
 

Zondag, 01 december 2019 

Mijn goeie vrienden en vriendinnen, 

‘The day after’…. 

 

Inderdaad vrienden, ‘the day after’, doorheen de dag wandelend, zo een beetje met de ‘blues’ 

in de ziel….Maar dat zal ook wel voor jullie het geval zijn! 

 

Zelfs deze voormiddag genoten we er volop van, alhoewel er heel wat werk te vervullen was in 

het college vanaf 10.00 uur, en tot mijn grote verbazing het werktempo toch wel redelijk hoog 

lag, niettegenstaande de nog wat slaperige omstandigheden. Maar zelfs als werkend hadden wij 

er nog altijd zo veel plezier in, reeds met weemoed in de ziel denkend aan onze zo geslaagde 

feest-tweedaagse. Met dank aan Felicien, Johan Leplae, Freddy Dusselier, Greta Corne, Gery, 

Hilde, Jef Vanraes, Toon Vanholme, Bo Decramer. Net toen het Sinterklaas-team van het 

lerarenkorps er aan kwam met het oog op de voorbereiding van de komst van de Sint in de bar 

deze namiddag, konden wij onze werkzaamheden afronden. Discipline moet heersen, zo zijn 

we.  

Maar hoe die medewerkers er gisterenavond nog in geslaagd zijn om de volledige refter en 

keuken op te ruimen, dat is toch wel buiten alle proportie, wat onze opdracht van heden toch 

wel fel reduceerde! Dank aan hen allemaal. En vooral dank aan Freddy en Gerda, die vannacht 

zo rond 02.00 uur het college gesloten hebben, nadat zij de ‘plakkers’ die de laatste zak op de 

camion aan het opgeven waren, hebben kunnen buiten worstelen. 

 

We hadden vrijdag een schitterende ontvangst in het stadhuis, en de voorbereiding ter zake 

heeft werkelijk geloond. Prima ontvangst, schitterende speech van schepen Griet Vanryckegem, 

die we jullie ondertussen ook doorsturen, en die met mijn nederige toespraken op onze website 

terecht zal komen, zo zegt webmaster Hubert. Mooie receptie nadien, maar hierbij aansluitend 

onze gigantische feestmaaltijd in het college, met een zelden zo gesmaakt buffet van de ploeg 

Myriam Veys, Sharon en Hilde Dutry. 

  

‘Top of the bill’ was natuurlijk onze activiteit van gisteren zaterdag, VIP-evenement (prachtig 

geslaagd, en we mochten hiervoor al zeer veel lof oogsten), en dan ons schitterend 

jubileumconcert. Ik kreeg vandaag van toehoorders reeds tal van mails, die ook hun ontroering 

over dit sublieme concert eens wilden meedelen. Het pakt een mens… 

 

Ik wilde gewoon daags nadien even aan jullie melden dat men als voorzitter van zo’n 

schitterende groep, iedereen inbegrepen en niemand uitgezonderd, niets anders kan dan de 

gelukkigste mens ter wereld zijn vandaag. En vooral: iederéén, ook de mensen buiten onze vaste 

orkest-groep deed een magnifiek werk. Het zal jullie allemaal lonen, ‘zo niet hier dan wel in 



het hiernamaals’. Maar eerlijk gezegd: ik verkies voor alle zekerheid én voor jullie én voor 

mezelf: eerder hier☺! 

 

De tweedaagse eiste van iedereen een serieuze voorbereiding gedurende lange weken, met tal 

van aandachts- en afspraakpunten, en hoe kan het ook anders: tal van niet altijd te voorziene 

items die de laatste dagen, zelfs nog op het laatste moment op ons afkwamen. Vandaar dat in 

die omstandigheden ‘errare humanum est’ (les indertijd van Fons Bouckaert) of ‘missen is 

menselijk’. Ik zeg jullie dan ook een gemeende sorry voor de wellicht weinige, maar ze waren 

er toch, steekjes die ook ik heb laten vallen. Zo is ‘namen noemen’ in toespraken altijd bijzonder 

gevaarlijk, en ik hoop van ganser harte dat men mij dat wel zal willen vergeven. 

 

Maar bovenal: het beeld van een oeverloos gelukkige en in zichzelf rustig genietende Fons 

Bouckaert zal ons eeuwig bijblijven! 

 

In elk geval, geniet er ook verder volop van, we gaan er vanaf nu opnieuw keihard tegen aan, 

want er komt nog heel wat zaligs op ons af in de komende weken.  

 

Een gemeende grote dank en veel genegen en dankbare gevoelens vanwege 

 

 

 

 

Marc, voorzitter 


