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Nog een maand geduld en de zomer komt er weer 
aan. 
De vaste bezoekers van ons lokaal weten dat wij dan 
eindelijk weer flink kunnen genieten van ons zonne-
terras. 
Hopelijk komen onze leden  massaal opdagen op onze 
wekelijkse bijeenkomst voor een babbel en de bijko-
mende versnapering. . . . . SCHOL ! 
Eventuele voorbijgangers zijn natuurlijk eveneens 
welkom. Misschien zijn er enkele toekomstige leden 
bij. Zij zouden onze vriendenkring versterken ! 
Er is bier in huis, frisdranken zijn besteld, dus we 
kunnen weer volop genieten . 
Hopelijk wordt  het een mooie zomer met veel zonne-
schijn, want ons vitamine D gehalte moet dringend 
opgeladen worden. 

Hartelijk Welkom ! 

ONS  ZONNETERRAS 
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Op een morgen doet de pastoor van het dorp de deur van zijn kerk open  
en vind daar ...... een dode ezel. 

Hij weet niet goed wat te doen met het dode dier en belt dan maar de burgemeester,  
met het verzoek om het dier te laten weghalen. 

' Los uw problemen zelf op'…, zegt de burgemeester ‘,  
die feitelijk een gloeiende hekel aan de pastoor heeft . . . 

‘ Per slot van rekening is het uw taak de doden te begraven ‘! 
' Daarom bel ik u juist op…', zegt de pastoor.… 

‘ volgens het reglement moet ik altijd eerst de familie raadplegen !!! ' 
 

Mijn vrouw en ik keken naar “ de kwis van één miljoen” terwijl we in bed lagen. 
Ik keek haar aan en vroeg “Wil je sex hebben,” 

“Neen”, antwoordde zij. 
Toen vroeg ik “is dat je definitieve antwoord ?” 
Ze bekeek me niet eens en zei simpelweg “Ja”. 

Ik zei; “dan wil ik een vriendin bellen” 
En toen is de ruzie begonnen ….. 

 
Mijn vrouw stond in haar blootje naar de badkamerspiegel te kijken.  

Ze was niet gelukkig met hetgeen ze zag en zei tegen me;  
“Ik voel me verschrikkelijk. Ik zie er oud, dik en lelijk uit.  

Ik kan nu écht een complimentje van je gebruiken.” 
Ik antwoordde haar; “Niet klagen, uw ogen werken toch nog perfect….” 

En toen is de ruzie . . . . weer begonnen…… 
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GEBAKKEN  UIER  MET  UIENSAUS 
 

2 grote aardappelen 
0,5 scheut melk 

1 dikke ui 
2 el kalfsfond ( blokje in 2 eetlepels water ) 

0,5 theelepel  snuifje suiker 
1 theelepel witte azijn 

2 sneetjes voorgekookte uier van 0,5 cm dikte 
Een beetje fijngehakte peterselie 

wat bloem 
 

maak de aardappelpuree: 
Schil de aardappelen en snijd ze in grote stukken. Spoel ze onder 
koud water en kook in ongeveer twintig minuten gaar in gezouten 
water. 
Doe een scheut melk en een flinke klont boter in een pannetje en 
warm op. Haal van het vuur. Giet de aardappelen af en draai ze 
door de passe-vite bij de melk en de boter.  
Voeg zout en nootmuskaat toe en meng voorzichtig door mekaar. 
 

maak de ajuinsaus: 
Schil de uien en halveer ze. Snijd rondom rond de buitenste stuk-
jes eraf. Snijd de ui in fijne schijfjes. 
Smelt boter in een pan en bak de uien aan met een snuifje peper en 
zout tot ze beginnen te bruinen. Strooi er het snuifje suiker over en 
voeg de kalfsfond toe, meng door elkaar en laat even zachtjes sto-
ven. Voeg de azijn toe voor een zoetzure toets. PROEVEN 
 

bak de uier 
Kruid de voorgekookte sneetjes uier met peper en zout en haal ze 
door de bloem. Bak de uiersneetjes op een zacht vuurtje in boter, 
tot ze bruin zijn en een krokant korstje hebben. 
Ongeveer 6 minuten langs elke kant. 
 

werk af: 
Schep wat puree op een bord en leg er twee sneetjes uier naast. 
Lepel de ajuinsaus over de uier en strooi er wat fijngehakte peter-
selie over. 
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Op zondag 15 januari kwamen 45 Leden van de Fotogroep sa-
men om het snuitje van het jaar te vieren. 
Deze manifestatie ging 
zoals steeds door in de 
Violin die voor deze dag 
weer speciaal voor ons 
open deed ! 
De start werd gegeven 
door iedereen het aperi-
tief en enkele amuses aan 
te bieden. 
Terwijl wij reeds goed in 
de feeststemming waren, 
kondigde Nicky aan dat het feestmaal ging beginnen. 
Iedereen werd afgeroepen met de mededeling aan welke tafel ze 
moesten plaatsnemen. 
Na het voorwoord van onze Voorzitter Charles werden de bar-
vrouwen en  secretaris Luc nog eens flink in de bloemetjes gezet. 

Dank zij deze vrijwil-
ligers werkt onze groep 
voor meer dan 100 pro-
cent !  
Het geweldige diner be-
gon met een lekkere car-
paccio van hert met uien-
confituur. Een goed be-
gin voor een heerlijke 
namiddag ! 
De Jonge tarbot met wor-

telcoulis en paté pompoen was een prachtig voorgerecht waar 
iedereen van genoten heeft. 
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16, 17( NM ) of 18    MEI 
 

Bezoek  aan  de  bijen  in  het fort 
 

Bij  goed  weer  kan  deze  uitstap 
Doorgaan. Dan zijn de bijen actief 

 
 

Een verwittiging volgt nog via mail 
Bekijk steeds jullie mails 

VAYA  MUNDO 
OOSTENDE 

 

Van 26 tot 30 juni 
wie ingeschreven is wordt er verwacht  

op 26 juni om 16 uur 
 

Dan mogen wij de kamers betreden 
 

BEKIJK  ONZE  WANDKRANT 

HET  PAARD  VAN   
TROJE 

 

Zondag 16 juli 
Aanvang 14.30 uur 
Lokaal ATELJEE 

 

Muzikale conference van 
Danny Moortgat 

 

Na het optreden volgt een maaltijd 
in  lokaal  MIKPUNT 
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tocht konden aanvangen doorheen de verschillende hoge gebou-
wen. Het was een beetje frisjes, maar geen regen en dat maakte 
veel goed. 
Wij vervolgden onze weg langsheen de “ Van Der Sweepstraat “. 
Daar ontdekte ik dat de blok van ‘ Onze Woning ‘ volledig afge-
broken was. De burelen van de Sociale Bouwmaatschappij be-
vonden zich daar waar  enkelen onder ons lang werkzaam waren. 

Wandelend door de verschil-
lende paden tussen de hoog-
bouw, kwamen wij uiteinde-
lijk uit aan de Ledeganck-
kaai waar wij een kijkje kon-
den nemen in de “ Bank Van 
Breda “. Onze gids Charles 
had er voor gezorgd dat wij 
foto’s konden nemen in dit 
prachtige gebouw. 
De weg ging verder langs 

nieuwe straten met namen van beroemde kunstenaars, architec-
ten, striptekenaars en er is zelfs een weg vernoemd naar Jef Cas-
siers, gekend door “ het manneke “ en       “ De Woodpeckers “ 
Ook Panamarenko heeft er zijn plein 
met de afbeelding van een ufo. 
Daar werden wij verrast door een water-
nimf die zich tussen de waterpartijen be-
vond ! Uiteindelijk kwamen wij aan het 
einde van onze wandeling en de Foto-
groep besloot om er nog ene op te doen 
in café “ De tweede zit “ waar het dan 
veel rustiger was !  Wederom SCHOL 
Fotogroep ! 
Ik zou er zelf niet willen wonen, maar 
het was zeker een mooie uitstap, zonder 
regen en hopelijk veel goede foto’s. Be-
dankt   Charles, het was prachtig ! 
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Na dit voorgerecht werd een pauze ingelast zodat iedereen, ver-
gezeld van een lekker wijntje   nog wat herinneringen kon opha-
len en sappige verhalen over de fotogroep kon vertellen, . 

Kalfsmedaillon met Ro-
quefort en witlof werd 
de hoofdschotel.  Ieder-
een smulde van dit lek-
ker en fraai opgediend 
feestmaal ! 
Na nog geruime tijd te 
keuvelen en over foto-
grafie te babbelen werd 
het tijd voor het dessert ! 
Wij konden kiezen tus-

sen een kaasbordje of een chocoladedessert. Ik koos voor de 
kaas en deze was weer zeer lekker. Ik hoorde ook niet klagen 
door de chocolade freaken. Dus alles was weer ok ! 
Na afloop kwam de koffie met versnaperingen om deze prachti-
ge dag af te sluiten. 
Het werd een mooie namiddag met lekker eten aangeboden door 
gezellig en vriendelijk personeel. Maar dat zijn wij van de      
Violin gewoon. Ze hadden weer hun best gedaan om ons een 
heerlijke dag te bezorgen.  
 
Op 23 januari werd door 
de fotogroep een foto-
uitstap georganiseerd 
naar het Arboretum van 
Kalmthout. 
Dit domein is een 13,5 
hectare bomen- en plan-
tentuin. Sinds 1856 groei-
en er meer dan 11.000 
plantensoorten uit de hele 
wereld en ieder seizoen zie je iets nieuws.   
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Voor fotografen die graag de natuur fotograferen, is dit een zeer 
geliefde plek om prachtige beelden te maken ! 
17 faunafanaten schreven zich in om aan deze uitstap deel te 
nemen. 
Wanneer iedereen aanwezig was, werd eerst nog een kleinig-
heidje gedronken  . . . . kwestie van krachten op te doen voor de 
rondgang.  
Iedere fotograaf ging zijn eigen weg zodat hij op een rustige 
manier opnames kon maken zonder gestoord te worden. 
Wij hadden een zee van tijd en waren op een zeker uur afge-

sproken in de cafetaria. 
Daar werd door iedereen 
een hapje en één, of meer  
drankjes genuttigd !  
De ‘ Gouwe Swa ‘ , mijn 
naamgenoot, was weer 
lekker ! 
Het werd een mooie en 
gezellige uitstap en er 
werden  een aantal prach-
tige foto’s door onze le-

den in de Forums getoond ! 
Wij stelden weer eens vast dat geen verre bestemmingen nodig 
zijn, maar dat mooie foto’s ook dicht bij huis genomen kunnen 
worden. 
Het was een leuke en vruchtbare uitstap. Bedankt Charles om 
dit te organiseren. Prachtig ! 

 
Op 18 en 19 maart werden de deuren van Ateljee weer wa-

genwijd opengezet voor de mooie tentoonstelling BOZENA 
van Julien. 
Voor wie nog niet weet wat BOZENA betekent , geven wij 
hier toch nog even de verklaring. 
Bos - ZEe  -  Natuur. Slim gevonden van Julien ! 
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Wanneer we aankwamen bij het graf van La Esterella, weerklonk 
haar grootste en mooiste succeslied ‘ O Lieve Vrouwen Toren ‘ . 
Een beetje verder kwamen we bij het eenvoudige, maar voor mij 
het belangrijkste  graf van Ferre Grignard.  Wie in de jaren 60 op 
donderdagen Ferre in de Muze heeft zien optreden,  moet daar 

even stil staan.  Deze 
unieke skifflezanger  die 
in 1966 het Olympia van 
Parijs  deed daveren op 
zijn grondvesten, werd ge-
vraagd in Hamburg en 
Londen. Hij schopte het 
zelfs tot in de States. Door 
zijn ongezonde levensstijl 
en keelkanker overleed hij 
in volledige armoe op 43 

jarige leeftijd. 
Koentje zong natuurlijk    ‘ Ring’Ring I’ve got to sing ’ en het al-
om bekende ‘ Drunken Sailor ‘. 
Uiteindelijk kwamen wij bij Will Ferdy die in 2022 overleed. 
Daar weerklonk er natuurlijk       ‘ Christine ‘.  
Een nummer dat oorspronkelijk ‘ Mijn Vriend ‘ moest zijn, maar 
in die tijd was homofilie nog een beetje taboe ! 
Bij Alice Nahon eindigde, ondanks het slechte weer, deze unieke 
en gezellige rondleiding. 
Wij hebben er zeker van genoten en zullen misschien in de toe-
komst nog wel eens op stap gaan met Koen die verschillende 
wandelingen in petto heeft ! 
 
Op 24 april ging de fotogroep op foto-uitstap naar Nieuw Zuid. 
De tram werd genomen tot op de Bolivarplaats. 
Iedereen was stipt aanwezig behalve één persoon. Wij hebben nog 
een klein half uurtje gewacht maar toen hij niet kwam opdagen, 
begaven wij ons naar het drukke café “ de tweede zit “ om  eerst 
het innerlijke van de mens een beetje te ‘ smeren’ zodat wij onze 
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Op 1 april kwamen 19 mikpunters bijeen aan de ingang van het 
Schoonselhof voor de rondgang met 
Koeneke. 
Het was echt kerkhofweer, met een 
druilregen waar je heel nat van 
werd. 
Wanneer iedereen aanwezig was, 
vertrokken wij  in de richting van 
het mooie graf van componist Peter 
Benoit. Vele mooie werken zijn van 
zijn hand. Koen liet een stukje mu-
ziek horen van deze man die zijn 
volk leerde zingen ! 
De weg ging verder door de ver-
schillende parken en Koentje gaf 
over enkele graven van bekende 
mensen, zoals de vermoorde baron Bracht, de stichter van de zoo 
Jacques Kets en nog een reeks andere bekende personen, een ge-
detailleerde beschrijving over hun leven . 
De weg ging verder en zo kwamen wij uit bij het graf van Robert 

Mosuse .  
Als ode aan deze artiest 
zong Koentje daar een 
lied. Wij luisterden met 
een lichte krop in de keel 
naar deze ode aan een 
veel te snel overleden 
zanger met een uniek 
stemgeluid van wereld-
formaat. Er werd op ver-
schillende plaatsen halt 
gehouden en Koen bracht 

op elke stopplaats een ode aan de overleden zanger of zangeres 
door een lied. 
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Hij is onze enige fotograaf die nog volledig analoog werkt. 
Steeds zeer klassiek, maar met een vakkennis die er zijn 
mag ! 

Voorzitter Charles hield 
een kleine toespraak en 
opende met trots deze 
unieke tentoonstelling. 
Het werden weer stuk 

voor stuk zeer mooie 
beelden met de juiste 
verhoudingen zwart en 
wit die steeds in een 
goede foto aanwezig 

moeten zijn !  
Even werd afgeweken van de zwart/wit met een fraaie, met 
de hand ingekleurde foto die dan ook als blikvanger op het 
bord geplaatst werd ! Prachtig ! 

Er was tijdens de eerste dag een zeer grote toeloop van sym-
patisanten, bevriende 
clubs en leden van Mik-
punt. 
Zij bewonderden de 

mooie werken en er 
werd duchtig van ge-
dachten gewisseld door 
de talrijke toeschou-
wers. 

Er was dan ook zeer 
veel volk in het fort, 

want OLSE AC organiseerde een veldloop voor de scholen 
van het basisonderwijs. Het werd gezellig met verschillende 
eetkraampjes en mooie muziek waar ook wij van genoten. 

De tweede dag was het eveneens weer zeer druk in’t 
Ateljeeke.  
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Het werd een zeer mooie tentoonstelling die tot laat in de na-
middag duurde. 
Proficiat Julien, het was mooi en voor herhaling vatbaar ! 

 
Op 27 maart, na een regenachtig weekend – met veel span-
ning en nagelbijten -  was het dan zover. 
De geplande wandeling in het Vrieselhof ging vertrekken om 
10.30 u op de parking. 
Iedereen was goed op 
tijd en de weergoden 
waren ons goed gezind. 
Geen regen te bespeuren 
en dat deed goed aan de 
gemoederen. Met 15 
stonden we te trappelen 
om de wandeling aan te 
vatten, maar dat was 
buiten de Fotogroep ge-
rekend. Eerst werd er 
een koffie (of andere drank) aangeboden aan de deelnemers. De 
Remise die normaal opengaat om 11.00 u was toch zo vriende-
lijk om ons vroeger te ontvangen. Na de nuttiging van onze 
vloeibare versnapering gingen we dan op weg. 

Het Vrieselhof lag te 
blinken in het zonlicht, 
maar zou later aan de 
beurt komen. 
We volgden de uitgestip-
pelde route (met kaart) en 
doorkruisten een bosrijk 
gebied dat nog in volle 
ontwikkeling was. Aan 
het einde kwamen we te-
recht op een betonweg 
die ons langs het anti-

tankkanaal naar het Fort van Oelegem voerde. De groep was 
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toen reeds een langgerekte stoet, we waren tenslotte op weg met 
fotografen!!! 

Het Fort van Oelegem is 
niet toegankelijk in deze 
periode, maar over de in-
gang begint het vlonder-
pad, aangelegd in een se-
mi-moerasgebied. Eén 
van de hoofdpunten daar 
is een bomkrater die 
nooit is opgevuld en aan 
de natuur werd overgela-
ten – prachtig. 
Dit was zowat het uiterste 

punt van de wandeling, dus gingen we langs de Heidebeek terug 
richting kasteel. In de buurt staat nog een duiventoren, klein 
maar fijn. Na het nemen van de obligate foto, wandelden we ver-
der naar de voorkant van 
het Vrieselhof voor de 
groepsfoto. 
We konden ons doel (de 
Remise) zien liggen en 
aangezien er toch wat 
water uit de hemel begon 
te vallen, zijn we snel 
naar binnen gegaan om te 
genieten van onze wel-
verdiende lunch. 
Niettegenstaande de uit-
gebreide keuze, was iedereen toch in een korte tijd bediend. We 
hadden het de mensen daar gemakkelijk gemaakt door het aperi-
tief aan te bieden (van de club : sorry François). 
Om het in het kort samen te vatten : een mooie wandeling, aan-
genaam gezelschap en lekker eten, wat moeten we nog meer heb-
ben?? We breien nog een vervolg hieraan, maar dan op een ande-
re plaats, rarara…. 
 

Vanwege een tevreden deelnemer/voorzitter, Charles 


