . Vijftien jaar geleden, toen 

onze kinderen en de kinderen van mijn broers en zussen met hun eerste 

lieven af kwamen, werd de familie te groot om nog ons traditioneel feest 

tussen kerst en nieuwjaar bij iemand thuis te organiseren. We gingen op zoek 

naar een nieuwe locatie en zo vonden we met de familie onze weg naar 

Radeske, dat toen net voor een tweede maal verbouwd was en er nog 

nagelnieuw bij lag. Dit is zo goed meegevallen dat we dit jaarlijks zijn blijven 

doen en zijn de kerstfeesten in de winter geëvolueerd naar 

midzomernachtfeesten in de zomer. Stuk voor stuk hilarische 

feestweekends met alles erop en eraan: lekker eten en 

drinken, kampvuur, altijd ingebed in een bepaald thema  met 

aangepaste decoratie, verkleedpartijen, spelen, aangepast 

eten en muziek. Jos en Barbara zullen er bij wijlen het hunne 

van gedacht hebben maar ja, als lid van de werkgroep had je 

wel een streepje voor en werd er al eens een oogje dicht 

geknepen. Zo hebben we op midzomernacht zelf, een 

midzomernachtfeest gevierd, inclusief meiboom versierd met 

linten, dansje, de meisjes versierd met bloemetjes in hun 

haar, verse haring en aquavit, zalm geroosterd op 

beukenhout … . Kinderen en kleinkinderen dachten dat de  
 nonkels en tantes compleet zot geworden waren. En laatst but not least, ook 

met de werkploeg kijken we elk jaar uit naar het Sinksenweekend om in 

Radeske te gaan werken en samen plezier te maken. We werken er in team 

een nauwgezette lijst onderhoudswerken af. Deze lijst is in de loop van de 

jaren gegroeid en maakt het mogelijk om op korte tijd heel wat werk te 

verzetten, al het materiaal en gereedschap is aanwezig en zo blijft er nog 

ruim tijd over om plezier en plannen te maken voor de toekomst, een betere 

teambuilding activiteit kan je je niet dromen, ook al moet je als buitenstaander 

wel om kunnen met zo’n ogenschijnlijk zootje ongeregeld, iets waar Jos het 

soms moeilijk mee had de laatste jaren. (Guido) 
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7. Hoe lang wil je nog deel blijven uitmaken van ‘de werkgroep’? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zolang we dit kunnen blijven doen, 
blijf ik mij inzetten, het is te mooi om 
dit verloren te laten gaan. (Fons) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Zo lang als God het mag believen. 

(Raf) 

 

 

 
 
 
 

- Tot zolang Radeske eigendom blijft 
van de VZW zie ik geen aanleiding 
om de werkgroep te verlaten. (Marc) 

 

 
 
 

 



14 

 

 

 

 
 
- Hoe lang we nog zullen doorgaan, 
dat is moeilijk te zeggen...maar ik 
denk niet dat er iemand van ons zo 
maar zal zeggen 'ik stop'. We zijn 
goeie vrienden en zullen wel zo lang 
mogelijk doorgaan. (Leo) 

 
 

 

 

- Zolang ik gezond blijf en mijn 

steentje kan blijven bijdragen, wat 

dit ook mag zijn. Ik denk hierbij b.v. 

aan Hugo De Maeyer, die een 

aantal jaar met Sinksen naar 

Radeske trok met een aantal 

lekkere flessen wijn uit zijn 

wijnkelder om samen met ons het 

leven te vieren, meneer Duysburgh 

in gedachten. (Guido) 

 

 

 

 

- Ik zou zo lang deel van de groep willen 

uitmaken, zo lang ik kan. Een cliché 

antwoord, maar er kan zich altijd iets 

voordoen dat men vroeger moet afhaken. 

Voor mij is het ook een deel van de ZWK-

beleving. We doen het goed, ook al zijn er 

soms problemen. De werkgroep heeft 

alles al opgelost. Het spijtige is dat – om 

woorden van vroeger te gebruiken – de 

uitspraak niet meer geldt dat ‘de jongeren 

dat wel zullen oplossen’. Er zijn geen 

jongeren meer bij de ZWK. Wat na ons? 

(Roger) 
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50 jaar Radeske is misschien toch ook ‘het’ moment om dankbaar te zijn: 

 

- dankbaar voor de vrienden die Radeske gedroomd hebben. 

- dankbaar voor hen die de droom hebben mogen uitwerken. 

- dankbaar voor “onze Luc” die, in het voetspoor van meneer Duysburgh, 

Radeske dagdagelijks doet “lukken”. 

- dankbaar voor de vriendschap en kameraadschap binnen de werkploeg. 

- dankbaar dat we ons steentje mochten bijdragen aan de vele onvergetelijke 

momenten die groepen er mochten beleven.(Guido) 

-  

 

 

 

 

Dankwoord van de voorzitter 
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Het afscheid van een bevriend koor. 
 

Een vreemde gewaarwording. 
 
Spijt ook. Toenemende spijt naarmate hun afscheidsconcert vordert, als je 
hoort hoe prachtig deze vrouwenstemmen wel klinken. Geen geschetter, pure 
harmonie, mooie uitspraak en toch dames van een relatief jonge leeftijd. Hoe 
is het mogelijk dat zij ermee stoppen? 
 

 
 
En dan zwijgen we nog over enkele typische details: de namen van alle 
zangeressen met een ster in de gang naar de feestzaal toe. Alsof het 
Hollywoodsterren betrof. Maar die sterren hadden ze wel degelijk verdiend. 
 
 
 

We’ll meet again… 
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Ook de aankleding 
van het podium: 
allemaal dezelfde 
appelblauwzeegroene 
sjaaltjes stijlvol 
opgehangen aan de 
muziekstaanders.  
 
Mooi gewoon! Een 
typisch vrouwelijke 
‘touch’!  
 
Een nooit falende 
geluidsinstallatie,  
 

 
een fraaie accordeonist en enkele nette muzikale instrumentenbespeelsters. 
Op het programma meestal gekende en minder gekende liederen uit films, 
plus een toefje van de favoriete Bart Peeters. 
 
Zalig om naar te luisteren. Geen enkele seconde vervelend en elk koorlid werd 
dan nog eens figuurlijk in de bloemetjes gezet met de vermelding van haar 
karakteristieke eigenschappen. Je zou fier zijn om deel te mogen uitmaken 
van zulke indrukwekkende groep talenten. Maar toch zo immens jammer dat 
het hierbij zou moeten stoppen. Het definitieve einde van Marcanto?  
 
We legden ons oor te luisteren om de redenen te vernemen van dit afscheid. 
 
“Dirigente Anke Seeuws en de pianiste besloten om te stoppen, omdat ze zich 
na zovele jaren nog meer wilden bezig houden met hun gezin, dat wel eens 
onder druk stond wegens de wekelijkse zaterdagavond repetities. En is het 
niet mooi als je kunt stoppen op jouw hoogtepunt in plaats van nog enkele 
jaartjes aan te modderen. Je kon jezelf ervan overtuigen wat voor een mooi 
concert zij nog ten beste kunnen geven.” 
 
Al stel je dan de vraag of er in zo’n koor van een 30-tal leden niemand kan 
gevonden worden om de fakkel over te nemen. En op het moment dat jubilaris 
Anke even op een stoel moest kijken en luisteren naar de ultieme 
verrassingsact, zagen we daar toen geen uitstekende plaatsvervangende 
dirigente aan het werk? 
 
“Ja, die deed dat inderdaad niet slecht, maar die heeft ook al zoveel 
verschillende opslorpende zaken om de oren. Wij hebben eigenlijk ook bewust 
niet gezocht naar vervangsters, want als die van buitenaf moeten komen, dan 
vragen die allicht een financiële tegemoetkoming en wij zijn geen koor dat 
beschikt over een uitgebreid budget of een vet gespijsde kas.” 
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Wij wensen alvast Anke Seeuws en haar echtgenoot Hans Casteleyn – je weet 
wel, de dirigent van het Euregio Jeugdorkest, waarmee we Mahler mochten 
vertolken in het Amsterdamse Concertgebouw – iets meer tijd om zich te 
wijden aan de dingen die zij belangrijk achten en waarvoor er al eens een 
activiteit opzij dient gezet te worden. 
 
 

 
 
 
Maar is het echt een definitief afscheid van Marcanto? Niet iedereen was daar 
zo zeker van op zaterdag 21 mei. Stond er in de programmabrochure 
trouwens geen ‘tot ziens’? “Wij doen alleszins ook nog mee aan de 
Bloedprocessie in Hoogstraten, we zingen nog enkele huwelijksmissen en 
voor de kersttijd liggen er blijkbaar ook nog wel plannetjes in de lade,” hoorden 
we in de coulissen. 
 
Als je het ons vraagt, wordt dit een ‘We’ll meet again’ en daarop wil de ZWK 
graag weer present zijn met een hopelijk iets grotere delegatie, de juiste 
toonakkoorden en een welgemeend nieuw bloemstuk voor Anke en haar 
koorvriendinnen. We zien jullie graag weer, Marcanto! 
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Marcanto =>          We’ll meet again              <= ZWK’ers 
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Meiwandeling 2022 … 

 
 
 

We waren niet alleen. Er vond ook 
nog een iets groter evenement 
plaats… 

We wandelden niets 
vermoedend in “The story of 
Wortel”… 

Als Fons iets doet, doet hij 
het goed. Helikoptervlucht 
incluis! 
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Waarom een schone houten 
trap nemen als je er ook 
gewoon langs kan gaan… 

Zonder woorden. 

Op je graf geen naam. Enkel 
een nummer. Wat een koud 
gevoel. 



22 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Wie nog energie over had kon even 
profiteren van de BLOSO-fit-o-meter. 

Even wachten op het gevolg. 
Gelukkig was de groep niet 
zo groot. 

 
 
 
Met op het spiekbriefje 
de wandelknoopunten  
kom je door het ganse  
land. 
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De groepswandelfoto van 1 mei 2022. 

Waar eendenkroos op een plas al niet toe kan leiden…. 
Plots konden we genieten van een vertelling… 
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Wie weet er hoe snel je hier 
nog mag rijden? Onze agent 
op rust kneep een oogje 
dicht… 

Liefde is… samen wandelen! 

Op en top samen genieten in 
Merksplas. 
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Een kleine hindernis…? Het 
is maar hoe je het bekijkt! 

Onze Alfred Judokus Kwak 
verteller. Waar de mond van vol 
bleek… 
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Advertentie 

 
 

 
 

 

Tradities moet je in ere houden. Samen afsluiten op een terras.  
Meer moet dat niet zijn, toch? 
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…Guido Bontenakel en zijn echtgenote nog bereidwillige zielen zoeken om 
vanuit Wilrijk mee te rijden naar Radeske op 5 juni e.k. Wie nog een plaatsje 
over heeft in zijn/haar wagen kan zich melden bij luckorthoudt@telenet.be. 
 
 
 
 
 
 
…de werkgroep Radeske al een dag 
eerder ter plekke zal zijn om te zien 
of alle materiaal aanwezig is, om 
vervolgens op 5 juni zelf alleen maar 
te genieten. 
 

 
 
 
…Chris Van de Wauw zich beleefd verontschuldigde omdat hij van 1 tot 9 juni 
bij zijn broer en ex-zanger Philippe vertoeft in het Franse Sarlat (Dordogne). 
 
…ook oud-zanger Indigne zich verontschuldigde en niet vanuit Frankrijk zal 
overkomen, maar dat er anderzijds publiek verwacht wordt uit Nederland, 
Argentinië, Gambia en andere exotische oorden. 
 
…de Zolderzangers ook uit hun winterslaap ontwaakt zijn. Begin mei hielden 
ze een opfrissingsrepetitie en op 19 mei was het dan zo ver: na zeven 
maanden rust konden ze nog eens optreden voor Samana Zwijndrecht in 
Ontmoetingscentrum Waaigat in het centrum van Burcht. 
 
…er van 19 juni tot 25 september een tentoonstelling te bewonderen valt van 
textielkunstenares Cas Holmes in de kerk Sint-Anna-ten-Drieën op 
Linkeroever. Alle zaterdagen en zondagen gratis toegang van 14u tot 17u. 
Ook tientallen werkjes ‘huisvlijt’ uit de Coronaperiode zijn in de tentoonstelling 
geïntegreerd. 

Weet je dat… 
 

mailto:luckorthoudt@telenet.be
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…onze huispianist Martyn de muziekdocumentatie naar ons koor over kan 
brengen van de werken die een Nederlands koor gedurende 102 jaar 
verzamelde. Arme Ludo, die dit allicht weer allemaal moet/wil klasseren! 
 
…we nog steeds onze vrienden Guy Davidson (Bosuil Deurne), André Fordel 
(PvHobokenstraat) en Willy Clerckx (Aalmoezenierstraat) met een bezoekje 
mogen verrassen. Misschien liefst vooraf even afspreken. 
 
…sommigen onder het motto ‘zoeken naar een warm dekentje’ er weken op 
uittrekken om iets dergelijks in Griekenland of op Kreta op te sporen. 
 
…Dirk VT een opleidingscursus ‘Armen tekort’ volgde en dat wij hem spoedig 
weer op onze repetities hopen te begroeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Je nog even moogt 
wachten om de 
bloemetjes buiten te 
zetten. Je straalt als 
nooit tevoren. Vanwege 
ons allemaal een 
hartelijk dank voor jouw 
aanwezigheid daar aan 
de lindeboom. Het ga je 
goed en tot op de 
hoogdag van Sinksen 
dan kunnen we ook nog 
eens bijpraten. 
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Overlijdens: 
 
 
 
Op 8 mei overleed in het 
Woonzorgcentrum Joostens 
in Zoersel ex-zanger 
 
 Karel Stinders  
 
op 79-jarige leeftijd.  
 
 
 

 
 

Hij werd in Mortsel geboren op 11 november 1942, was de echtgenoot van 
Lutgarde Roelants en tevens de broer van een andere ex-zanger Herman 
Stinders. In de Wandelkringgeschiedenis mag zijn opgemerkt optreden als 
Blondinneke genoteerd worden in poppenkast Paljas. 
 
 
 
 

 

 
Op 17 mei overleed  
 
Sooi Mattheussen  
 
in Wilrijk op 88-jarige leeftijd. 
 
Hij werd geboren in Sint-
Lenaarts op 24 november in 
1933 en is de vader van ons 
ZWK-lid Marc Mattheussen en 
de echtgenote van Margriet 
Nuyts. 
 
Bij onze kring werd hij 
beschouwd als een toffe mens, 
een harde stille werker, een 
minzame man en een goede 
vader. 
 

Personalia: 
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Tot het laatste moment werd hij omringd door zijn echtgenote en kinderen en 
een laatste uitstap naar de zee deed hem toch nog even deugd. 
Via zijn werk bij een gerenommeerde kaaswinkel in Berchem konden wij ook 
steeds op hem rekenen om porties kaas en platte kaas te bezorgen voor de 
diverse ZWK-kampen. 
 
Volgende mooie tekst lazen we op de overlijdensbrief: 
Uiteindelijk breekt zelfs de sterkste rots niet in puin, maar in duizend mooie 
stukken, datgene achterlatend wat hem zo waardevol maakte: een rots in de 
branding zijn voor wie hem heeft lief gehad. 
 
 
Onze oprechte deelneming. Op 11 november herdenken wij hen in de 
jaarlijkse dienst voor onze overleden leden en hun familie. 
 

 
 
Dankbetuiging: 
 
Beste vrienden, 
 
Gisteren hebben we op een mooie en intense manier afscheid kunnen nemen 
van mijn vader. 
Hoe hartverwarmend is het dat je naast je familie ook nog een andere familie 
hebt die als het er op aankomt voor je klaar staat. Dat mocht ik gisteren aan 
den lijve ondervinden. Een vloed van dankbaarheid en trots overmeesterde me 
toen ik de ZWK familie in de kerk zag binnenstromen.  
Lieve woorden, een dikke knuffel, een tik op de schouder of een stevige 
handdruk waren jullie manier om mij en de familie een hart onder de riem te 
steken en te tonen dat jullie er voor ons zijn tijdens deze moeilijke periode. 
Ook verschillende leden lieten me op voorhand weten dat ze spijtig genoeg 
niet aanwezig konden zijn maar wel in gedachten bij ons waren! 
Het heeft mij en onze familie héél veel deugd gedaan.  
Volgende week donderdag heffen we het glas op mijn vader!! 
 
Tot dan! 
 
Vriendelijke Groeten,  
 
Marc Mattheussen 
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Zondag 1 mei 2022 Heilige Geest – 3de Paaszondag 
Zondag 1 mei 2022 Domein  Kolonie Merksplas  -  

ZWKwandeling                                                                                                                           
 
 
 
 
 
Zondag 5 juni 
2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
  RADESKE  
   50 jaar+2 

 
Zondag 12 juni 2022 – 10u30 Heilige Geest – Drievuldigheidszondag 
  
Zondag 3 juli 2022 – 10u30 Heilige Geest – 14e zondag v/h jaar 
Zondag 7 augustus 2022 – 10u30 Heilige Geest – 19e zondag v/h jaar 
  

 
 
 
 
 
Vrijdag 11 november 2022 – 11u00 Sint-Norbertus – Zielmis overledenen  
  
Zondag 11 december 2022 Carrolus Borromeus - Artiestenmis 
  
Zondag 5 maart 2023 - namiddag Sint-Walburgus – Jubileumconcert van 

Alma Musica met o.a. Gloria van Vivaldi 
 
 
Werkten mee aan dit nummer:  
Guido De Graeve, Jan Leers, Marc Mattheussen, Luc Korthoudt, Jenny Backx, 
Nicole Tyck, Raf Van Bortel, Tony Ah Munn, Roger De Cock, Leo Segers, 
Ludo Engelen, Fons Carpentier, Chris van de Wauw, Marcel Coppens (v.u.). 

Onze voorbije periode … 
 

 

En de toekomst … 
 

 

Hou in het oog … 
 

 


