Afscheid van Bert De Wever
(18/10/1976 – 28/06/2019)

Welk jaar was het toen we elkaar leerden kennen…geen idee eigenlijk, het lijkt alvast een eeuwigheid
geleden. Een nieuw lid van hengelclub De Bollekes…zo is het begonnen. Maar al snel werd dat lid één
van onze beste maatjes.
Bert…goedlachs, altijd bereid te helpen, kortom een vriend met een hart van goud. En ook al was je
12 jaar jonger dan Pat en mij (zoals ik steeds zei deden wij onze plechtige communie toen jij geboren
werd), op vriendschap staat duidelijk geen leeftijd. Je zou voor je vriend Pat door het vuur zijn
gegaan…de ene keer zag je hem gewoon als dikke maat, de andere keer zocht je in hem een
vaderfiguur waar je enorm respect voor had. Het verlies van je papa op jonge leeftijd zal daar wel
voor iets tussen zitten, maar toch…
De Bollekes werden allemaal je beste vrienden…man, man wat gaan we je daar missen! Bijna
wekelijks aan de waterkant…vissen, babbelen, lachen, plezier maken en achteraf samen met de
Bollekes en Bollemiekes een pintje pakken. Of bij elk feestje een dansje wagen of luchtgitaar spelen
op de tonen van Run like Hell…bij Brigitte, ons Tina, de Blaa zoal, Kate en Tom (of de Schot zoals wij
steeds zegden) of bij Peter in de Plesj…

Jaarlijks was er ook het ‘visweekend’ met de harde kern van de hengelclub en niet te vergeten het
eetfestijn waar je jaar na jaar samen met alle leden een succes wilde van maken. Dit jaar, amper 3
weken geleden, werd het record gebroken qua aantal bezoekers…maar nu stellen we ons de vraag
wie er volgend jaar die lekkere frietjes gaat bakken?
De weekendjes, uitstappen en reizen met de vrienden…wat keek je daar naar uit ook. Naar zee, de
talloze kerstmarkten, de lekkere wijntjes in de Moeselstreek en het proeven van een lekker glaasje
bubbels in de Champagnestreek.
Het hoogtepunt van onze reizen zal wel voor altijd de reis naar Schotland en het Lake District in
Engeland zijn in 2011. Omringd door vrienden gaan vissen, genieten van de prachtige natuur, whisky
proeven, leren vliegvissen, haggis eten bij het ontbijt, de plaatselijke fish and chips
verorberen…kortom teveel om op te noemen.
Anekdotes te over ook…weet je nog hoe we hebben gelachen toen je in Reims of Epernay van het
toeristentreintje sprong omdat we hadden afgesproken af te stappen bij de volgende halte. Bleek dat
het treintje gewoon voor een rood licht stond en jij als enige was afgestapt…als aan de grond
genageld stond je daar…zonder geld, zonder gsm en zonder sigaretten. Of die keer bij de Japanner
toen we je wijsmaakten dat ‘hors d’ouvre’ iets met paardenvlees was…En die avond dat je op ons
terras met Pat aan het babbelen was en ik jullie een hapje serveerde…compleet vergeten dat je
eigenlijk geen kaas lustte maar ik geen olijfjes of salami in huis had…
Er zijn nog zoveel hoogtepunten in je leven om op te noemen…de geboorte van Remco, je huwelijk
met Cindy…schatten van mensen die je zo graag zag…of beter gezegd zo graag ziet want ik heb
helemaal geen zin om over jou in de verleden tijd te praten.
Ik mag zeker ook niet vergeten dat je naast het vissen ook een hobby had waar je je zo kon in
uitleven…barbecue doen…niet Apeldoorn maar wel Bertje bellen. Steeds op zoek naar lekkere
nieuwe receptjes om te proberen, mini lamshamburgers, lekkere scampi’s, zelf je zalm
roken…stiekem droomde je ervan om eens aan Grillmasters deel te nemen.
Muziek beluisteren was ook iets waar je enorm kon van genieten. Samen met Pat werd elk etentje
ten huize Pat en Fabi ( winter of zomer maakte helemaal niet uit) steevast afgesloten met een laatste
afzakkertje…grappa, limoncello, malt whisky of jenever…een Havana-sigaar en keigoeie muziek. Je
muziekidool uit je jeugd Dana Winner en je lijflied ‘Als een leeuw in een kooi’ moesten de duimen
leggen voor nieuwe groepen die je ontdekte…Pink Floyd, Editors, Snow Patrol, Coldplay, Arcade Fire,
Bear’s Den… Het stadspark van Aalst, de wei van Werchter, het Koning Boudewijn Stadium, het
koninklijk circus, het Sportpaleis of de grote markt van Tienen…het maakt niet uit…als de muziek
maar super is!
Je sportieve prestaties zou ik eerder omschrijven als ‘passief beoefenaar’…het aanmoedigen van
onze Rode Duivels in de plaatselijke pub of het meepikken van een wedstrijd van de lokale voetbalof basketbalploeg…Maar op de ontelbare cyclocrosswedstrijden werden er toch menige kilometers
afgehaspeld om de strijd tussen Sven, Niels en Kevin van nabij te volgen.

Waarschijnlijk ben ik nog een aantal leuke zaken vergeten maar er waren uiteraard ook wat
dieptepunten…het overlijden van je lieve mama Mariette en amper 3 maanden geleden onze lieve
vriendin Els. We zijn nog niet bekomen hiervan en nu laat je ons hier verslagen achter…zo
onverwachts, zo plots, zo onwezenlijk, niet te begrijpen…en zonder afscheid te kunnen nemen.
Zoveel onbeantwoorde vragen…Wie gaat nu wedstrijdcoördinator worden bij de Bollekes? Wie gaat
ons een berichtje sturen op vrijdagavond met ‘gaan we vanavond een kleinigheidje eten en iets
drinken’? Wie gaat zich met ons mannen verkleden met carnaval? Bro, met wie moet Pat nu kibbelen
over de gekste banaliteiten? Hoe moeten wij kerstavond doorkomen zonder jou?
En dan die 2 lege stoelen bij het nieuwjaarsetentje met de vrienden…niet te vatten…Doe onze
geliefden ginds boven de groetjes en blijf stralen samen met hen als fonkelende sterren aan de
hemel!!!
Wij gaan hier tesamen met alle vrienden zorgen voor je lieve schat Cindy en je zoon Remco, wees
daar maar zeker van!!!
Afsluiten kan ik alleen maar met volgende woorden, niet zelf gevonden maar oh zo passend…
Midden in het leven
nog zoveel te geven
Ideeën en plannen te over
in één keer voorbij
Voor ons was je een kei
enig in je soort
We zetten ons leven
in jouw gedachten voort
Achter tranen van verdriet
schuilt een glimlach van herinneringen

Dikke knuffels en kussen van Pat en Fabi en de andere Bollekes

