
                   

   
Beste Neos-vrienden,

We beleven donkere tijden, letterlijk en figuurlijk. De dagen worden korter en de 
herfstblues maakt ons wat mistroostig. En dat gevoel wordt nog benadrukt door 
Covid-19, die ons tracht mee te slepen in een negatieve spiraal. 

Maar, zoals Delphine van Saksen-Coburg het in haar laatste kunstwerk zegt: “what 
is to come is better than what was” – “wat komt is beter dan wat was”. Futloos 
zitten af te wachten op wat komen gaat is echter niet de boodschap. Open die 
luiken, gordijnen en overgordijnen! Licht in huis! En zet je nu eindelijk eens aan die 
klussen, die je altijd hebt uitgesteld of lees dat boek, dat ook al lang ligt te 
wachten. Of grijp terug naar een vroegere hobby, die in de vergeethoek is geraakt. 
Laat het dagelijks nieuws, dat meestal toch niet opbeurend is, voor wat het is. 
Beweeg! Ga op zoek naar een fitness-programma online of een turnles op TV. Deze 
die dagelijks rond 9u10 wordt gegeven op Nederland 2 kan ik jullie aanraden.
Maar bovenal: zoek geen excuses bij het minder goede weer of bij corona om 
binnen te blijven en kom uit je kot! Je hoeft daarbij niet de drukte van de parken 
op te zoeken, er zijn zoveel, nog onontdekte paden in onze gemeente.

Voor het overige is het wachten op de maatregelen die van kracht zullen zijn na 13 
december. In de hoop dat we allen van Kerstmis toch nog een beetje feest zullen 
kunnen maken. Het ziet er wel naar uit dat dit binnen het gezin zal moeten worden 
gehouden. Voor de meesten onder ons betekent dat met zijn tweetjes of alleen, 
eventueel aangevuld met een ‘knuffelbuddy’. Laten we dus onze woning een extra 
feestelijk tintje geven door meer aandacht voor een sierlijke kerstboom, tintelende 
kerstverlichting, een kaarsje hier en daar, een mooi deuntje op de achtergrond. 
Een heerlijke maaltijd daarbij, met een goed glas wijn, meer moet dat toch niet 
zijn?

Samen met jullie hopen wij ook dat vanaf januari onze activiteiten een herstart 
zullen mogen krijgen. In ieder geval hebben we onze lezing ‘Lang leve de 
vergrijzing’, die gepland stond op 3/12, maar ook opgeschort is, al ingeschreven op 
14/01. Tevens zijn we nog op zoek naar een mogelijke uitstap tijdens de laatste 
week van januari. Meer concrete gegevens daaromtrent krijgen jullie in onze 
volgende nieuwsbrief.

Tenslotte dank ik via deze weg Fernand De Lille en Paula Van de Vondel voor de 
reportage over de pest, 100 jaar geleden, en die Dieke heeft bewerkt om ze aan 
deze nieuwsbrief toe te voegen. Dank ook aan Simone L’hoir voor het mooie 
reisverhaal, dat we eveneens hebben aangehecht.
Karel
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FAMILIENIEUWS

Wij melden u het 
overlijden op 4 november 
in Leuven van ons Neos 
lid, de heer Edgard 
Laeremans. op de leeftijd 
van 74 jaar.
De uitvaart heeft plaats 
gevonden in beperkte 
kring op 10 november in 
het crematorium 
“Hofheide” te Nieuwrode.
Aan de familie en 
vrienden bieden wij onze 
christelijke deelneming 
aan.

Verjaren in november

Viviane Ackermans
 Hans Peter Bethke 
Nadine Buekenhout 
Jacqueline De Buys 
Bob Nootens 
Odette De Brouwer
 Agnes Smets 
Jacques Victoor

Van harte gefeliciteerd 
allemaal !

H E R I N N E R I N G

LIDGELD 2021

Periode 1 juli 2020 t/m 
31 december 2021. 
Per persoon: 38 €.  
Uiterste betalingsdatum: 
25 november.



            I n  v e r b a n d  m e t  C o v i d - 1 9  z i j n  a l l e  a c t i v i t e i t e n  o n d e r  v o o r b e h o u d .

     Bij aankomst aan de zaal: 
1. afstand houden (1,5m)
2. mondmasker dragen
3. ontsmetten met de aanwezige gel
4. naam en gewenste bubbel opgeven
Plaatsnemen op de u aangewezen stoel(en)

 

Do 14 Jan. 
2021

Lezing

Zaal
“De Plataan”

14.30 u.
 

Patrick Deboosere “Lang leve de vergrijzing”. De afgelopen jaren is de 
vergrijzing niet weg te slaan uit de actualiteit. Politiek en media komen er 
dagelijks op terug. Vergrijzing is het spook dat zowat in elk debat opduikt. 
Waarom dat alarmisme?  Vanwaar het doemdenken en de besparingsdrift?
Inschrijven (max. 40 deelnemers) tegen uiterlijk 10 januari 2021 met 
vermelding van de eventuele bubbel, bij Hilde Mellaerts Tel. 0499 32 10 04 
of hilde.mellaerts1@gmail.com.  Er worden geen dranken geserveerd. 

Praktische inlichtingen
Contactpersonen: Guy Maes, 02/687 46 06, gd.maes@skynet.be.
                        Oswald Pintelon, 02/767 73 55, opintelon@skynet.be. 
Inschrijven/betalen voor 5 januari door € 40 te storten op rek. nr. BE61 4345 1675 9117 met vermelding 
van naam en adres – aantal personen – keuze wijn W of R.
Levering gebeurt op zaterdag 16 januari 2021 in de loop van de voormiddag.

P R O G R A M M A  januari 2021

Elke donderdag van 10 tot 11u., Sporthal Diependal.  
 Wij houden ons aan de Corona maatregelen.

Elke maandag. Start om 13u45 aan de kapel, KrP Hertenbergstraat en
Duisbugse steenweg.

In principe op de eerste donderdag van de maand. Aanvang om 14u30, zaal 
De Wilg ( tenzij anders aangegeven) – Gemeentehuis De Zevenster, markt 7a.

Het mondmasker moet te allen 
tijde worden gedragen!
Sanitair kan worden gebruikt, 
maar 1 persoon tegelijk.
Neem steeds de 
veiligheidsafstand in acht.

FEESTMAAL St. JAN EVENTS – SLAGERIJ BREUGEL  – 16/01/2021

 MENU (Incl. ½ fles wijn pp.)
3 Hapjes – Zalm Belle Vue – Pastinaakroomsoep, gerookt spek – Zeebaars in 
lichte currysaus met krokante groentjes – Opgevulde kalkoen in Fine 
Champagne saus, Knolselder, veenbessen en boschampignons – 
Chocolademousse, rood fruit  – Amandelcake en Roche.

TIJDELIJK ONDERBROKEN

(Ter vervanging van de afgelaste lezing van 3/12 20).

mailto:hilde.mellaerts1@gmail.com


Met één voet over de schreve…
Tijdens een kort verblijf aan onze westkust kozen wij een mooie herfstdag uit voor een   tochtje door 
Frans-Vlaanderen. We ontweken de verkeersdrukte rond Duinkerken en reden over slingerende 
binnenwegen langs kanalen grachten, onder hoge en lage luchten onze kindertijd binnen.
De stilte, de rust en het landelijke van de riviertjes Colme en Aa deden denken aan Timmermans, 
Streuvels en Jacques Brel. Kleine dorpen met grote kerken en grote vlakten met kleine heuvels. 
Vlaamse namen doorspekt met Franse: het gaf ons een gevoel van lichte bevreemding.

Zo kwamen we in Bergues (Sint-Winokesbergen).  Een ietwat ingeslapen stadje, gebouwd in de typisch 
gele steen, met een Grote Markt, voorzien van belfort en kerk (heropgebouwd na wereldoorlog II) en 
een mooi stadhuis, getuigen van het verleden waarin het de concurrentie met de wolindustrie van 
Duinkerken aandurfde.
Wat Sint-Rombout hier kon, kon Sint-Winoc ook in Bergues: als benedictijn stichtte hij er in een 
moerassige buurt een abdij op de Groenberg.
Deze abdij  had na jarenlange vermaardheid vooral te lijden onder de Franse Revolutie, zodat ze nu nog 
slechts een ruïne is.
De verrassing bleek echer het stadsmuseum, vroeger Berg van Barmhartigheid, opgericht door 
Wenceslas Coebergher* in 1633 en als dusdanig gebruikt tot 1848.
Gebouwd in de 17de eeuw straalt het eerder renaissance- dan barokgeest uit. Het is versierd met 
cartouches en frontons.
Binnen zijn er enkele waardevolle werken en een grote maquette van de vroegere stad met omgeving. 
De dame die ons (als enige toeristen) binnenliet, was zeer vriendelijk en praatte zelfs een mondje 
‘Vlaamsch’.

Vroeger bezat de stadsomwalling verscheidene poorten, waaronder de Neckerstoren (Nekkerspoort!). 
Nu bestaat nog de alleen de Casselpoort, die pas opgericht werd in de 17de eeuw en daarom ook het 
embleem van  Lodewijk XIV toont.
Het was Vauban die de vroegere stadsomwalling en de grachten gebruikte in zijn verdedigingsbolwerk 
“Couronne d’Hondschoote” (naar de vorm), geconstrueerd na het verdrag van Aken (1667) waarbij 
Bergues verhuisde naar Frankrijk. Zo sterk waren de muren dat tijdens de  tweede wereldoorlog er 
stuka’s en vlammenwerpers aan te pas kwamen om bressen te slaan. Nu zijn er op en naast de ruïnes en 
langs het water wandelroutes… 

Een eind verder ligt de stad Saint-Omer met haar 18,000 inwoners (les Audomarois!)
Al ademt de binnenstad de 17-18de eeuwse Franse geest uit, de toegang is Westvlaams met z’n typische 
huizenrijen langs de rivier Aa.
Saint-Omer (Sint-Omaars / Sint-Audomar), wééral een benedictijn en bisschop van Thérouanne 
(Terwanen), stichtte hier in de 17de eeuw, ook al in een moerassig gebied, op een heuvel een klooster, 
waarrond zich een eerste woonkern ontwikkelde.
Eerst was er de kapel, dan de collegiale en later de kathedraal, die gebouwd werd vanaf de 13de tot de 
15de eeuw en die een massieve westertoren bezit, half-zo-hoog als onze Sint-Romboutstoren. 
Vergelijkbare afmetingen van de kerk: 100 meter lengte, 30 meter breedte en 23 meter hoogte. Ze wordt 
aanzien als de mooiste van Artesië en Frans-Vlaanderen en bezit enkele prachtzaken als “le grand Dieu

Lezersrubriek
 Leden kunnen hun bijdragen van 
ander nieuws, weetjes, gedichtjes 
of verhalen over grappige 
belevenissen, insturen naar onze 
secretaris: opintelon@skynet.be.
onder vermelding: Ik doe mee.



de Thérouanne”, een gebeeldhouwde groep uit de 13de eeuw, een astronomisch uurwerk uit 1583 en 
een “Kruisafneming” van Rubens (atelier?). 

In het sfeervolle museum Hôtel Sandelin (1777) toont men vroegere interieurs met schilderijen uit die 
perioden. Het herbergt ook het pijpenmuseum en een reusachtige collectie van porselein en faïence 
(voor de kenners!) en veel Vlaamse schilderijen, al is er een internationale verzameling. Maar dan – 
speciaal voor de Maneblussers – tien Mechelse albasten (albâtre de Malines) en één Mechels popje (ofte 
poupée de Malines)!

In en rond de  stad is er nog van alles te bekijken, maar merkwaardig zijn alleszins de  “Watergangs”. 
300 kilometer grachten en vijvers in het 300 ha grote moeras van Saint-Omer, de vroegere visgronden 
van de abdijen, nu een streek van groenteteelt (vnl. bloemkolen).

Niet alleen de geest kan hongerig zijn… Daarom zochten we na geestelijke verzadiging een terrasje op 
en bestelden zonder veel nadenken drie sandwiches en twee koffies, waarop we getrakteerd werden op 
drie reusachtige gevulde Franse broden en twee eierdopjes koffie.
We konden letterlijk en figuurlijk verzadigd de  Vlaamse Ardennen in.

Simone L’hoir

* (1) Wenceslas Coebergher wordt hier omschreven als  een eigenaardige figuur, die schilder, architect, economist en ingenieur was. Hij 
legde in Frans-Vlaanderen de moerassen (les Moëres) droog en zorgde er ook voor de eerste Bergen van Barmhartigneid.

(2) Dit verslag gaat over een rustig dagje uit en is dus totaal niet compleet. Er zijn immers steden in Noord-Frankrijk die op kunstgebied 
meer bieden.  Er bestaat genoeg leesvoer voor de geroepenen!

Bergues: voormalige Berg van Barmhartigheid,nu stadsmuseum.





(Vertaling)

De meest ernstige epidemie in de geschiedenis 
was de Spaanse griep van 1918. Het duurde 2 
jaar, in 3 besmettingsgolven met 500 miljoen 
geïnfecteerde mensen, wat neerkwam op 50 
miljoen doden.
De meeste sterfgevallen vonden plaats tijdens
de 2de besmettingsgolf.
De bevolking steunde de maatregelen voor 
quarantaine en sociale afstand niet zo erg dat 
toen de eerste versoepeling plaatsvond, de 
bevolking zich op straat begon te verheugen en 
alle beperkingen verliet.
In de weken die volgden, kwam de 2e 
besmettingsgolf, met tientallen miljoenen doden.
Er wordt vaak gezegd dat de geschiedenis zich 
herhaalt. Laten we de geschiedenis zich niet 
laten herhalen. 
Laten we gedisciplineerd zijn en niet opgeven. 
Het leven is van onschatbare waarde, behalve de 
pijn van het verlies van een geliefde.


