
Gent, verlofperiode 1995. 

Aan de maandagbroeders. 

Beste vrienden, 

Foei, foei, foei, wat duurde de zomer lang, en was hij heet en zwoel, nu de dagen korten en de 

nachten verlengen kreeg ik terug inspiratie om het verslag neer te pennen. 

Op 12 juni bij het morgenkrieken stonden we bij onze vriend Wim in "De Zoeten Inval" bij een 

boterkoekje en een geurend potje koffie de voorbereidingen en de perikelen van de dag te regelen. 

Het bezoek aan U.C.B. viel in duigen. 

Het bezoek aan het Stadhuis viel in duigen, onze voorzitter was blijkbaar na jarenlange Stadsbezoeken 

en gids, niet op de hoogte dat het Stadhuis eveneens kon bezet worden voor belangrijke 

Collegevergaderingen. 

Onze vriend Christiaan Nolf deed nog een ultieme poging om het waterspaarbekken van Kluizen 

een bezoek te brengen, doch aan personeelsgebrek ging dit ook niet door. 

Aan de vierde koffie en derde St. Pol, moest er een besluit genomen worden, en een voorzitter moet 

zijn kudde redden, zonder culturele bagage vertrekken we niet naar andere oorden. 

Het lumineus idee voor een stadswandeling werd dan ook verwelkomd. 

De deskundige uitleg met een noo humorsexistische ondergrond van onze voorzitter - gids belleman 

Julien bracht de nodige aanzet voor een mooie dag. 

Alhoewel veel leden aan Gent gehecht zijn, leerde men toch op een klein uurtje Gent van 

Vrijdagsmarkt naar Graslei op een andere manier kennen. 

Nadat in Café De Gouden Leeuw, Graslei een glas bier onze tussenstop verzorgde, begeven wij ons 

in ganzenpas naar ons vriendentehuis, teneinde ons programma verder afte werken. 

Spijtig voor de afwezigen: 

Willy De Smet, Marc Pertry, Freddy Van de Vijvere, Wilfried Lippens, Alfons Hustinck, en de 

vroege vertrekkers, Yvan Van Thorenburg, en Xavier Burvenich die zich kwamen 

verontschuldigen. 

We moeten ons met het Bestuur beraden, indien we niet genoodzaakt zijn boetes op te leggen 

wegens afwezigheden (geldige redenen niet in aanmerking genomen) maar een vijftal maal tesamen 

is een must van een hechte vriendschap. 
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Zodoende verlaten we 12 man sterk, onder leiding van Julien, Wim en Luc ons vergaderlokaal 

richting Noorderburen Nederland, Kloosterzande. 

Alle wegen leiden naar Kloosterzande, 

Gezamelijk aan de aperitieftafel worden moppen getapt, en worden de nederlandse aperitiefj es, 

bekeken, afgewogen en uitgedronken. 

We begeven ons aan tafel vóór ons Nederlands Dismenu. 

Visschelp "De Linde" - Kreeftensoep - en biefstuk Entrecóte met peper of Stroganoffsaus laten we 

ons bedienen afgewerkt met een guitig wijntje. 

Alvorens de festiviteiten aan te vangen, brengt onze voorzitter een overzicht van toekomstige 

plannen, verontschuldigd de afwezigen en verwelkomt Dhr. Christiaan Van Parijs, Marketingmanager 

bij de Firma E.N.I. als volwaardig lid. 

De plaats van secretaris, welke de heer Alfons Hustinckx waarneemt, wordt vacant verklaard, 

wegens te drukke ambtshalve verplichtingen; toch staat de deur van het consulaat nog open voor 

alle administratieve aangelegenheden. 

Voor lopig wordt Stanny Warchal gebombardeerd als tijdelijke secretaris, welke hij wenst waar te 

nemen mits enkele hulp van de vrienden, en ten voorlopige titel, dus officieel is de plaats nog steeds 

vacant, aarzel dus niet uw kandidaturen te stellen, hé Willy, Georges, Fons, Lucien en anderen. 

Tenslotte na dessert en koffie begeven we ons naar de Spellendoos. 

Na grondig kennis genomen te hebben van de diverse spelen verspreiden we ons in twee groepen, 

de goeden en de slechten, om met een Heineken en veel moed de Spartaanse spelen aan te vatten. 

Wie herimlert het zich nog: 

Blaasbiljart, gaaibollen, bollen, tritsen, trou-madame, kegelen, Brugse top tafel, tafelpieren, 

kruisboogschieten op doel en wip, doelschieten, schreven, bar-biljart, pieken, puiten, tonnen, 

hamerspel, riboulette en mannekensspel nog? 

Daar de puntentelling bij beide groepen een zo'n groot verschil vertoont, zij het aan dubbel 

schrijven met krijt of iemand die met rekenkundige sommen met geld overweg kan, kan ik niet 

anders dan twee winnaars aan te duiden. 



Groep van Wim: Wim himselfmet 1851 punten; 

met als staartje Fons met l402punten, dus van Fons hebben 

we nog een pint tegoed. 

Groep van Stanny: Christiaan Van Parijs net 1474 punten en als laatste Luc met 1015 punten, 

dus van hem hebben we ach ook ene . 
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Kamer raadschappelijk wordt de Vlaamse Sporthal "DE PIERBOL" te Kloosterzande verlaten, om 

op voorzichtige wijze de Belgische grens te overschrijden. 

We vinden elkaar na een uurtje terug in Brasserie T'VAT, Blankenbergsestraat, achter t' station 

terug, waar we nog een gezellig uurtje napraten, en de brasserie wordt voorgesteld door Hemi, als 

vast stamcafé, iedere maandagavond voor verloren gelopen broeders. 

Onze wegen gaan hier, na een gelukte uitstap uit elkaar. 

En wie was er het vroegst thuis denkt U ? Wim, Hemi of ikzelf. 

Uw genegen voorlopige secretaris 

en verslaggever 
I 

S. WARCHAL. 

NB. : Met dank aan onze fotograafArnold D'Haenens. 


