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Om te openen, zinnen met weerhaakjes…
Sommige mensen zien de modder op de bodem van de vijver, anderen genieten van de lotus
die aan de oppervlakte drijft. Kwestie van keuze.
Het geloof dat men zo oud is als men zich voelt is verantwoordelijk voor heel wat spierletsels.
(Havelock Ellis)

Werkjaar 2022-2023
Wij hopen dat iedereen van een mooie en deugddoende vakantie heeft genoten.
Misschien heb je een reis gemaakt of enkele korte tripjes, of je bent thuisgebleven en je hebt
wat meer tijd kunnen besteden aan activiteiten zoals fietsen, wandelen, zwemmen…
Ach vakantie, de periode waarin je ziet dat de makkelijkste manier om een wegenkaart op te
vouwen, anders is…😉
Wellicht had je ook de mogelijkheid extra quality time te plannen met vrienden, familie, (klein)
kinderen, je merkt het niet maar die laatsten zijn volwassen voor je het weet.
Op 31 augustus zit ons bestuur samen en zullen we het volgende werkjaar bespreken.

Familienieuws
Geen nieuws, goed nieuws…

Activiteiten
Activiteit
Fietsen
Kaarten
Bestuursvergadering
Koken

Plaats
Hof de Bist
WZC Nobele Donk
WZC Nobele Donk
WZC Nobele Donk

Datum
Elke donderdag
Elke maandag
Woensdag 5 oktober
Wordt hervat op
dinsdag 18/10

Uur
13h30
19h00
19h30
18h30

Galm
Onze penningmeester let op de centjes!
Daarom ook hebben we de kost van het drukken van de Galm onderzocht en het proces
aangepast.
Voor jullie verandert er niets, alleen zal de Galm vanaf nu volledig in zwart/wit gedrukt worden.
Geen nood echter, op onze site kan je hem, zoals altijd, in kleur bekijken.
Het dagelijks bestuur
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Verslag jaarlijkse dagfietstocht op 4 augustus
Midden komkommertijd, donderdag 4 augustus en daags na een hondsdag met 33°C (n.v.d.r.:
‘hondsdagen’, periode met mogelijks grote hitte en fel onweer genoemd naar sterrenbeeld
Grote Hond) verzamelen een 17-tal fietsers aan parking De Bist voor de jaarlijkse zomerfietstocht.
Nog maar de Waeghemansbrug over aan Lucas of een malse bui krijgen we er gratis bij, goed
om het stof te blussen. In Merksem geraken we voltallig met 3 prominente oudgedienden die
aansluiten.
Philomene neemt subito presto het commando van de groep over en drijft het tempo wat op
om via Park Spoor Noord zeker de pont aan het Steen niet te missen. JIT (just in time) kunnen
we inschepen naar Linker Oever. Op de boot krijgen we nog de nodige marsorders (te volgen
route/stops...).

Langs het Galgenweel en het nieuw prison gaat het richting Burcht waar de knapzak
aangesproken wordt op terras van café Beiaard. Zoals opgedragen, mooi geordend en gedisciplineerd in groepen van 4, genieten we er van een traktatie van jarige Lieve, waarvoor dank.
Op het middaguur wordt er zelfs een beiaardconcertje te berde gebracht.
Niet getalmd, halféén stipt verder op richting Kruibeke langs 't Scheld tot aan den Ytong en
verder knooppunt Heirbaan. In de verte het dagelijks aanschuiven op de autoweg richting
Antwerpen. We volgen een stuk van de Hoevenroute (populaire route ten tijde dat van
knooppunten nog geen sprake was).
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Overzet naar Hoboken is het doel. Juist voor de overzet links kan je nog een glimp ontwaren
van het 15-eeuwse Altena kasteel in een uitgestrekt natuurgebied, nu een centrum voor
gehandicaptenzorg. Blijkt dat den Ouwe (jargon voor kapitein) schaftijd heeft, nog een kwartier
geduld is ons deel. Tijd om eens de skymark van wijk Moretusburg te bekijken. Rechts de
beruchte Umicore-site en voor ons de vroegere Cockerill Yards. Scheepswerf in 1982 failliet
verklaard (3000 man op straat) en tegenwoordig een constructiewerkplaats voor sokkels van
windmolenparken op zee.

Nog een wist-je-datje, de portiekkraan TITAN met 80 meter hoogte en overspanning van meer
dan 400 meter kan 400 ton heffen. Gebouwd juist voor de Expo 58 en is een roemrijk
aandenken aan het maritiem verleden van Hoboken.
Hoboken, beetje een ondergewaardeerd district, heeft met park Broydenberg/domein
Sorgvliedt en Fort 8 en Hobokense Polder veel groen. Via de Eikenlei, richting Sint-Bernardsesteenweg en langs de campus Hogeschool (Don Bosco/ Salesianen) gaat het richting Valaar.
In ‘Den Brem’ even verpozen bij een drankje. El Commandatore houdt haar schedule nauw

3

lettend in de gaten. Wat we dan nog niet weten is dat ze het terras aan de achterzijde (mooi in
de lommer) heeft gereserveerd voor de groep.
We verlaten het volkse gemoedelijke deel van Wilrijk via de fietstunnel onder de A12. Eens
het Nachtegalenpark in zicht met haar bomenlanen kunnen we vaststellen dat in die buurt
weinig sukkelaars wonen. Op het mooie terras aan het kasteel is het aangenaam zitten. Aan
onze tafel krijgen we nog een gratis les van gids Danny. Onderwerp: "Hoe is het toch mogelijk
dat we door de eeuwen heen de kaas van onze boterham hebben laten afpakken door de
Hollanders". Hoe de discussies aan andere tafels verlopen zijn weet ik niet.
Met die wetenschap in onze koker zijn we dan verder noordwaarts richting Schoten over de
nieuwe Hoogmolenbrug /Borgeind/Vordenstein het Peerdsbos ingeslagen, nog een steenworp
van Ekeren-Donk.
Al bij al een geslaagde rondrit. De weergoden waren ons juist op tijd gunstig gezind. Dank
aan Philomene en assistenten die het parkoers uitgetekend hebben. Iedereen zonder pech en
gedisciplineerd thuisgekomen.
Als afsluiter was een etentje voorzien in Brasserie Hof De Bist, waar het fietsgezelschap nog
werd aangevuld met enkele partners die de toer niet hadden meegemaakt, maar weten dat
het een gezellige bende is en die afsluiter graag wilden ‘meepakken’. Lekker natje en droogje,
welverdiend na de inspanning van die dag!
Met hartelijk dank aan en passend applaus voor de échte organisator, ‘onze’ Jan.
Jaak
PS: wellicht ten overvloede: op donderdag 29 september fietsen we voor de laatste keer deze
zomer.

Verhoging lidgeld in 2023
Vorige keer werd reeds melding gemaakt van de beslissing van KWB Nationaal om de ledenbijdrage te verhogen naar 35 euro.
Deze verhoging is te wijten aan stijgende kosten, de index én de gevraagde uitbreiding van
het verzekeringspakket, waarin vanaf 2023 ook de recreatieve sportactiviteiten opgenomen
zijn.
Het lidmaatschap gaat in op 1 januari 2023.
De administratie en betaling ervan moet afgerond zijn oktober-november 2022.
Je wijkverantwoordelijke zal met je hierover contact opnemen.
Het is bovendien een goed moment om eventuele wijzigingen in je gegevens (adres, e-mail,
telefoonnr., …) aan hem door te geven.
Het bestuur
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Oekraïne
Wij hebben een tijdje geleden een oproep gedaan om ons aan te geven of er leden zijn die
zich inzetten voor opvang van welke aard ook van mensen uit Oekraïne. Onze webmaster
Chris Fagard is zo iemand.
Hieronder vind je zijn verhaal.

Nederlands voor Oekraïners
Op de gemeente Brasschaat vroeg men vrijwilligers om les te geven aan Oekraïners.
Ik beantwoordde de mail spontaan met ‘dat wil ik wel eens proberen’. Hoor goed, ik heb nooit
taallessen gegeven, maar vond dit toch wel een uitdaging. Na wat overleg met andere
kandidaten waarvan sommigen veel ervaring en documentatie hadden, ging ik van start samen
met Karin.
Er waren in de Remise 4 klaslokalen vrij tijdens de vakantiemaanden en men wou toch al
enkele van de meer dan 200 Oekraïners in Brasschaat een mondje Nederlands bijbrengen.
Zo zouden ze zich toch al wat kunnen behelpen in hun dagelijkse contacten.
De eerste kennismaking verliep zeer hartelijk en met een 8-tal dames, want de mannen waren
in Oekraïne gebleven, gingen we aan de slag.
Sinds de oorlog in Oekraïne ongeveer 4 maanden hier.
Het was al snel duidelijk dat ze al enkele maanden hier vertoefden, want ze waren al een
beetje vertrouwd met een aantal begrippen. Tot onze grote opluchting kenden ze ook al ons
alfabet. Bekijk maar eens een Cyrillische tekst dan begrijp je onmiddellijk wat ik bedoel.
We begonnen met allerlei woordjes leren, met tellen, het uur lezen en nog van die praktische
begrippen.
Dat ging allemaal vlot, maar waar ze het meeste moeite mee hebben is de uitspraak van de H
en TWEEKLANKEN. want die hebben ze blijkbaar niet in hun taal. Dus HUIS wordt GEUS en
VIJF wordt VIEJF uitgesproken en nu na 10 lessen ligt het nog altijd moeilijk. Ik bedenk dan
hoe moeilijk het voor ons zou zijn om hun klanken juist uit te spreken.
De tweede of derde les bracht Anja haar zoon Marcel mee. Hij had enkele maanden in het
tweede studiejaar tussen de Vlaamse kinderen in de wijk les gevolgd en hielp zijn moeder met
zijn handje voor zijn mond die woordjes juist uit te spreken. Marcel werd al na enkele lessen
dan ook gepromoot tot aangever aan het bord.
Het Oekraïens is een Slavische taal.
De Slavische talen behoren tot de Indo-Europese taalfamilie, daar horen ook de Germaanse
talen toe en dus ook ons Nederlands. Ze worden van oudsher in het oosten van Europa
gesproken, maar hebben zich als gevolg van immigratie en gebiedsuitbreidingen via Rusland
verder kunnen verspreiden.
Zo'n 315 miljoen mensen hebben aan het begin van de 21e eeuw een Slavische taal als
moedertaal. Naar schatting zijn er nog zo'n honderd miljoen mensen die een Slavische taal als
tweede taal spreken. Meestal is dit het Russisch, de grootste van de moderne Slavische talen
(145 miljoen moedertaalsprekers). Het Pools en het Oekraïens zijn andere belangrijke Slavische talen.
De Slavische talen worden, afhankelijk van het land waarin ze gesproken worden, en de daar
belangrijkste religie, in twee verschillende alfabetten geschreven. In het overwegend oostersorthodoxe Servië, Noord-Macedonië, Bulgarije, Oekraïne, Wit-Rusland en de Russische
Federatie wordt het Cyrillische schrift gebruikt. In de overwegend rooms-katholieke landen
Kroatië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Polen is het Latijnse alfabet gebruikelijk.
We mogen dan wel in dezelfde taalfamilie zitten, maar dat maakt de verstaanbaarheid niet
gemakkelijker. Taalkundigen hebben die overeenkomsten gevonden, ik heb er twee kunnen
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ontdekken, zoals voor TOMAAT in het Oekraïens POMIDOR, doet mij denken aan zoiets in
het Italiaans. Een UI in het Oekraïens TSYBULYA, cebolla in het Spaans.
This is problem Nederlands.
Maar wat ik ook ontdekte was de onlogica en uitzonderingen van het Nederlands. Wij krijgen
onze taal als klein kind ingelepeld en moeten geen logica zoeken achter elk woord dat we
leren. Als we de juiste woorden maar gebruiken om te krijgen wat we willen.
Op VIJFTIG, ZESTIG, ZEVENTIG volgt ACHTIG … neen TACHTIG … sorry ‘this is problem
Nederlands’, om nog maar van VEERTIG uitgesproken FEERTIG te zwijgen. En dan hebben
we het nog niet gehad over onze DT-regels, waar velen van ons nog regelmatig fouten tegen
maken.
Ik schrijf de vervoeging van ZIJN op het bord. IK BEN, GIJ ZIJT … Karin roept dat kan niet,
dat moet JIJ BENT zijn … alle Oekraïense koppen gaan omhoog, ik zeg gewoon ‘this is
problem Nederlands’.
Een taal leer je als je ze nodig hebt.
Dit brengt mij naar mijn laatste bedenking over het leren van een taal. Taallessen ok, maar als
je die taal nergens of weinig hoort of nodig hebt zal je ze niet leren. Ikzelf werd voor mijn werk
gedropt in Chili waar ik niks anders te horen kreeg dan Spaans met als gevolg dat ik het ene
na het andere woord oppikte en na 3 maanden mijn eerste zinnetjes vormde.
Zo kwamen in Limburg de Spanjaarden en Italianen in de koolputten werken. Zij leerden allemaal het lokale taaltje omdat ze elkaar wel moesten helpen en samenwerken. De vrouwen
bleven thuis bij de kinderen. Thuis werd hun taal van herkomst gesproken en ze leerden onze
taal niet.
Tot slot van dit verslag wil ik afsluiten met de vraag welke van deze Oekraïense dames het
Nederlands volledig machtig zal worden?
Chris Fagard
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