VERENIGINGSNIEUWS
MIKRA-voorzitter Luc De Fré op
de koffie bij MIKRA-erelid
Gommaire Verdonck

Gommaire Verdonck is een naam die veel Kraainemnaren bekend in de oren klinkt. Sinds 1966
woonde hij samen met zijn echtgenote Ann in de
Oudstrijderslaan. In alle jaren dat hij in Kraainem
woonde was hij bijzonder actief in het Kraainemse
verenigingsleven. Hij zette zich o.a. in voor de
voetbalclub van Kraainem, was bestuurslid van de
Nederlandstalige sportraad, was vele jaren monitor
op het jaarlijkse sportkamp dat georganiseerd werd
door deze sportraad, en hij was vaste scheidsrechter
van onze zaalvoetbalafdeling. Bij zijn verhuis naar
Bredene in het jaar 2000 kroonde Mikra hem tot
erelid, als erkenning voor zijn jarenlange inzet
Jaarlijks komen Gommaire en zijn echtgenote
vanuit Bredene met de trein naar Kraainem voor
het jaarlijkse eetfestijn van onze vereniging. Veel
Mikraleden en andere aanwezigen vinden het altijd
fijn om met Gommaire bij te praten en herinneringen
op te halen. Zo ook onze voorzitter Luc De Fré,
die op maandag 24 augustus samen met zijn
echtgenote naar Bredene trok.
Het fotoboek Kraainem Revisited van Luc Maes
was een eerste aanzet tot een uitgebreide babbel.
Vervolgens haalde Gommaire zijn persoonlijke
archief boven. Daarin staan foto’s en teksten
– genomen sinds 1987 - van de Mikra damesvoetbalploeg, Mikra’s deelname aan de sportquiz de
Nederlandstalige sportraad, de zaalvoetbaltoernooien
die Mikra inrichtte … Bij elke foto gaf Gommaire
tekst en uitleg.
Na dit bezoek is één ding overduidelijk. Gommaire
en Ann dragen Kraainem en Mikra nog altijd een
warm hart toe, en dat gevoel is, voor wat Mikra
betreft, zeker wederzijds. We hopen dan ook dat
we nog vele jaren contact mogen houden met deze
bijzondere man en zijn echtgenote. Luc nodigde
Gommaire alvast uit om in 2017 een extra keertje
de trein richting Kraainem te nemen. Dan viert
Mikra zijn 30e verjaardag, en daar willen we ons
erelid zeker bij betrekken.

