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Beste lezer,
5 december. Een dag voor Sinterklaas. De Internationale 
dag van de Vrijwilliger. Reden genoeg voor ons om er een 
volledig nummer aan te wijden. Want geef toe, wie doet er 
niet aan? En lazen we niet ergens dat maar liefst 80 % van 
de mensen gelukkig wordt, gewoon door voor een ander wat 
te doen?

En toch gingen we ook de vraag niet uit de weg: doen we 
het voor onszelf of voor de ander? Ons steekproefje leverde 
het voorspelbare antwoord op: zowel voor onszelf als voor de 
ander. En dat is maar best ook. Zo hoort het ook.
 
Natuurlijk, zowat heel Lochristi had in deze editie kunnen 
staan, dat beseffen we maar al te goed. Lees de bijdragen 
daarom ook vooral als ankerpuntjes van (h)erkenning. In de 
woorden en daden van onze geïnterviewden herkennen velen 
onder jullie zich hopelijk ook. En terecht. De pluim die wij op 
hun hoed steken, steken we gelijk op die van jullie.

Welk lotje trok het lot?

Eerst staken we ons licht op bij prof Ignaas Devisch die hier 
weldra op een Winteravond komt spreken. Wij vroegen hem of 
empathie noodzakelijk is om een maatschappij te schragen, 

en is het wel genoeg? Zijn antwoord, kort samengevat: 
empathie is een noodzakelijke maar on-

voldoende voorwaarde voor een goede maatschappij. Lees 
zijn interview om hem te begrijpen.

Verder liepen we bij de Beerveldse vrijwilligster van het eerste 
uur langs, Denise Schampelaere. Haar leven laat zich lezen 
als één lange bijdrage aan het vrijwilligerschap, tot en met een 
adoptie. Niemand in Beervelde die het dwergje Fifi niet kent, 
want de twee zijn onafscheidelijk.

Het Zeveneekse echtpaar Frank Mees en Martine Saey ver-
zorgt, samen met anderen, de keuken en koffie- en soepbar, 
van MOK, de Beerveldse site voor mensen met een beperking.
 
De Zaffelaarse Ines De Geest en haar ooit-studiegenoot, 
Lies Cappoen, wijden ons in in de omkadering die alle vrijwil-
ligersverenigingen eigenlijk nodig hebben en verdienen: Ines 
bij Chiro Nationaal en in de Vlaamse Jeugdraad, en Lies bij 
vzw Uilenspel en bij Vrijwilligerswerkwerkt. Heerlijk om zoveel 
passie te horen bij jonge twintigers. Echt. Lezen, hoor!

Het Fazantenhof in Lochristi gaf ons een exemplarische 
inkijk in het lokale reilen en zeilen. En de minionderneming 
van EDUGO Lochristi organiseert een klein festival met de 
populaire band Bobby t.v.v. Rode Neuzen Dag. Ze geven wat 
duiding, en ook zanger Simon Eeraerts van de boysband laat 
in zijn sociale kaarten kijken.

Dit en nog zoveel meer, om de duizenden en 
duizenden vrijwilligers die onze gemeente 

telt, te eren. Hopelijk vinden ze allemaal 
op 6 december een portie sociale 

dankbaarheid in hun schoen.
 
Bij deze alvast van ons wel: 
dank jullie wel! 

Sofie, Mark en 
Luc



te koop Beervelde

Rivierstraat: Exclusieve villa met 4 slaapkamers en 2 badkamers in perfecte 
staat en afgewerkt met hoogwaardige materialen op een prachtig groen 
perceel van 3327m², perfecte bereikbaarheid en de aansluiting met de E17. 
Grote garage voor twee wagens. Ook interessant voor commerciële doeleinden! 
Vraagprijs: 795.000  euro

Door u 
aangeboden
door ons 
naar waarde

geschat!

Aarzel niet 
  om ons te 
contacteren.

Bel ons: 09.342 77 77 - info@loimmo.be

te koop Lochristi
Vitsakkerlaan: Instapklare villa in met 
3 slpks op topligging in een rustige 
doodlopende straat, op een grondopper-
vlakte van 980m² met een ZO gerichte 
tuin. Recente veranda (in aluminium 
van 2010), aangelegde tuin en deels 
ingebouwde zwembad, ruime garage 
(en een carport ernaast).
190 kWh/m²

VG WG GMO GVKR VV Vraagprijs:  459.000 euro

te koop  Destelbergen
Hanekamlos: Uiterst charmante 
villa op 2010m² perfect onderhouden, 
goed geïsoleerd en instapklaar met 
prachtig zuid georiënteerde tuin. 3 
ruime slaapkamers. Nieuwe ramen 
dubbel glas met rolluiken, dak volledig 
geïsoleerd. Inpandige garage met 
elektrische poort, aparte garage buiten 
en een tuinhuis. 

310 kWh/m² VG WG GMO GVKR GVV Vraagprijs: 449.000 euro

Lichtelarestraat: Mooi gelegen 
woning met 3 slpks op 986m²
Op de bovenverdieping zijn er drie 
slaapkamers en een badkamer met 
ligbad/douche.
De woning is op te frissen maar geniet 
dankzij de oppervlakte, ligging en 
indeling heel wat potentieel.
536 kWh/m²

VG WG GMO GVKR GVV - Vraagprijs: 465.000 euro  

te koop Lochristi

Antwerpse Steenweg: 
2 appartementen op commerciële 
ligging, met bewoonbare opp van 
resp 110 en 100m². Zowel voor en 
achteraan een tuin met twee ter-
rassen en vooraan parkeergelegen-
heid. In uitstekende staat, volledig 
vernieuwd, elektriciteit conform.
329 kWh/m²VG EG GMO GVKR GVV 
Vraagprijs: 539.000 euro

te koop Lochristi

Mendonkdorp: 
perceel bouwgrond 
van 1060m² met 
zuidgerichte tuin! 
Landelijke ligging, 
doch vlakbij Lochristi 

en Gent. Gevelbreedte 19 meter. Uniek zicht op 
groene weiden.
GVG NI GMO GVKR GVV 
Vraagprijs: 270.000 euro

te koop Zaffelare

Lochristi - Dorp-West: 
Luxueus appartement met 2 
slaapkamers en 2 terrassen in 
centrum Lochristi. 80,66 kWh/m² 
Huurprijs: 1.125 euro + 
50 euro AK

Zeveneken - Zeveneken 
Dorp: Dakappartement met 
1 slaapkamer, terras en 
autostaanplaats. 
137,77 kWh/m²
Huurprijs: 670 euro

Lochristi - Kastanjedreef: 
Woning met 2 ruime 
slaapkamers, tuin met terras, 
uitzicht op de open velden. 
449 kWh/m²
Huurprijs: 960 euro

Oostakker - Pijphoekstraat: 
Appartement met 2 slaapka-
mers, berging en een klein 
terras + 1 garagebox. 137 
kWh/m². Huurprijs: 770 
euro + 25 euro AK

Zaffelare - Oosteinde: 
Recent nieuwbouw appartement met 
twee slaapkamers, twee terrassen, 
ondergrondse auto staanplaats 
en kelderberging. 80,90 kWh/m². 
Huurprijs: 775 EURO

Te huur

te koop Zeveneken
Zeveneken-Dorp: Residentie 
EMPORDA met 14 hoogafgewerkte 
appartementen, in hartje Zevene-
ken. Fris en tijdloos design. Aan-
dacht voor het ecologisch aspect, 
gebruiksvriendelijk en aangenaam 

wonen in een kleinschaligheid van dit project. Een aanrader 
voor een prachtige nieuwe stek of een rendabele investering! 
kWh/m²GVG NI GMO GVKR GVVV Vraagprijs:  284.000 
euro

te koop Lokeren
Hoekstraat: Deze 
woning in Lokeren 
staat op een opper-
vlakte van 220m² en 
is volledig te renove-
ren.Mogelijkheidheid 
om 2 appartementen 

te bouwen.
GVG NI GMO GVKR GVV
Vraagprijs: 150.000  euro

Warme
decembermaand 
gewenst vanwege

het LO IMMO team



  

 

Ah, Dree, ge ziet er zuue bedrukt uit!
Ei joajik, ‘k ei doar zuust ‘n akroosken gad in den dies-
koent.
Wa ei nui uitgestookn?
 Ei ‘k liepe kik op mijn gemak te kijkn noar wa dan ze ons 
ammol zoen probeern te verkuuepn en er reejt toch wel 
iemand mee ’n kerre in mijn gat, zeekre! ‘k Droajdigen mei 
omme en ‘k zeije: “Madam, pakt uin frein nie dan?” Moar 
‘k zagge meeteniëen dat ezuue iëene woas woar  dan alle 
mensen veurn uit de weg goan!
Wa zeij ze, misschien?
“Da ‘k moar nie talvend in de gank moeste luuepn!”  Koste 
mei nie inouen en ‘k antwoordigen: “Gei reij mee uin otto 
uuek altijd  talvend op ’t stroade, zeekre?”
Eijejeij, ruize in ’t struitsen!
Jamoar, ze woas te weege van mee eur kerre weere noar 
mei te rijen moar ‘k ei mei ziëere ’n duueze gepakt en 
vuuert mijn kommisses gedoan.

Da woas verstandig van ui!
Moar als ik oan de kasse kwamme stond ze zuust veur 
mei.
Da woas uuek wel toevallig of ….?
Awel ja… en ’t wildigen wel lukn, den bom schoot toch 
wel uit mijn duueze zeekre en guuel den boel op de grond!
Eijse!
Moar achter mei stond er ’n madammeken die mei hielpt 
om alles op te ruipn. ‘k Zeije, “dat es vriendelek see” en 
‘k moeste mei inouen of ‘k zoe er eur nog nen bijs bei 
gegeevn èn uuek!
Da woas ’n jonge, zeekre? 
Joat, moar de die mee eur kerre stond er mee te laaen. 
Moar ‘k ei teeën de kassierstre gezeijd: “Reeknt moar 
deure veur die madam!”
Gei durft nogal!
Ze droajdigen eur omme en uin eur uuen kogels geweest, 
‘k woare zuue duue of nen pier!
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Empathie of solidariteit? 

Ignaas Devisch, 
professor in filosofie, 

medische filosofie
en ethiek

december 20196

Interview

Tekst: Luc Van de Vijver

Op 17 februari 2020 is hij te gast op onze Winteravonden 
in de Bib, en meer bepaald over hoever we kunnen en 

mogen gaan in de medische technologie, want het hek 
lijkt daar bijna van de dam… Zowat alles zal medisch 

kunnen, maar wat is wenselijk en menselijk? Met 
Nummer9080 hadden we met prof Devisch een heel 

ander gesprek, m.n. over vrijwilligerswerk versus maat-
schappelijke voorzieningen. Moet een staat niet instaan voor 

de noodzakelijke zorg van de medemensen? Want lezen we niet in zijn 
boek ‘Het empathisch teveel’ dat we ons ook te veel kunnen inleven 
in particuliere situaties en mensen, waarmee we ons dan veel meer 
verbonden voelen, dan met anderen, die in een gelijkaardig schuitje 
verzeild zijn geraakt? Kortweg: empathie is te selectief en je kan er 

geen maatschappij op stutten. Empathie laat ons inleven in anderen, en 
dat is goed. Maar ze heeft een grens. En dat is haar zwakte. Je kan er 

geen gemeenschap op bouwen.
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De sms-actie voor de baby 
Pia illustreert wat je zeggen 
wil?
Bijvoorbeeld, ja. Daar zie je het 
mechanisme heel duidelijk. Ou-
ders willen hun kind redden en 
haalden 1,9 miljoen euro op, 
waardoor Pia het noodzakelij-
ke geneesmiddel Zolgensma 
van de farmareus Novartis kon 
krijgen. Wij allen reageerden. 
Schoten in onze empathie. We zagen de ouders, de baby, leefden ons 
in… De baby kreeg een naam en een gezicht… we werden betrokken. 
En dus doneerden we massaal. Wie zou het niet doen als het het leven 
van je eigen kind betrof? Begrijpelijk. Ik ook. Maar maatschappelijk en 
structureel biedt zo’n actie geen blijvende oplossing natuurlijk. Er zijn in 
België nog tientallen ‘Pia’s’ waarmee we ons dan ‘empathisch’ niet ver-
binden en waarnaar we dus niet storten… en die blijven in de kou staan. 

Dat bedoel ik ermee. Empathie 
is een sterk beginsel, en nood-
zakelijk, maar het is begrensd. 
Je kan nu eenmaal niet met 
iedereen altijd en overal ver-
binden. Dus zijn er andere me-
chanismen nodig. En de sleutel 
daartoe is juist een soort van 
beveiliging via wat ik noem 
‘werkbare onverschilligheid’. 
Daarmee bedoel ik structuren 

bouwen waarmee iedereen geholpen kan worden zelfs al kennen we 
hen niet persoonlijk. Dus ook zij die niet toevallig de media halen. Je 
voelt trouwens hoe bepaalde ngo’s en andere organisaties ook steeds 
vaker grensverleggende beelden moeten tonen om de donormoeheid te 
counteren: hoe concreter het beeld van de melaatse, de blinde, de vluch-
teling… hoe bereidwilliger wij uiteindelijk nog bevonden kunnen worden 
om in onze beurs te tasten. Want er zit sleet op ons geven…

Empathie is een sterk begin-
sel, en noodzakelijk, maar 

het is begrensd. Je kan nu een-
maal niet met iedereen altijd 

en overal verbinden.  



Donormoeheid?
Jazeker, we gaan steeds verder 
in wat we kunnen ‘hebben’ en 
‘zien’. De massamedia zorgen 
daar ook voor natuurlijk. Welk 
beeld zal ons nog bewegen om in actie te komen? Herinner je nog het 
beeld van de aangespoelde baby in Griekenland, een beeld dat de wereld 
rondging? Dat raakte nog heel erg. Maar op andere beelden reageren 
velen steeds minder. Empathie heeft een verzadigingspunt. Eens bereikt 
slaat het om in apathie. Of in woede. Empathie toont hier haar beperking. 
We moeten als mensen verder denken.

En dus maar ‘onverschilliger’ worden? Dat begrijp ik niet. Weg 
met het vrijwilligerswerk? De staat moet het maar doen?
Natuurlijk niet! Vrijwilligerswerk is fantastisch. Er zijn voor je medemens. 
Iets betekenen voor hem of haar. Maar het mag daar niet bij stoppen. 
Het is een en-enverhaal. Waar de empathie stopt moet iets anders het 
overnemen. En dat bedoel ik met de werkbare onverschilligheid, voor waar 
het ‘meevoelen’ stopt – noodzakelijkerwijze, want je kan niet met iedereen 
meeleven. Ga maar na bij jezelf. Je kan meeleven met het verlies van bv. 
een mama van een vriend, misschien nog met de mama van een vriend 
van een vriend, maar nog met de mama van een vriend van een vriend 
van een vriend…? Ergens stopt het, hé. Of denk maar aan de – zich 
hopelijk nooit aandienende – situatieschets waarbij iemand uit varen gaat 

met zijn zoontje en een vriendje 
van zijn zoontje, en het schuitje 
kapseist en de vader nog een 
kind kan redden … maar dat 
blijkt het vriendje te zijn, niet 

zijn zoon… Wat dan te doen? Los te laten en te duiken op zoek naar zijn 
eigen kind, wetende dat je dat vriendje dan op moet geven… Ook dit 
toont de empathische grens: je kan niet iedereen redden zelfs al zou je dat 
willen. Zoiets geldt dus ook op structurele zaken zoals armoedebestrijding, 
vluchtelingenwerk, alfabetisering… En om nog even terug te keren naar 
Pia: welke boodschap geven we aan de farmaceutische reuzen als we ons 
particulier schikken naar hun onredelijke eisen? Dan vragen ze toch letter-
lijk wat ze willen? Wie zal hen nog bufferen dan? Maatschappelijk gestuur-
de solidariteit, die voorbij direct ‘meevoelen’ gaat, is hier het antwoord.
 
Solidariteit als de rationele pendant van het emotionele empathi-
sche?
Eerder: solidariteit als de structurele pendant van empathie. Beide zijn 
nodig om een betere samenleving te maken. Herinner je je nog de man 
in Kortrijk die stierf op een bank, waar maar liefst acht mensen achteloos 
aan voorbij waren gegaan? Grote consternatie in het hele land. Schuldig 
verzuim, werd uit aller kelen geroepen. In mijn voordrachten stak ieder-
een prompt de hand op toen ik hen vroeg wie de man wél zou geholpen 
hebben. En toch, waarom die acht dan niet? Omdat ze het een valstrik 

Vrijwilligerswerk 
is fantastisch. 



december 2019 9

Interview

En om nog even terug te 
keren naar Pia: welke bood-
schap geven we aan de farma-
ceutische reuzen als we ons 
particulier schikken naar hun 
onredelijke eisen?   

achtten, een dronkenlap, of 
speelde het omstanderseffect: 
een ander zal het wel doen, of 
heeft het al gedaan… Ons ge-
drag is niet altijd even moreel 
hoogstaand en in zo’n geval 
moet je wel een beroep doen 
op ‘empathie’ en kijken waar-
om mensen wel of niet rea-
geren. En daar mechanismen 
in blootleggen, en inderdaad 
inzetten op meer empathie… 
Maar het hele voorval toont al-
leszins ook aan dat ‘empathie’ 
op zich niet voldoende is als 
enige drager van een mede-
menselijker bestaan. Of dat 
we er niet altijd in slagen.
 
Je vermeldde het al: de 
heikele toestand van 
vluchtelingenwerk komt 
hier in het vizier?
Zeer zeker. Maar ik heb het al 

vaker gezegd: dit is au fond geen vluchtelingencrisis maar een oorlogs-
crisis. Is er iemand onder jullie lezers zo gek om in zijn land te blijven als 
de kogels je om het hoofd vliegen of bommen overal om je heen inslaan? 
Wie vlucht er dan niet? Voor velen is het ver van hun bed maar daarom is 
het niet minder reëel. 
Ook zo’n indicator voor onze empathie: hoe verder weg, hoe minder be-
trokken. Sommigen spreken zelfs van een empathiefactor die omgekeerd 
evenredig is aan de afstand. Daar is toch iets van aan, niet? En er is nog 
een factor waar we aandacht moeten aan besteden: soms schuilt er een 
impliciet verwachte dankbaarheid onder de empathie. Wie krijgt, hoort 
dankbaar te zijn. En dat plaatst de ‘ontvanger’ in een wel heel zwakke 
positie. Een voorbeeld: je schenkt een arme man een oude jas, maar die 
persoon ziet hem niet graag en wenst hem niet. Ben je dan verontwaar-
digd of begrijp je dat? Zie je, zoiets kan ook spelen, en het is begrijpelijk, 
maar eigenlijk zou het niet mogen.

Er schiet me nu een ander begrip in het hoofd, het Griekse ‘agape’: 
‘een door beginselen geleide of beheerste liefde die al dan niet 
genegenheid en warme gevoelens inhoudt. Deze liefde richt zich 
op de behoeften van de ander, zoekt wat het beste voor de ander 
is en laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of 
niet.’ Zit daar dan niet het antwoord?

Tja, in de ideale wereld misschien… Maar of we alle mensen daar ooit 
zullen kunnen brengen… dat blijft de vraag. Voor mezelf vind ik het veel 
veiliger om structureel en maatschappelijk voorzieningen te organiseren, 
die voorbij het louter persoonlijke reiken. Begrijp je? Maar nogmaals: be-
grijp me niet verkeerd. Anderen daadwerkelijk helpen kan heel mooi zijn, 
is het gewoon ook. Het geeft betekenis aan je leven. Je wordt in het helpen 
van anderen, ook zelf erkend. En spontaan denk ik hierbij aan de filosoof 
Levinas, wiens oeuvre ik zeer waardeer: er gaat een appel uit van het 
gelaat van de Ander, een vraag die ons bereikt voor we ze zelf stellen.
 
Anderen helpen doet deugd?
Zeker weten. Heel veel. En vooral: het geeft betekenis aan het leven. Een 
zingeving die we allen heel erg nodig hebben, toch? 

Je ziet het somber in?
Neen, hoor. Stellig niet! Kijk naar grote verwezenlijkingen, zoals de Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens, onze gevoeligheid voor 
andere levende wezens, onze zorg voor onze planeet en het klimaat, het 
installeren van een oorlogstribunaal, de afkeuring van racisme – hoewel 
het nog bestaat helaas –  … Het lijkt me niet dat de mensheid zulke ver-
worvenheden nog ooit zal verlaten. Ik hoop het althans.

We gaan erop vooruit? Dat houdt dan in dat er ergens toch een 
maatstaf is? Dat de mens het inderdaad ‘beter’ of ‘slechter’ kan 
doen? Er is dus een ‘absolute’ waarheid, die tijd en ruimte over-
stijgt? De jaren dertig in Duitsland konden en moesten bv. op ba-
sis daarvan veroordeeld worden?
Tja, absolute waarheid… dat is groot. Absoluut? Hm. Maar ik begrijp waar 
je heen wil…  Er is inderdaad altijd ergens wel een ‘norm’ maar die pas 
je niet zonder meer toe. 

Want anders dreigt de … onverschilligheid?
In de zin van volslagen ‘apathie’: niets kan me nog schelen. De wereld 
niet. De medemens niet. Ikzelf niet. Dat moeten we als maatschappij heel 
erg proberen te voorkomen. Maar dat is niet wat ik bedoelde met mijn 
‘werkbare onverschilligheid’. Dat is iets helemaal anders. Dat is net vanuit 
je zorg voor de medemens incalculeren dat je ‘medevoelen’ begrensd is, 
en daar rationele correcties op aanbrengen via het principe van de solida-
riteit, zodat iedereen de nodige zorg krijgt. Begrijp je?

Begrepen! Empathie én solidariteit zijn de twee benen waar we 
kunnen op stappen om een betere wereld te maken?
Mooi beeld. Zo kan je het stellen, ja.

Dank!
Graag gedaan.
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Bunder is een straatnaam in Lochristi-Hijfte, thans tussen de 
Verleydonckstraat en de Koning Albertlaan. Gemete is een zij-
straat, eigenlijk een “hof”, van de Dorpstraat. Deze twee straat-
namen worden hier samen besproken omdat zij een gemeen-
schappelijke oorsprong hebben: zowel bunder als gemete zijn 
oppervlaktematen. Oppervlakten werden destijds op de eerste 
plaats uitgedrukt in roeden, waarvan de grootte verschilde van 
streek tot streek. In de Kasselrij van de Oudburg (Gent) en in het 
Land van Waas was een vierkante roede ongeveer 14,85 vierkante 
meter. Een gemete was 300 roeden of 44 aren 56 centiaren. Een 
bunder was drie gemeten of 900 roeden en was dus 1 ha 33 a 69 
ca.  Deze oppervlaktematen waren gebruikelijk tot aan de Fran-
se bezetting 1794-1815 en hebben vanaf toen de plaats moeten 
ruimen voor hectare, are en centiare. In de volksmond bleef men 
wel nog rekenen met roeden tot in de 20ste eeuw. Dat deze op-
pervlaktematen ook plaatsnamen werden, heeft te maken met 
het aloude gebruik van akkernamen. Zoals ook bij de huizen het 
geval is geweest, heeft men gedurende eeuwen de grondpercelen 
niet met een nummer maar met een eigen naam aangeduid. Van 
op de boerderijen wilde men de akkers aanduiden waarop moest 

worden gewerkt en geoogst en bij allerlei transacties omschreef 
men een perceel grond met een specifieke naam. Allerlei keuzes 
speelden daarbij, zoals de vorm van het perceel of de naam van 
een pachter of een eigenaar of een opvallende plantengroei of de 
nabijheid van een bijzonder gebouw. De oppervlakte heeft in die 
naamgeving dikwijls een rol gespeeld, bijvoorbeeld werd een stuk 
aangeduid met “de zeven gemeten” of “de twee bunders”, omdat 
die akker zo groot was. Later verdween gebeurlijk het getal en 
werd die akker gewoon bunder en gemete, omdat men voor de 
andere percelen genoeg had aan Den Bek, de Distelakker, Clapp-
paertsakker of Kerkakker. De naamgeving Bunder en Gemete kon 
dus over gans Lochristi zijn gebeurd en nog ver daarbuiten, het is 
een rest van een akkeraanduiding via de oppervlaktemaat. 

In het geval Bunder heeft waarschijnlijk nog iets anders een rol 
gespeeld om de plaatsnaam te bestendigen. In die omgeving 
stond een korenwindmolen, die omwille van de plaats de naam 
Bundermolen kreeg. In zijn laatste bestaansperiode was het een 
stenen bovenkruier op een molenberg en die rond 1957 werd af-
gebroken. 

december 2019 11



w e n s ka a r t e n 
j u w e l e n 

l e d e r w a r e n
s t a t i o n e r y

g e s c h e n ke n

Serpentstraat 22 -  Gent  - www. musineenplas.be

in een

DE CONTENTE WINKEL

piep eens binnen!
voo r  j e  ve r f i j nde 

        KERSTDECORATIE , 
 KERSTGESCHENKEN

                      &  KERSTKAARTEN

Ook open op 

zondag 
15 , 22  en  29 

december.



         Woorden schieten ons te kort om Turnclub Athena 
te beschrijven. Voor ons alvast zijn ze nu al de
terechte winnaars van Belgium’s Got Talent. 
Zie verder p. 52 - 59.
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Bekoorlijke schoonheid.
Totale beheersing in de ruimte.
Gracieus en sierlijk.Maand

 beeld



‘Ja, maar ik ben al 78, hé. 
Is dat nog interessant genoeg 

voor Nummer9080?’

Denise SchamphelaerE
Beerveldse vrijwilliger vanaf het eerste uur

Tekst: Luc Van de Vijver
Foto’s: Mark Verbrugge
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Je leven stond en staat nog altijd in het teken van vrijwilligers-
werk, Denise?
Ja, dat kan je wel stellen. Naast mijn werk natuurlijk. Ik was eerst huismeid 
van onderpastoor Notteboom, hier in Beervelde. Heb jaren gewerkt voor de 
paters Augustijnen in Gent, secretatriaatswerk, en oh ja, ik heb ook nog 
zes jaar in een winkel gestaan. 
Ook dat vond ik heerlijk. Maar je 
hebt gelijk, daarnaast ben ik al-
tijd betrokken geweest in het pa-
rochiaal leven, want mijn vrijwil-
ligerswerk kaderde daar altijd in. 
Vroeger gebeurde alles om en 
rond de kerktoren, hé, letterlijk. 
Na de mis gezellig een halfuur-
tje keuvelen en bijpraten en dan 
werd er steevast voor dit of dat 
afgesproken. Maar de tijden zijn 
heel erg veranderd op dat punt. 
Begrijp me niet verkeerd, er is nog altijd heel veel vrijwilligerswerk, en héél 
mooi vrijwilligerswerk, maar het is toch alles wat anders nu.

Je hebt een overtuiging nodig om aan vrijwilligerswerk te doen?
Dat denk ik wel. Maar daarmee bedoel ik niet noodzakelijk de christelijke, 
hé. Ik heb evenveel respect voor alle andere motivaties en drijfveren om 
anderen te helpen, want daar gaat het mij toch vooral om: van betekenis 

kunnen zijn voor anderen en daar zelf ook voldoening uit halen. Dat is voor 
mij de kracht en waarde van vrijwilligerswerk.

En op dat punt heb je heel wat ervaring, vernam ik.
Ik werd van bij aanvang natuurlijk heel erg betrokken bij het kerkelijk le-

ven, alles in en om de kerk. De 
KVLV, de gekende katholieke 
vrouwenvereniging, is sinds jaar 
en dag mijn thuishaven. Als lid, 
bestuurslid, voorzitster, voor vele 
jaren… ik heb er inderdaad heel 
wat uurtjes gespendeerd, en 
daar ook heel veel deugd van 
gehad en nog. Tegenwoordig 
gaat mijn passie vooral uit naar 
Samana, het vroegere Zieken-
zorg. Ook daar ben ik voorzitster 
van geworden, en dat ga ik nog 

op me nemen tot mijn tachtigste, maar dan geef ik de fakkel definitief door, 
hoor. Alles op zijn tijd, hé. Maar ik zal actief blijven, vergis je niet, zolang 
als mijn gezondheid dat toestaat. Want we hebben hier een fantastische, 
warme groep. Heerlijk, om met zoveel liefdevolle mensen samen te mogen 
werken. Weet je, al tientallen jaren lang bezoeken we bv. de Beerveldse 
80+’ers rond hun verjaardag met een klein cadeautje. Sommigen kijken 
daar al maanden vooraf naar uit. Echt! Dat doet toch wat met een mens. 

En of Denise interessant genoeg is! Een vat vol bruisende energie, vol kwinkslagen, 
anekdotes, een blijvende drive, een telefoonboek als het op de honkvaste Beerveldse 

generaties aankomt, ronduit aanstekelijk en met een groot hart op de juiste plaats. Kijk, 
een interview op een wel heel vroeg ochtenduur – ‘normaal eten we eerst en kleden ons 

dan pas deftig, maar voor deze keer…’ – en toch krijgen we bij Denise en Fifi zoveel 
energie mee dat we er moeiteloos de dag mee doorkomen. Ja, Beervelde mag zich geze-
gend weten met mensen van het slag van Denise. En wie Denise zegt, zegt gelijk Sophia, 
alias Fifi. Fifi, Grieks adoptiedwergje, ondertussen ook 61, en onafscheidelijk aan Denises 

zijde. Ook in het ‘vrijwilligerswerk’.

Interview

Daar gaat het mij toch vooral 
om: van betekenis kunnen 
zijn voor anderen en daar 
zelf ook voldoening uit ha-

len. Dat is voor mij de kracht 
en waarde van vrijwilligers-

werk.
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Vanzieleghem-Goeman
   Aannemingsbedrijf

Heeft u nog andere problemen of karweien?
Bel ons vrijblijvend voor een gratis bestek of inlichtingen.

Bouwen...
     in vertrouwen!

Tegen schappelijke prijzen
    kan u bij ons terecht voor:
• alle dakwerken met of zonder isolatie
• vernieuwingen en herstellingen van daken
   en platforms
• alle verbouwingswerken
• bekleden van dakgoten in PVC & Trespa
• waterdicht maken van zijgevels met Eternit sidings 
    en isolatiepleister
• alle schilderwerken
• kelderdichting
• asbestverwijdering 
• volledig vernieuwen van dakgoten, lood & zinkwerken
• isoleren van gevels
• plaatsen van Belgische kwaliteitszonnepanelen

  Oude Boomgaardlaan 16 - 9080 Lochristi - tel: 09-355 30 78 - Gsm: 0475-54 79 56 -bvbagoconstruct@outlook.com

TRAITEUR 
MOGELIJKHEID VOOR

 OP KERSTAVOND & KERSTDAG

Het restaurant is open
op kerstavond & kerstdag

Wij blijven open tot
28 december 2019

Dorp West 89, 9080 Lochristi    Tel. 09 355 86 20    info@fleur-de-lys.be    www.fleur-de-lys.be
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Als mijn leven ten 
einde is, wil ik 

graag dat ze in de 
kerk het nummer 

van Wim Sonne-
veld spelen: ‘Het 

dorp’. Want zo 
voelde Beervelde 

altijd voor mij: het 
dorp van mijn 

leven, dat nooit 
voorbij zal gaan.  

Nu, de wet op de privacy maakt het ons wat moeilijker om nog te weten 
wie 80+ is, maar we houden de vinger aan de pols en hebben genoeg 
voeling met de buurt om dat toch te achterhalen. Tegelijk moet ik zeggen 
dat ik natuurlijk de jonge generaties wat minder begin te kennen, maar dat 
is wel te verstaan, hé? Overigens, heb ik ooit nog in Gent gewoond, toen 
de onderpastoor daarheen werd geplaatst, drie jaar lang, en hand op het 
hart: dat werkte niet voor mij. Geef mij maar de boerenbuiten! Ik ben in 
Gent amper in vijf huizen geweest denk ik, zo weinig contact daar, en zo 
anoniem. Neen, niets voor mij. Leve Beervelde! Iemand die alleen is ge-
vallen eens een hespenrolletje brengen bv, en daar wat tijd bij spenderen, 
dat kan hier allemaal, en dat doen we ook graag. Mensen hebben hier een 
naam, en we dragen hen in ons hart. 

Beervelde is de max?
Voor mij zeker. Ik ben hier heel gelukkig. Altijd geweest. Nog echt een 
hechte gemeenschap, al begint de tijd hier ook te spelen: mensen krijgen 
het drukker, forenzen meer, dingen spelen zich minder af onder de kerkto-
ren. Maar voor mij nog altijd, wel, hoor. Ken je de café De Bonte Koe? Wel, 
daar kan je me ook nog vaak treffen. Je ziet, we maken ook graag eens 
plezier en wat vertier. Kijk, soms zeg ik gekscherend dat we de ‘lochting’ 
van Lochristi zijn, als grapje, maar we trekken wel goed ons plan, en de 
gemeente steunt ons toch ook wel af en toe. Het project Sfeervelde hier, 
ons lokale culturele centrum, zeg maar, is ook een van mijn bezigheden. 
Ik houd er de agenda van bij, doe de boekingen, controleer, schrijf in, volg 
op… je houdt het niet voor mogelijk, maar dat draait echt op volle toeren. 
’t Is bijna een volledige dagtaak. Echt waar. 

Met Fifi steeds trouw aan je zijde?
Wees maar gerust. Dat is zo al decennia lang. Haar Griekse ouders woon-
den in Luik, maar Sophia werd in Moerbeke grootgebracht, in MPI Moer-
beke-Viane, en sprak Grieks noch Frans. De ouders verloren uiteindelijk 
de voeling en het contact met Fifi, en de onderpastoor en ik hebben ons 
dan over haar ontfermd, en dat doe ik nog. We zijn gezworen kameraden 
voor het leven.

Voor een partner was er nooit plaats?
Kijk, het zal misschien wat grofjes klinken, maar ik heb dat nooit gemist. 
Integendeel, het bood me net zoveel vrijheid om van alles te doen, vooral 
dus ook in het vrijwilligerswerk. Want eerlijk gezegd, soms zat ik wel in 

met bepaalde KVLV’ers, als ze niet mochten of konden komen omdat de 
partner het niet wou, of omdat de partner niet mee gevraagd werd… en-
fin, een lang verhaal kort makend: neen, ik heb nooit behoefte gehad aan 
een man. Graag zelfstandig, zeker?

Je zou je leven zo herdoen?
Hmm. Dat weet ik zo niet. Ik had toch graag gestudeerd. Nu heb ik wel 
een paar jaar handel gedaan en ook nog de huishoudschool, maar toch, 
op het punt van studies en mogelijke beroepen die ik daar aan had kunnen 
koppelen, voel ik toch een zeker gemis. Maar je kan niet alles hebben in 
het leven, hé. En nogmaals: de betekenis en voldoening die ik haal uit 
al mijn vrijwilligerswerk, is gewoon heerlijk. Zou ik iedereen onmiddellijk 
aanraden. Dat zou ik zo weer herdoen.

Sommigen zeggen dat de staat dat eigenlijk allemaal moet orga-
niseren?
Hoho. Dat kan niet! Duizenden en duizenden vrijwilligers helpen her en 
der, ondersteunen, verzorgen catering, geven zorg, laten organisaties 
draaien… dat kan een land nooit financieel dragen. Neen, vrijwilligers-
werk zal er altijd nodig zijn. En terecht. Het maakt een maatschappij ook 
zoveel warmer.

Nog een droom die je waar wil maken, Denise?
Een droom? Op mijn 78? Welja toch. Zolang mogelijk gezond blijven, zodat 
Fifi en ik nog mooie jaren hebben samen, en we nog veel vervulling kun-
nen vinden in wat we hier in Beervelde  bij kunnen dragen. En tot slot nog 
dit: als mijn leven ten einde is, wil ik graag dat ze in de kerk het nummer 
van Wim Sonneveld spelen: ‘Het dorp’. Want zo voelde Beervelde altijd 
voor mij: het dorp van mijn leven, dat nooit voorbij zal gaan. Ik ben zot van 
Beervelde, en zal het altijd zijn. En een streepje nostalgie schemert wel 
door, geef ik toe. Onze Zomerfeesten bv, die waren werkelijk onevenaar-
baar! Voor mij mogen ze die zo hernemen!

Suggestie gelanceerd! Dank je wel, Denise, voor deze warme ge-
tuigenis.
Graag gedaan!



Donderdag 12 december 2019 om 19.30 u.
‘t Fazantenhof - Bosdreef 5 - Lochristi

De klimaatverandering komt bijna dagelijks 
in het nieuws. Eén van de boosdoeners is het 
grootschalige gebruik van fossiele energie-
bronnen zoals olie en gas. De wereldwijde 
energietransitie naar hernieuwbare bronnen is 
echter volop aan de gang. De Noordzee speelt 
hierin een belangrijke rol, zowel in België 
als in andere landen aan de Noordzee. Bijna 
wekelijks horen we over nieuwe plannen voor 
grootschalige energiesystemen. Is het echter 
allemaal haalbaar en betaalbaar?

Een zee van energie
VOORDRACHT DOOR IR. FRANK VERSCHRAEGEN

Frank Verschraegen is burgerlijk ingenieur 
en werknemer bij DEME. 

Hij geeft deze presentatie in eigen naam.

ORGANISATIE: Rotary Laarne Lochristi - LOCATIE: ‘t Fazantenhof, Bosdreef 5, Lochristi
INKOM: 10 euro (incl. drankje en hapje)

INSCHRIJVEN: Voor 10/12/2019 - 0477/580593  of kurt.wynendaele@gmail.com

Rotary Laarne Lochristi nodigt uit

bvba

Sanitair
Chauffage

Bedrijvenlaan 6   -    9080 Lochristi

 Tel. : 09/ 259.27.70 - Fax : 09/259.27.71 

www.boesman.be - info@boesman.be

bvba

Sanitair
Chauffage

Bedrijvenlaan 6   -    9080 Lochristi

 Tel. : 09/ 259.27.70 - Fax : 09/259.27.71 

www.boesman.be - info@boesman.be

www.boesman.be - www.o-silence.be
Bedrijvenlaan 6 - 9080 Lochristi

Tel.: 09/259.27.70 - Fax: 09/259.27.71 - info@boesman.be

Sanitair
Chauffage
Badkamerrenovaties 

INKOOP OUD GOUD EN JUWELEN AAN DE HOOGSTE PRIJS
Zilver - Diamant - Munten enz. (cash of op uw bankrekening)

Vrijdag van 10 tot 12.30 u. - Andere dagen op afspraak
0494 23 60 12

Dorp-Oost 28  I  Lochristi
Wij komen eventueel discreet ten huize voor een vrijblijvende schatting.

Na Eeklo en Mariakerke nu ook in LOCHRISTI  

www.verbeelt.be  

Reparaties: 
goed en goedkoop

Verbeelt
Goudsmederij - Juwelenhandel

Nieuw
in Lochristi
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 “Kleine gelukjes”
Kleine gelukjes van Ingrid Lammens
Het laatste woord van Karels Crypto invullen.

    De ‘welkom-thuis’-kopjes van de poes 
na een vakantie.

Klein gelukje van Rudy 
Tollenaere
Mijn dagelijks groot geluk.
Huisgemaakte granola naar een 
recept van Pascale Naessens, 
halfvolle yoghurt met vanille, 
blauwe bessen,  gepelde en 
ontvelde roze pompelmoes, 
appelsiensap, koffie en gevuld 
pillendoosje. Dagelijks klaarge-
maakt en klaargezet door mijn 
echtgenote Agnes Goethals. In 
prachtige keramiek kommen 
van De Bloembinderij van Kris 
en Sabine.

                           Kleine gelukjes
                van Luc Meulewaeter
* Kleinkinderen verwonderd zien door een bloem.
* Een windmolen zien draaien …
* Krista die de stilte in een gesprek weet te 

breken met een grapje. ( “als ze lacht baad ik 
uren in de zon, ‘k wou dat ik dat voor haar kon” 
Yevgueni)

* Prime Minister of New Zealand, misschien 
meer vrouwen aan de macht zoals deze zou 
mij enorm gelukkig maken.
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Lochristi groeit en bloeit

De tijd lijkt definitief voorbij dat elk onkruidje netjes wordt wegge-
poetst! Er is duidelijk sprake van een mentaliteitswijziging.

Ook de gemeente Lochristi wijkt af van de gebaande wegen, 
want... in de top drie van de ecologische tuinwedstrijd prijkt een 
verwilderde tuin. Er is een beetje moed nodig om te verwilderen... 
“Wat zeggen de buren?”... en er is de schrik om controle te ver-
liezen... in de gelauwerde verwilderde tuin lijkt het op het eerste 
zicht een verwaarloosde oude bloemisterij (Bundervoet) met nog 
een oude bloemistenwaterput.

“Verwaarloosd”. Dat lijkt altijd een beetje zo in een verwilderings-
tuin, omdat je er verwilderingsplanten aantreft en die hebben 
doorgaans geen al te beste reputatie. Netels , bramen, smeerwor-
tel, boterbloem, stinkende gouwe, helmkruid, koninginnekruid, 
moerasspirea, bosereprijs, zevenblad, brem, vlinderstruik, zuring, 
glaskruid, zegekruid, valse salie, heksenkruid, paardenbloemen, 
alle soorten grassen, klimop, esdoorn of berk of een klein eikje 
enz. een eindeloze rij...

Tussen de planten en dieren in een verwilderde tuin heerst een 
natuurlijk evenwicht, er zijn geen goeie en slechte, eten en gege-
ten worden, geen schurken van planten, integendeel je wordt er 
geconfronteerd met onverwachte schoonheden.

Heel opvallend was hier de “de koningskaars” en de “grote klit” 
aanwezig deze zomer. Tot 1 meter hoog gegroeid en 1 meter 
breed, doorgaans vind je die wel eens op verwaarloosde terrei-
nen. Na de bloei rijpt het zaad en gaat de plant dood, maar ook 
dan is ze nog erg mooi.

Nog zo een woekeraar, de smeerwortel, in alle kleuren aanwe-
zig. De gele teunisbloemen bloeiden veelvuldig en hebben grote 
rozetten gemaakt, die groeien volgend jaar uit tot meer dan een 
meter.

De speerdistel en de kaardenbol hebben ook mooie rozetten ge-
vormd en worden vast de trekpleisters voor volgende zomer. Een 
rozet is een sterk wapen in de verwilderde tuin, daar kan niets 
meer onder groeien.

Deze herfst werden een 
40-tal verwilderingsbol-
len ingelegd, dat is ook 
erg geschikt voor in een 
verwilderingstuin. Kwis-
tig werd er gezaaid met 
allerlei papaverzaden en 
ratelaar.

Heel benieuwd wat 
dat volgend jaar 
zal opleveren!

door Markus

Verwilderen



 

 

Ruilbeurs Disney stickers: kom je stickers ruilen in onze winkel 
op zondag 26 mei om 11u en woensdag 5 juni om 16u!  

Niet cummuleerbaar, zolang de voorraad strekt, per normale hoeveelheden verkocht, afgezien van drukfouten. BTW inbegrepen.  
*1 van de 3 acties toepasbaar. Met uitzondering van tabak, sigaretten, vuilniszakken, leeggoed, telefoon-, herlaad-, geschenken, vervoerskaarten, postzegels,  
betalingsmethoden (type: Paysafecard) en andere wettelijke  uitzonderingen. V.U.: Els Smet, Oostakkerdorp 30, 9041 Oostakker. 

  

Ruim assortiment, leer het kennen!
Knip deze 8 bonnen uit en gebruik ze op 1 artikel naar keuze in onderstaande 8 afdelingen.

OOoossttaakkkkeerr  DDoorrpp  
ALLE DAGEN DOORLOPEND OPEN 

ZONDAG VAN 8U TOT 13U 
FEESTDAGEN VAN 8U TOT 19U

Wij aanvaarden maaltijd- en ecocheques. 
Ruime parking via de Honoré Drubbelstraat! 

--2200%%
op 1 artikel  
naar keuze  

 

--2200%%
op 1 artikel  
naar keuze  

 

--2200%%
op 1 artikel 
naar keuze  

 

--2200%%
op 1 artikel 
naar keuze  

Acties geldig t.e.m. 08/12/’19. Niet cumuleerbaar. Maximum 8 bonnen per klant per rekening. Zolang de voorraad strekt. Per normale hoeveelheden verkocht. 
Afgezien van drukfouten. BTW inbegrepen. *Met uitzondering van tabak, sigaretten, vuilniszakken, leeggoed, telefoon-, herlaad-, geschenken, vervoerskaarten, 
postzegels, betalingsmethoden (type: Paysafecard) en andere wettelijke uitzonderingen. V.U.: Els De Smet, Oostakkerdorp 30, 9041 Oostakker. 

IN ONS ASSORTIMENT 
VLEESVERVANGERS 

--2200%%
op 1 artikel 
naar keuze  

--2200%%
op 1 artikel 
naar keuze  

VAN ONZE BIO 
GROENTEN EN FRUIT 

 

IN ONS AANBOD ‘WILD’  
(BEENHOUWERIJ) 

--2200%%
op 1 artikel 
naar keuze  

--2200%%
op 1 artikel 
naar keuze  

IN ONS GAMMA        
BIO BROOD 

OP ALLE BIO ARTIKELEN 
VAN CARREFOUR 

IN ONS ASSORTIMENT 
FAIRTRADE 

OP ONS AANBOD 
BEREIDE GERECHTEN 

Welkom op zondag: 
bij aankoop van €40* ontvangt u 

op 24/11 appel Jonagold 6 stuks t.w.v. €1,59 gratis 
op 01/12 twee eclairs t.w.v. €2,30 gratis 
op 08/12 humus 200gr t.w.v. €2 gratis 
op 15/12 Carrefour soep 700ml t.w.v. €3 gratis 

Op uw zondag!   

 

IN ONS GAMMA 
SUIKER- & GLUTENVRIJ 
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Slippery People goes X-mas!
kerstconcert

Zondag 22 december 2019  om  19.30 u.
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Zaffelare

In februari 2018 sloeg het 
noodlot toe bij onze 49-jarige 
drummer Dave: een hersen-
trombose.
Daardoor liep hij hersenschade 
op waarbij zijn linkerhelft verlamd 
was. Dave was tot dan de drummer van 
onze coverband en plots kon hij de hobby 
die hij zo graag deed niet meer uitoefenen. 
Er volgde een lange weg van revalidatie… 
en Dave werkt nu nog dagelijks keihard 
aan zijn herstel.
Een “gewone” drum bespelen kan nu 
niet meer maar er zijn zoveel andere 
slaginstrumenten die misschien wel de 
mogelijkheid bieden om terug met ons op 

te treden.
Daarom willen we voor Dave een 
benefiet organiseren en Kerstmis 
is daar de ideale gelegenheid 

voor! Met de opbrengst zouden 
wij hem zo’n slaginstrument kunnen 

aanschaffen.

Ons kerstconcert heeft plaats op zondag 22 
december om 19.30 u. in de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Zaffelare. We brengen u een 
mengeling van kerstklassiekers (weliswaar 
in een eigentijds Slippery People-jasje) en 
andere liedjes die iedereen kent en waar 
we een warm gevoel van krijgen. En niet 
te vergeten: meezingen mag!

Kaarten: € 15 (incl. drankje achteraf in de sporthal) zijn in voorverkoop te verkrijgen 
bij krantenshops Skoebidoe te Zaffelare en Absoluut te Lochristi, via de groepsleden 
of via c.d.b1@telenet.be.

SlipperyPeople_Affiche_A3_HR.indd   1 24/10/19   21:50

Landelijke gilde op zoek naar  een levende kerststal 
19de kerstwandeling 
zaterdag 22 december vanaf 19 u. tot 20.15 u. 
Vertrek en terugkomst aan de laadhal van “Calleplants “bij Luc en Thomas  Calle in de Hoekskenstraat 118 E in Lochristi                                                                                                                      

De wandeling is langs goed begaanbare wegen, en ongeveer 6,2 km verlicht door honderden lichtjes. 

Landelijke Gilden
Lochristi
Samen beleef je meerMeer info: robert.hesters@hotmail.com of 09 355 00 87 of 0473 77 13 57.

Ps: aangepast schoeisel en eventueel een fluovestje of zaklamp is aan te raden, maar niet verplicht… en nodig gerust vrienden en kennissen uit.  

Inschrijving € 5 ter plaatse vanaf 19 u. tot 20.15 u. 
Per inschrijving (€ 5) ontvangt u 2 drankbonnen. 
Iedereen is van harte welkom op deze familiale wandeling. 

Nadien gezellig napraten in de verwarmde serre. 
Drank, hotdogs en verse soep zijn ter beschikking. 
Er is parking voorzien.

.
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 Ines De Geest werkt voor 
Chiro Nationaal en zetelt in 

de Vlaamse Jeugdraad
 Lies Cappoen begeleidt 

vrijwilligers in vzw Uilenspel 
en freelancet voor Vrijwilli-

gerswerkwerkt, met o.m. de 
gemeente Lochristi als klant



    

Beiden groot geworden in vrijwilligerswerk. Beiden 27. Beiden gestudeerd aan 
Artevelde Hogeschool Gent, in de richting Sociaal Cultureel Werk. Beiden beroepsma-
tig bezig met de omkadering en begeleiding van vrijwilligerswerk. Lies Cappoen een 
blijven-hanger uit West-Vlaanderen, en Ines De Geest, zo lokaal getogen en geboren 
als maar mogelijk is, leiden ons met zoveel enthousiasme in in de wereld van het 
vrijwilligerswerk en de begeleiding daarvan, dat we warempel bijna zelf weer een 
carrièreswitch overwogen. Twee twintigers die sprankelen van ideeën, en met al 
zoveel inzicht en ervaring, dat ik hen gelijk voor de voeten gooi of ze geen politieke 
ambities hebben? Zoveel sociale drive! Zoveel passie! Zoveel bruis! Voor mij zit de 
generatie die ons land nodig heeft, zoveel is zeker. Wat een schril contrast met de 
huidige impasse op nationaal niveau.

Tekst: Luc Van de Vijver
Foto’s: Mark Verbrugge

Ines: Politiek? Hm. Toch niet, hoor. Neen neen, ik denk het niet. Ik ben voor 
mijn werk veel bezig met politiek en helaas merk ik soms de onbeweeglijke 
kant van ‘het eigen gelijk’-verhaal en dat vind ik frustrerend. Het spijt me 
dat te moeten zeggen. Natuurlijk zijn politici bewogen mensen en starten ze 
vast ook met heel veel drive, maar ik merk toch niet zelden dat ze, eenmaal 
in het keurslijf van hun politieke partij gedwongen, ze niet anders meer kun-
nen dan vasthouden aan wat hun partij ambieert. Dat is in essentie wat me 
zelf altijd storen zou: ik val als mens niet samen met deze of gene politieke 
partij. Ik vind her en der goede ideeën, en het zou voor mij niet werken om 
dan altijd één bepaalde partijlijn te moeten volgen. Begrijp je? Ik ben heel 
erg sociaal geëngageerd, vandaar mijn vrijwilligerswerk vroeger en nu mijn 
job, maar om dat altijd binnen één specifiek partijprogramma te moeten 
plaatsen, neen, sorry, dat strookt niet met wie ik ben of zijn wil. Hoe het dan 
wel zou moeten, dat weet ik niet, maar die particratie van nu, daar kan ik 
me mateloos aan storen.
 
Lies: Zo voel ik het ook. Ook ik kom – dan binnen de Gentse context –  
vaak in contact met politieke stellingnames en 
keuzes, en ik bespeur daar bij mezelf altijd een 
spontane interesse voor, maar ik heb hetzelfde 
gevoel als Ines: gedwee een partijlijn volgen, zou 
ik ook niet kunnen. En, neen, Luc – want ik zie je 
kijken – ik ga geen kleur bekennen, maar het spreekt voor zich 
dat als ik toch ooit een keuze zou moeten maken, dat die partij 
een sociale insteek zou moeten hebben, met de garantie en 
vrijheid tot voldoende eigen visie dan wel. Maar zoiets is echt 
nog ver van mijn bed, hoor. Ondertussen doe ik mijn beroep en 

mijn bijberoep zo graag, dat een carrièremove sowieso niet voor de eerste 
jaren zal zijn.
 
Jullie zitten gebeiteld voor het leven? Jullie hebben jullie droomjob 
nu al vast. Jij, bij Chiro Nationaal, Ines, en jij bij de vzw Uilenspel en 
Vrijwilligerswerkwerkt, Lies?
Lies: Hoho, dat is wel heel kort door de bocht, Luc. We zijn pas midden-twin-
tigers, hé! Daar kunnen we echt nog geen zinnig antwoord op geven nu. Wel 
kan ik voor mezelf zeggen dat ik dolgelukkig ben in wat ik doe, maar of dat 
voor het leven is… hm, dat is veel te groot om dat nu al te stellen. Ik heb 
nog wel wat ambities om door te groeien in de talenten die ik heb, en ik zie 
wel waar die me brengen. Maar voor nu: ik ben zo blij om onze honderd 
vrijwilligers in Uilenspel te kunnen bijstaan, opleiden, omkaderen, te beluis-
teren… dat ik daar enorm veel voldoening uithaal... en ook al die mensen  
die vrijwillig wekelijks een uur thuisbegeleiding geven aan kindjes met wat 
leerachterstand, soms door migratieachtergrond, soms ook door armoede 
of andere sociale factoren, dat ik me gezegend voel daar alle dagen van 

betekenis te kunnen voor zijn. Goed vrijwilligers-
werk vraagt een sterke omkadering en vooral 
veel geuite appreciatie en bespreekbaar stellen 
van mogelijke problemen of ervaringen. Dat is 
trouwens wat ik in bijberoep binnen de organisa-

tie Vrijwilligerswerkwerkt ook doe. Daar komen verenigingen, 
gemeentebesturen, noem maar op… om raad en daad bij het 
rekruteren, begeleiden, omkaderen van hun vrijwilligerswerk. 
Concreet: wat kunnen we doen om meer vrijwilligers aan te 
trekken? Hoe maken we gepaste afspraken? Hoe bakenen we 

De omkadering van vrijwilligerswerk

Lies Cappoen 
en Ines De Geest
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af? Wat met de verantwoordelijkheden? Hoe geef je mensen voldoende er-
kenning? Hoe begeleid je een ‘exit’ van een vrijwilliger? En dat laatste, gaat 
dan niet alleen over iemand die stopt, maar ook bv, over het einde van 
iedere activiteit die de vrijwilliger heeft gedaan: het napraatje, de waardering 
verwoorden, het polsen… Iedere keer als de vrijwilliger huiswaarts trekt, 
moet je aandacht hebben gehad voor wat hij of zij heeft gedaan.

Ines: Zelf weet ik ook nog niet waar mijn carrière heen gaat. Ik ben pas 27, 
net als Lies. Veel te vroeg om te zeggen. Maar wat ik nu doe, ervaar ik ook 
als ongemeen boeiend. Wat een leerschool! Op Chiro Nationaal werk ik heel 
erg rond wetteksten, gewijzigde decreten… en maak ik er de vertaalslag 
van voor de lokale afdelingen. Bovendien mocht ik ook al eens een concreet 
opstartproject begeleiden van een lokale Chirogroep in Gent, in de Bloeme-
kenswijk, … helaas niet lang genoeg om het te laten slagen. Want waar je 
van nul moet starten, heb je jaren nodig om zoiets te realiseren. Geloof me, 
een vrijwilligersnetwerk bouw je niet op één dag.

Lies: Ja, sommige wijken zijn heel moeilijk te bereiken. Maar soms lukt 
het gelukkig toch. Bv. in Scheldeoord, tussen de Dampoort en de Macha-
riuswijk, hebben jongeren zich verenigd en hebben ze een jeugdgroep 
opgestart, die dan omkadering kon vinden vanuit het stadsbestuur. Een 
bottom-upverhaal. Misschien dat dat wat meer kans op slagen heeft ook: 
als het vanuit de lokale nood kan starten.

Ines: Dat is zeker zo. Maar ook in de Bloemekenswijk was er nood aan, 
hoor. Alleen, het vroeg daar veel meer tijd dan we kregen, onder meer 
door interne wissels bij Chiro. Ik ben nu medewerker jeugdbeleid bij Chiro-
jeugd Vlaanderen. Dagelijks ben ik bezig met allerlei diverse thema’s. Heel 
uitdagend. Maar heel boeiend. Je leert er zoveel rond hoe met elkaar te 
communiceren, hoe het pedagogisch project na te streven, hoe brandjes te 
blussen, of zelfs grotere conflicten op te lossen…
 
Zaken die je ongetwijfeld in je eigen Chirotijd ook hebt geleerd. Jij 
was jarenlang toch hoofdleidster hier, niet?
Ines: Dat is waar. En je leert ongelooflijk veel in een jeugdbeweging. Ik kan 
het iedereen aanbevelen, echt. Maar natuurlijk, op provinciaal of nationaal 
niveau spelen er grotere thema’s, zijn de tegenstellingen ook soms scherper 
tussen de groepen… Bij ons hier lokaal, ervoer ik onze groep 
toch vooral als conflictvermijdend. Wou iemand bv. lie-
ver niet bij een andere leidster staan, dan werd dat via 
de hoofdleidster en afzonderlijk gevoerde gesprekken 
aangepakt. Nooit in de directe confrontatie. Door-
heen mijn carrière bij de Chiro heb ik gemerkt dat 
dat bij andere groepen en structuren er toch 
wel anders aan toe gaat. Dat heb ik toch moe-
ten leren. Maar ik ben gelukkig iemand die de 
problemen niet meeneemt naar huis, allee, 
’t is te zeggen, zolang het geen persoonlijk 
verhaal wordt natuurlijk, waarbij de vrouw, 
en niet de bal wordt gespeeld.

Lies: Je hebt gelijk, Ines, dat je in je 
jeugd ongelooflijk veel leert in je 
vrijwilligerswerk. 

Dat was in mijn jeugdvereniging en mijn speelpleinwerking ook zo. Hoe werk 
ik samen? Hoe ga ik om met andere karakters? Hoe leer ik gepast mezelf te 
uiten? Hoe organiseer je zaken in groep? Hoe pak je je verantwoordelijkheid 
op? Hoe spreek je er anderen op aan? Het is een leerschool voor het leven.

Jullie zien leiding geven in een jeugdvereniging ook als een soort 
vrijwilligerswerk, merk ik.
Ines: Nu wel, ja. In terugblik. Nu, mijn eerste stappen in de Chiro zette ik 
in het verlengde van wat ik thuis had gezien: mijn beide ouders zijn heel 
sociaal en hebben beiden hoofdleiding gegeven, mama in de Chiro, en papa 
in de KSA. En het was zelfs met lange tanden en tenen dat ik in de Chiro 
ging, de eerste keer: was het niet gezelliger om thuis te zitten, dan buiten te 
gaan lopen in die korte Chirorokjes en koude benen te krijgen (lacht)? Maar 
dat keerde vlug: wat een toffe bende, was me dat! Wat een heel boel leuke 
vriendinnen krijg je er. Heus, mijn Chirovriendinnen zijn vriendinnen voor het 
leven! Ik ben daar zo dankbaar om! Zou ze voor geen geld ter wereld willen 
missen. En jaren was het spel en plezier, activiteiten en op kamp gaan… 
maar het moment dat je leidster wordt, en in mijn geval wat later hoofdleid-
ster, dan spelen toch ook ‘serieuzere’ thema’s: verantwoordelijkheid op-
nemen, leren engagementen zien en opvolgen, diepgaand overleggen, en 
lijnen uitzetten… Dus ja, dan wordt het toch echt vrijwilligerswerk, met ver-
antwoordelijkheid voor het welzijn van zoveel kinderen. Je blijft het natuurlijk 
doen voor jezelf, dat spreekt voor zich, maar je doet het tegelijk ook voor 
zoveel anderen. En kosteloos. Dat maakt het toch tot echt vrijwilligerswerk?

Lies: Zo zie ik het ook. Mijn ervaring is zeer gelijklopend. Op Speelplein-
werking leer je ook al die dingen. En de 18 euro voor een hele dag die je 
daar dan voor krijgt, kan je toch bezwaarlijk zien als een echte verloning? 
Trouwens, een vrijwilligersvergoeding is altijd minimaal en nauwelijks kos-
tendekkend, dus voor mijn part hoeft vrijwilligerswerk niet helemaal gratis 
te zijn. Een vergoeding kan wel, vind ik, maar geloof me, daar doe je het 
niet voor.

Waar doen mensen dan wél vrijwilligerswerk voor?
Lies: Omdat je het graag doet! En waarom doen mensen dingen graag…? 

omdat het hen vervult? Zoiets? Omdat je je er 
zelf goed bij voelt, én tegelijk iets kan be-

tekenen voor iemand anders. Ja, daarom 
denk ik. De twee tegelijk.

Ines: Het geeft zin aan je leven. Het 
geeft je ook een warm gevoel. De 

emotionele feedback die je van-
zelf terugkrijgt, maakt je ge-
lukkig. Je doet het niet om 
later iets terug te krijgen, 
neen, de ‘beloning’ zit in 
de activiteit zelf. Kinderen 
die stralen, die dolenthou-
siast op een zondagnamid-

dag naar de Chiro komen, de 
avonden op kamp… dat mo-
gen meemaken en realiseren, 
is gewoon fantastisch.

Iedere keer als de vrijwil-
liger huiswaarts trekt, 
moet je aandacht hebben 
gehad voor wat hij of zij 
heeft gedaan.     
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Heus, mijn Chirovrien-
dinnen zijn vriendinnen 

voor het leven! Ik ben 
daar zo dankbaar om!      



Lies: Zeg wel. Je ervaart zelf hoe betekenisvol het allemaal is wat je doet. 
Mensen geven je een soort van dankbaarheid in retour, al dan niet ver-
woord. Niet dat je het daarom doet, maar als je anderen gelukkiger maakt, 
of kansen biedt die ze anders niet krijgen, ervaar je zelf ook iets wat je 
gelukkig maakt. Dat is het, denk ik. Trouwens, in mijn huidige job, waarin 
ik dus vrijwilligerswerk omkader en begeleid, waak ik er heel erg over om 
mijn dankbaarheid naar onze vrijwilligers voldoende te uiten. Ik vind dat van 
wezenlijk belang. Mensen die zomaar een paar uur van hun tijd beschikbaar 

stellen, in soms minder 
evidente omstandighe-
den, verdienen geregeld 
een pluim op de hoed. 
Ook vrijwilligers hebben 
erkenning nodig. Zeker 
weten.
 
Minder evidente om-
standigheden?
Lies: Als je leerzorg 
biedt aan kinderen thuis, 
in sociaal gedepriveerde 
buurten, of met migra-
tieachtergrond waarin 
de thuistaal soms een 

barrière vormt, of de leefomstandigheden moeilijk zijn… dan is 
het niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend om daar gepast mee 
om te gaan. Ook dat behoort tot mijn takenpakket. Mensen inzicht 
bieden in hoe bepaalde culturen werken, hoe gemeenschappen 
zijn, hoe thuissituaties heel bepalend kunnen zijn voor mogelijke 
leerachterstand… Ik herinner me nog mijn eerste vrijwilligerswerk 
voor Uilenspel, en mijn eerste contacten bij een Turkse familie 
thuis… dat moet je leren, hé… of mijn stage in Berlijn, waar ik in 
een FSJ-project werkte. Ook daar begrijp je dat inzicht in culturen, 
gewoontes, tradities… echt wel nodig zijn om individuele mensen 
op een gepaste manier te kunnen helpen.

FSJ-project?
Lies: In Duitsland is het de gewoonte – veel meer dan hier – dat 
jongeren na hun secundaire studies een jaar nemen om de wereld 
te verkennen, door op reis te gaan, aan sociaal werk te doen, zich 
voor te bereiden op hogere studies… Wat ze hier een sabbatjaar 
zouden noemen. Welnu, FSJ staat voor Freiwilliges Soziales Jahr. 
Daarbij kiezen jongeren er dan voor een jaar lang sociaal werk te 
doen als vrijwilliger.

Een goed idee? Ook hier voor België? Ik moest ooit een 
jaar in het leger, of kon kiezen voor twee jaar burgerdienst. 
Herinvoeren, met de mogelijkheid voor een FSJ? Iedereen 
eens verplichten om een jaar vrijwilliger te worden?
Ines: Hier ben ik minder groot fan van: vanuit Chiro geloven we 
sterk in wat wij noemen de ‘intrinsieke motivatie ‘van vrijwilligers-
werk. Wij vinden dat een kerncriterium. De drive komt uit jezelf. 
De motivatie is te vinden in je zelf, en die stuurt jou. Een verplicht 
vrijwilligersjaar is een opgelegde zaak, niets intrinsieks aan. Je zal 
natuurlijk wel her en der iemand hebben die een nieuwe wereld 
ziet opengaan, maar heel vaak zou je ongemotiveerde mensen 
hebben ook, die tegen hun zin dat ‘opgelegde’ vrijwilligerswerk 
zouden doen. En daar zou niemand beter van worden. Niet zij, 
maar stellig ook niet de mensen waarvoor ze geacht werden iets 
te doen.

Over zulke grote thema’s denkt Chiro Nationaal ook na?
Ines: Zeker wel. Alles wat reilt en zeilt in de maatschappij, alles wat politiek 
leeft… passeert de revue. Kern blijft voor ons dat we – weliswaar gestart 
vanuit de katholieke zuil – nu een pluralistische vereniging zijn, die heel erg 
inzet op een open en sociaal samenlevingsmodel. We zijn er voor alle kinde-
ren, is ons devies, en dat menen we heel erg ook. Geen onderscheid. Er is 
plaats voor iedereen, waar hij of zij ook vandaan komt, of welke overtuiging 
hij of zij ook heeft.
 
Een kindje dat veggie, of halal, of Indisch rundsvrij… wil eten op 
kamp, moet kunnen?
Ines: Uiteraard. Een kind moet zich bij ons volledig kunnen ontplooien, en 
natuurlijk nemen we daarbij de thuissituatie in overweging. We willen niet 
instrijken tegen de haren van de ouders. Dat zou niet kunnen en ook niet 
mogen. En als bepaalde geledingen daar problemen zouden rond maken – 
en we hebben met die duizenden en duizenden leden uiteraard af en toe 
wel iets waarover te discussiëren valt – dan gaan we in overleg, steeds 
uitgaande van onze grondvisie. Chiro is er voor iedereen. 
Lies: Ook wij worden met Uilenspel heel vaak geconfronteerd met andere 
culturen. Ik neem vooral de wijken Dampoort, St-Amandsberg en Wondel-
gem onder mijn hoede, en het is zo dat de leerbijstand vaak bij gezinnen 
van andere herkomst is, of bij armere gezinnen... Zo werken we heel vaak 
samen met de school De Krekel, van St-Amandsberg, en de brugfiguur van 
die school. Scholen dragen inderdaad soms kinderen aan bij ons, en als wij 
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Nergens anders 
vind je zoveel 
onbaatzuchti-
ge en vrijwilli-
ge input in de 
maatschappij 
via talloze jeugd-
verenigingen als 
hier.       



de zekerheid krijgen dat de ouders er ook echt zelf achter staan, starten we 
begeleiding op.

En jullie kunnen de vraag aan?
Lies: Bijlange niet. We hebben honderd kinderen op de wachtlijst staan, om 
maar te zeggen. En dan moet je weten dat er binnen Gent nog een kleine 
twintigtal gelijkaardige organisaties werkzaam zijn, elk met zijn of haar fo-
cus. Wij werken in onze aanpak vooral spelgericht, want dat vinden we vitaal 
om het kind mee op pad te krijgen. Vergeet ook niet, dat natuurlijk het kind 
zelf zich er ook goed bij moet voelen, én de vrijwilliger ook, want het gaat 
over een 1-op-1 aanpak en dat is toch best heel close.

Kan je niet té bevriend geraken met de familie? 
Lies: Daar waken we over, hoor. Daar overleggen we rond. Wat als ouders 
vragen om mee te gaan op uitstap? Om bv. peter of meter te worden? Dat 
laatste raden we heel erg af, omdat het voor het leven is. Daar moet je op je 
hoede zijn. Maar je vraag is terecht: jaren een kind van een gezin begelei-
den, schept een band. Ik kan er zelf van meespreken, want ook ik heb een 
familie waar ik bijna kind aan huis ben. Maar je moet daar ook zelf zien wat 
je grenzen zijn, en die van het gezin, en of je daarbinnen nog kan doen wat 
je geacht wordt te doen.

Om samen te vatten: een maatschappij heeft vrijwilligerswerk no-
dig, nu meer dan ooit?
Ines: Daar ben ik zeker van. Voor het werk ging ik naar Helsinki om daar het 
jeugdwerk te leren kennen. Daar wordt zowat alles door de overheid aange-
stuurd en dus betaald. Ondanks het feit dat de overheid daar wel veel geld 
voor jeugdwerk vrij maakt voelt dat voor mij helemaal anders aan. De gretig-
heid en het evidente van onze Belgische vrijwilligersmentaliteit ervoer ik toch 
als stukken warmer. Op dat punt is Vlaanderen echt een zalige plaats, uniek 
in de hele wereld, geloof me. Nergens anders vind je zoveel onbaatzuchtige 
en vrijwillige input in de maatschappij  via talloze jeugdverenigingen als hier. 
Het zogeheten middenveld, waarvan ik vind dat het wel wat onderbelicht 
wordt tegenwoordig. Terwijl het toch ons hele bestel een warmte geeft die 
nergens ter wereld haar gelijke kent. Dus ik ben een heel grote pleitbezorger 
van de behartiging van vrijwilligerswerk. En geloof me, een jeugdvereniging 
zoals de Chiro, heeft terecht nog altijd een grote maatschappelijke stem. 
We zijn zo verankerd in onze Vlaamse mentaliteit, hebben haar mee ge-
creëerd, zijn er mee drager van… dat bewindslieden en politici onze stem 
niet zomaar naast zich neer kunnen leggen. Gelukkig maar, want ik vind 
dat wij met een warme stem spreken en de gemeenschap heel veel te 
bieden hebben. Meer dan 100 000 kinderen krijgen iedere zaterdag- of 
zondagnamiddag een fantastisch ervaring, 
door talloze leiders en leidsters die het beste 
van zichzelf geven. En wij zijn daar niet alleen 
in: de Scouts, de KLJ, de KSA… nog tal van 
andere verenigingen. Vrijwilligerswerk, ook in 
ziekenhuizen, sportverenigingen… dat maakt 
ons Vlaanderland toch tot een heel gedragen 
en warme samenleving?

Lies: Je hebt gelijk, Ines. En daarom frustreert 
het me dat een vereniging als de onze een full-
timemedewerker nodig heeft om fondsen te werven, want we worden nau-
welijks gesubsidieerd, terwijl ons werk zo vitaal is voor de samenleving. We 
ressorteren niet onder onderwijs, niet onder welzijn, niet onder cultuur… 
enfin, we zitten op het kruispunt van alles en nog wat, en tegelijk staan we 
politiek nergens… Met alle gevolgen van dien. Daarom ook denk ik dat mijn 
ander werk binnen Vrijwilligerswerkwerkt, ook van groot belang is. Vereni-
gingen die werken met vrijwilligers gepast begeleiden, wegwijs maken in 
de papierwinkel en wetgeving, in hoe de vrijwilligers tevreden te houden, in 

de uitbouw van de organisatie… Ook daar is 
grote nood aan. Net zoveel als aan het politie-
ke inzicht dat verenigingen zoals Uilenspel en 
talloze andere, van grote betekenis zijn voor 
de maatschappij. Zeker weten.

En zo zijn we weer aan het begin: er is 
politieke verantwoordelijkheid nodig 
die het vrijwilligerswerk echt behartigt. 
Dank Ines en Lies, voor deze getuigenis. 

Alle succes nog bij jullie ‘warme’ werk. 
Ines: Graag gedaan, Luc.
Lies: Insgelijks!

Contact: 
Chiro.be - Vlaamsejeugdraad.be - inesdegeest@hotmail.be
Uilenspel.be - vrijwilligerswerkwerkt.be - lies@uilenspel.be
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We zitten op het 
kruispunt van 

alles en nog wat 
en tegelijk staan we 
politiek nergens…

Interview



Gentsesteenweg 435 
9160 LOKEREN (Zeveneken)
Tel. 09.348 53 71
en 09.356 85 27 

 Rijschool
Zeveneken

w w w . r i j s c h o o l - z e v e n e k e n . b evanaf minstens 6 uur praktijkles

Bon
korting € 25

  www.lorenti.be - Dorp-Oost 107 - 9080 Lochristi - 09 356 90 51 

Schoenpoetsservice 
uw schoenen volledig opgeknapt

voor € 7,50.

Vanaf nu aanvaarden wij alle schoenherstellingen 

NIEUW 1 

Antwerpse Steenweg 33, bus 001   I   9080 Lochristi   I   Tel: 09.430 65 64   I   www.kaasconcept.be

 zoekt een collega.

Vacature: Halftijds, 4 halve dagen Optie voor meer uren is mogelijk

Taken: winkel bediende 

Verreisten: 
Gemotiveerd, leergierig, beleefd, 
verzorgd voorkomen, 
in het bezit van een rijbewijs, 
kennis over wijn en kaas is een plus punt. 

Bestel tijdig je  kaasschotel - charcuterie - geschenkmand - voor de eindejaarsfeesten

• Kerstbomen
van eigen kweek te verkrijgen 

   >> Omorika (blauwe spar)
   >> Nordmanspar
   >> Fraserie
   >> Koreana

Vanaf zaterdag 30 november elke woensdag,
vrijdag, zaterdag en zondag

doorlopend van 9u30 tot 18u00 
Brandstraat 8a  |  9080 Beervelde  |  T: 0474/83 42 30

Kerstbomen
’t Buitenleven

Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09.355 65 27 
Open:  woensdag 13.30-18 u  -  donderdag en vrijdag 9-12 u en 13.30-18 u 
zaterdag 9-12 en 13.30-17 u  -  zon- maan- en dinsdag  gesloten

DrankenDranken  De WispelaereDe Wispelaere

Een vrolijk, lekker en geschenkvol St-Niklaas



 “Kleine gelukjes”

 “Kleine gelukjes”
 “Kleine gelukjes”
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Klein gelukje
van Tineke Deduytschaever



Zaak gesloten wegens jaarlijks verlof tijdens de eindejaarsfeesten  van zo.22/12 t.e.m. do. 9/1/20, 
enkel afhaling traiteur kan tijdens de feestdagen.

Wij kunnen grote tafels tot 40 personen aanvaarden in de zaak.
Wenst u een familiefeest of personeelsfeest te organiseren kan u ons vrijblijvend contacteren op 
0475/899745 of info@twethuis.be 

Menu’s worden enkel per tafel en 
voor het ganse gezelschap geserveerd.

• Wij serveren u een weekmenu van woensdagavond tot vrijdagavond aan € 23,50. 
    (Voorgerecht of soep, keuze vis/vlees als hoofdschotel.)

• Maandelijks wisselend degustatiemenu.
• Op zondagavond enkel de Verrassingsmenu aan € 40 all-in

    (glas Cava, VG met glas bier of wijn, HS met glas bier of wijn, dessert of koffie).

Kreeften-Bouillabaisse 
Weekend

Van donderdagmiddag 21 tot zondagmiddag 24 november

Herfstslaatje met gebakken scampi’s, 
sausje met venkel en Ricard

*
Bouillabaisse rijk gevuld met Noordzeevis en schelpjes, 

lookbroodjes, kaas en rouille
Met extra casserole soep op tafel…

(met halve kreeft : supl. € 16)
of

voor de vleesliefhebbers:
Dunne lende van Belgisch Wit –Blauw 

met Peperroomsaus,
Fris slaatje en verse frietjes

         Prijs Menu: € 40

Maandmenu
Van donderdagavond 21 november tem zaterdagavond 21 december 2019

 (niet op zondagavond)

Rijk slaatje met gerookte everzwijn, 
gebakken St. Jacobsvrucht en eendenleverpastei

Tripel Kanunnik  – Brouwerij Wilderen uit Wilderen (St.Truiden)
*

 Veloutésoepje van witlof met Breydelspek en boschampignons
*

Fazant Fine Champagne, romige savooikool, 
mousseline van knolselder, amandelkroketjes

Chimay Tripel  – Trappistenbier
of

Gebakken zeebaarsfilet, paellarijst met groentjes, 
jus van schaaldieren

Filou – Brouwerij Van Honsebrouck uit Izegem
*

Nagerecht met peer, vanille-ijs
of

Irish Koffie (supl. € 3)
of

Bordje kaas met rozijnen-notentoast
(supl. + € 4 - met bier of wijn + € 4)

Duchesse de Bourgogne – Brouwerij Verhaeghe Vichte

Prijs Menu: 
Menu zonder dranken:  € 48,50

Met aangepaste bieren: +€ 10  -  Met aangepaste wijnen: +€ 15
Bob formule bieren: +€ 7  -  Bob formule wijnen: +€ 10 

Enkel op reservatie



Restaurant ‘t Wethuis 
Hijfte Center 1 - 9080 Lochristi 

Tel: 0475/89 97 45
info@twethuis.be - www.twethuis.be 

Leuke attentie: 
bij bestellingen per

4 personen van de menu’s

offreren we een fles Cava

Menu 1 Aan € 32 (zonder soep)

3 aperitief hapjes

Koud voorgerecht 
• Terrine van gerookte zalm, krab en rog, fris slaatje en 

kruidensausje
• Terrine van wild, uienconfituur en rozijnenbroodje
• Pladijsfilet gevuld met kreeft, nage met fijne groentjes 

(suppl. € 5)

Soepen (suppl. niet inbegrepen in de prijs)

• Pompoensoepje, gerookt kippenwit, broodcroutons (€ 4)

• Consommé van ossenstaart (€ 5,50)

• Rijke Oostendse vissoep met kaas, rouille en korstjes (€ 

5,50)

Hoofdgerechten
• Gevulde kalkoenfilet, appeltje met veenbessen, gratinaard-

appelen
• Gemarineerd varkenshaasje, sausje met veenbessen, winter-

groenten, kroketjes
• Stoofpotje van Noordzeevis, Duchesse         aardappelen

Kerstbuche of Eindejaarssurprise

Menu 2  Aan€ 42,50 (zonder soep)

4 aperitief hapjes (2 koud / 2 warm)

Voorgerechten 
• Terrine van gerookte zalm, krab en rog, fris slaatje en kruiden-

sausje
• Slaatje met ham van hert en geitenkaas, sausje met honing
• Pladijsfilet gevuld met kreeft, nage met fijne groentjes
• Halve kreeft van 250 gr. (kreeften van 500 gr), Nage of met krui-

denboter of Belle-Vue (suppl. van € 12,50)

Soepen (suppl. niet inbegrepen in de prijs)

Zie bij menu 1

Hoofdgerechten
• Ontbeende en gevulde kwartel met eendenlever en kalfszwezerik, 

sausje met spek – sjalot en Bernardus Prior bier, kroketjes en 
groentjes (suppl. € 5)

• Fazant Fine Champagne, appeltje en veenbessen, stronkje witlof, 
amandelkroketjes

• Stoofpotje van Noordzeevis met Duchesse aardappelen
• Filet van Lotte, prei, boschampignons, kreeftensaus, Duchesse 

aardappelen (suppl. € 5) 

Kerstbuche of Eindejaarssurprise

• Bestellen 
Kan telefonisch op 0475/89.97.45 of via mail info@
twethuis.be (bestellingen moeten wel door ons bevestigd 
worden)
Voor kerst ten laatste op donderdag 19/12 en voor oude-
jaar donderdag 26/12 telkens voor 17 uur.

• Afhalen 
Voor kerstavond en oudejaarsavond van 15 tot 17 uur. 
Voor kerstdag en nieuwjaarsdag tussen 10 en 11.30 uur.
Of mits afspraak met ons….
Betalingen gebeuren contant aub!

      Traiteurdienst 
Kerstavond - Kerstdag - Oudejaarsavond - Nieuwjaarsdag

Geniet samen met uw gasten van onze heerlijke feestmenu’s. Stel zelf uw menu samen.
Bij de voorgerechten en soepen voorzien wij broodjes!!



UW BADKAMERRENOVATIE

VAN A tot Z MET VEPA
 origineel  creatief  aangenaam  persoonlijk 

Sanitair
Verwarming
HVAC
Ventilatie
Tegels

VEPA BVBA • WACHTEBEKESTRAAT 115 - 9060 ZELZATE
info@vepasanitair.be • www.vepasanitair.be

Bezoek
onze showroom

 of maak een afspraak, in de
showroom of bĳ  u thuis 

09 345 56 25

ma-vrij :

9u tot 12u - 13u tot 18u 

Donderdag open tot 20u 

zat : 9u tot 16u

Openingsuren
toonzaal :

VOLG ONS

whisky – calvados – rum – gin – vermouth – mezcal – tequila – cocktails – wodka – whisky – calvados – rum – gin –
vermouth – mezcal – tequila – cocktails – wodka – whisky – calvados – rum – gin – vermouth – mezcal – tequila –
cocktails – wodka – whisky – calvados – rum – gin – vermouth – mezcal – tequila – cocktails – wodka – whisky –
calvados – rum – gin – vermouth – mezcal – tequila – cocktails – wodka – whisky – calvados – rum – gin – vermouth
– mezcal – tequila – cocktails – wodka – whisky – calvados – rum – gin – vermouth – mezcal – tequila – cocktails –
wodka – whisky – calvados – rum – gin – vermouth – mezcal – tequila – cocktails – wodka – whisky – calvados –
rum – gin – vermouth – mezcal – tequila – cocktails – wodka – whisky – calvados – rum – gin – vermouth – mezcal –

Spirit Happening
Vrijdag 29 november
Vanaf 19 uur - gratis inkom

In de winkel – Dorp-Oost 133, Lochristi

Drinks De Clercq organiseert

Te verwachten
> 250 sterke dranken & cocktails te degusteren

2 gratis bonnetjes (bij aankoop van de eerste drankkaart)

à Bij aankoop van één of meerdere gedegusteerde flessen maak je kans op 1 van de 20 gratis flessen

sfeervol-gezellig-interessant
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volgende aanvragen bereikten de redactie

het eihet ei

‘Long May You Run’ 
wordt een wandeltocht 
voor het goede doel. 50 
km stappen langs de 
Leie, een traject met 
een symbolische waar-
de. De eerste marathon 
die Chris ooit liep was 
de Alpro Leiemarathon. 
“Long May You Run” 
wordt dus niet enkel 
een actie in het kader 
van “de Warmste 

Week”, maar is ook een eerbetoon aan Chris De Vuyst. Op 22 
december wordt er gewandeld van het gemeenteplein in Sint-
Denijs-Westrem naar het podium van Music for Life op het Nelson 
Mandelaplein in Kortrijk (50 km).

Long May You Run 
Zondag 22 december 2019 
om 7 u. startschot in Sint-Denijs-Westrem

Info/inschrijving: www.longmayyourun.be - info@longmayyourun.be - 0495/66 01 87 - martens.ilske@gmail.com

Praktisch:
• 6.30 u.: vertrek in Lochristi, een bus brengt de deelnemers naar de start-

plaats 
• 7 u.: startschot in Sint-Denijs-Westrem 
• Onderweg 3 stopplaatsen / instapplaatsen: 
   > na 20 km Deinze 
   > na 31 km Zulte 
   > na 44 km Harelbeke
• 18.40 u.: aankomst Kortrijk - Music for life 
• er wordt in groep gewandeld, er is een bezemwagen
• de bus brengt de wandelaars terug naar Lochristi of naar de instapplaats. 

Prijs: € 18 per persoon (incl. gesigneerd exemplaar van het boekje “Long May 
You Run”).
Opbrengst:  zal geschonken worden aan OIGO “Opgeven is geen optie”, een 
vereniging die tot doel heeft een daadwerkelijke bijdrage te leveren in de strijd 
tegen kanker.

               Wandeltocht (50 - 30 - 19 - 6 km) voor het goede doel 
                            van Sint-Denijs-Westrem tot podium Music for Life in Kortrijk

KERST VOOR IEDEREEn
Woensdag 25 december 2019
Oude gemeenteschool Zeveneken

Op 25 december zal er voor de 14de keer een 
kerstfeest georganiseerd worden voor mensen van 
Zeveneken en Lochristi. Een feestelijke dag waar-
door de eenzaamheid en de financiële zorgen 
even vergeten worden. Dit heeft plaats in de oude 
gemeenteschool Hoekstraat 1 te Zeveneken.

Deze dag wordt volledig georganiseerd door vrijwilli-
gers en daarom willen we vragen of er mensen zijn 
die ons initiatief willen steunen.
  
Van harte bedankt
HET TEAM VAN “KERST VOOR IEDEREEN”

GRAFISCH BEDRĲF

Maak kerstfeest mogelijk voor wie alleen staat op kerstdag, 
voor wie het financieel moeilijk heeft

Steun ons initiatief: BE39 9797 8429 4919 - Info:  Angèle Van Peteghem 09/ 355 74 53 - Lieva Van Driessche 09/ 355 91 31



Er zijn heel veel slaapwinkels, maar geloof ons als we zeg-
gen dat Noppe Slaapcultuur er met kop en schouders 
bovenuit steekt.
Nathalie Noppe, haar man Danny en hun gedreven team 
begeleiden jullie op een uiterst persoonlijke en oprechte 
manier bij het vinden van uw ideale bed, matras of hoofd-
kussen.
Dit doen ze met een duidelijke visie over hoe ze uw slaap 
effectief kunnen verbeteren. Na meer dan 45 jaar krijgen 
zij daardoor nog dagelijks nieuwe klanten over de vloer, 
dikwijls gestimuleerd om langs te gaan door hun bijzonder 
trouw cliënteel.
De uitmuntende service en warm onthaal dragen bij aan 
hun klantvriendelijkheid. Ze weten de ideale balans te vin-
den tussen traditie, ambacht en innovatie. Een vriendelij-
ke, ongedwongen aanpak en een luisterend oor voor uw 
slaapwens, daar staan ze voor.
Laat u dus meenemen in hun (h)eerlijk verhaal vol passie 
voor slapen. Want een bezoekje aan hun showroom kan 2 
maand later zorgen voor een wereld van verschil!
Het doel is om van je slaapkamer en je bed de beste plek 
ter wereld te maken, waar de stress van je afglijdt.

Wat is zaliger dan ‘s avonds in 
je bed kruipen, wetende dat 
je metéén ondergedompeld 
wordt in een gevoel van totale 
ontspanning?
Of tenminste... 
zo zou het moéten zijn?

Welkom in onze toonzaal  
Gentse Steenweg 9, 9160 Lokeren - Tel. 09/348.19.72  
www.noppeslaapcultuur.be - www.pret-a-dormir.be - 

Instagram@pretadormir

Het ontbreekt Noppe Slaapcultuur ook 
niet aan dynamiek. Zo is er 3 jaar ge-
leden een volledig ‘pretverdiep’ bijge-
bouwd (deze naam is een afleiding van 
hun online shop www.pret-a-dormir.be).

Nieuwe bezoekers staan elke keer stom-
verbaasd over het fenomenaal aanbod 
aan nachtkleding, homewear, lingerie & 
beachwear. Terwijl op de benedenver-
dieping alle aspecten van (technisch) 
slapen aan bod komen, is op de boven-
verdieping de trendgevoeligheid van 
Nathalie zeer duidelijk. De enorme waai-
er aan merken en stijlen getuigen van 
excellente smaak en klasse. Van knusse 
slaapkleedjes tot ultra luxueuze pyjama’s 
of gezellige onepiece nachtkleding. Van 
basic beha tot de speciale lingeriecol-
lecties. Tijdens de zomermaanden kan 
u kiezen uit de vele merken bikini’s en 
beachwear. Wandel ons pretverdiep 
binnen en voel je onmiddelijk thuis. 
Kijk op je gemak rond en beleef een on-
vergetelijke winkelervaring. Laat je inspi-
reren door ons smaakvol gepresenteerde collecties, bedlinnen en acces-
soires.

Volg alles over het pretverdiep via Instagram@pretadormir

Noppe Slaapcultuur is over al die jaren uitgegroeid tot een heus con-
cept met focus op de slaapwereld, maar met een eigenzinnige twist..
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Ik heb bij God allemachtig
Geen contract met nummer9080
De inspiratie gaat en komt
Maar ik vond het niet gezond
Bruusk de banden te verbreken
Daarom anders bekeken
Dacht ik bij mijzelf, OKE
Ik doe der nog eens aan mee

Het lijkt misschien komiek
Maar ik hou veel van muziek
Van tijd een plezante song
Dat houdt iedereen jong
Bijvoorbeeld ‘Saragossa’ van Jimmy Frey
Een meezinger van die ook al 80-jarige Pee
Samen met die ‘Rozen naar Sandra’
Bracht hij de mensen in de warmste week bijna in coma
Zij konden geholpen worden door het Rode Kruis
Die zijn daar wel kind aan huis

Genoeg voor deze laatste keer
U hoort mij nog wel eens weer
Bij leven en welzijn tot een van volgende jaren
Zodat ik de ideeën op kan sparen.

Beste Mensen,

             Willy
     Van Kerckvoorde

 “Klein gelukje”



D E  N I E U W K O M E R S  VA N  O P E L

WE’RE READY. ARE YOU?

ONTDEK DE NIEUWE OPEL CORSA EN OPEL ASTRA
TIJDENS ONS OPENDEURWEEKEND VAN 22 TOT EN MET 24 NOVEMBER

VAN ACKER
LOKEREN

Dijkstraat 2A • 9160 Lokeren
09/342.83.10 • www.garagevanacker.be

VAN ACKER
LOCHRISTI

Kapiteinsstraat 29 • 9080 Lochristi
09/355.82.34 • www.garagevanacker.be

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be.

CORSA 4,0-6,4 L/100 KM  104-144 G/KM
ASTRA 4,0-6,2 L/100 KM  117-147 G/KM
Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.

GENIET TIJDENS HET EVENT VAN EEN HAPJE EN EEN DRANKJE. SPRINGKASTEEL VOOR DE KLEINSTE OPEL FANS VOORZIEN.

ELEKTRO & KEUKENS

LOCHRISTI - WACHTEBEKE

NV Elektro Ongenae - Dorp-Oost 80 - 9080 Lochristi -  09 3284447
Open: Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12 u. en van 13.30 tot 18 u. - Zaterdag van 9.30 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 u.

Reeds langer dan 25 jaar een familiezaak 
in klein en groot elektro, hifi, smart tv, … 
Gekend voor onze service na verkoop!!

Het aanspreekpunt 
voor herstellingen 

alle merken.

Omdat Lochristi nood heeft 
aan een vakman die dicht bij de klant staat, 

die advies op maat kan geven, 
een onmiddellijk aanspreekpunt is bij vragen en een 

service heeft voor, tijdens en na de aankoop.



Lola4Life 2.0 Zaterdag 21 december 2019 

‘LoLa4Life2.0’ Lopen of wandelen tvv Koester. Alle afstanden mogelijk. 
Van enkele kilometers tot de volledige marathon. 
Start in Laarne. Stopplaats in elke deelgemeente van Laarne en Lochristi. 
Finishplaats kan gekozen worden: kerstmarkt Kalken of tent Hyfte tijdens kerstweekend.

Instapplaatsen: Wandelaar  Loper

Laarne - Dorpstraat (42,4 km) 09.30 uur 12.00 uur
Laarne - Lagen Heirweg (36,4 km) 10.50 uur 12.50 uur
Beervelde - Ledeakkerstraat (29,9 km) 12.15 uur 13.45 uur
Lochristi - Dekenijstraat (25,3 km) 13.15 uur 14.25 uur
Zaffelare - K. P. Jozef Triestlaan (15,9 km) 15.15 uur 15.55 uur
Zeveneken - Zeveneken dorp (10,4 km) 16.25 uur 16.40 uur
Zeveneken - Bastelare (7,9 km) 17.00 uur 17.05 uur
Eindpunt Hijfte - Kasteeldreef (3,4 km) 18.05 uur 18.15 uur
Eindpunt Kerstmarkt Kalken 3 km)

7de keer Hijfte Kerst   
De Hijftese Kerstvrienden 
van vrijdag 20 tot en met zondag 22 december
Verleydonckstraat, Hijfte rechttegenover het volwassenenonderwijs.

Op vrijdag 20 december is iedereen welkom op de 
Houthakkersfuif (pre-skiparty) vanaf 21u. Inkom is gratis. 
DJ The Lumberjack zal voor de nodige feest -en dans-
muziek (Brouwershof overgoten met een geutje Apres-
ski/ Ambiance en afgewerkt met een streepje Retro) 
zorgen voor alle leeftijden. 
Dresscode heren: houthakkershemd
Dresscode dames: Heidi von Tirol.
  
Zaterdag 21 december vanaf 17 u. welkom in ons 
Kerstvrienden pop-upcafé waar we rond 18 u. de vele 
lopers en wandelaars van LoLa4life 2.0 zullen verwel-
komen. De aankomststreep is, na het verdwijnen van de 
warmste week in Puyenbroeck, immers getrokken in de 
feesttent van de Hijftese Kerstvrienden. Dit wandel-en 
loopevenement met aankomst in Hijfte is ten voordele 
van VZW Koester. Ons pop-upcafé blijft geopend tot mid-
dernacht en er zal voor het nodige amusement gezorgd 
worden met drank, food, muziek en ouderwetse volks-
spelen.  

Zondag 22 december 
vanaf 14 u. openenen we 

onze 7e kersthappening. 
Restaurants d’Oude Pastorie 

en ’t Wethuis zullen de lekkerste 
gerechtjes op jullie bord toveren.  Raf 
Violi en de Kerstman zullen de kinde-
ren en de mama’s vanaf 16 u. laten 
shaken op de leukste kinderdiscohits. 
Rond 18 u. krijgen we een prachtig 

optreden van het kinderkoor van 

muziekschool Lochristi voorgeschoteld. Nadien zal 
Kerstvriend Kurt nog voor de nodige ambiance zorgen 
tot 22 u.
  
Met een beetje geluk gaan jullie op zondag naar huis 
met één van de vele mooie waardebonnen die je kan 
winnen tijdens onze kerstballenworp. Bovendien schenkt 
onze trouwe sympathisant Alain Van de Heede terug een 
ballonvaart. 
 
De winst van het volledige weekend wordt opnieuw 
geschonken aan enkele verenigingen/goede doelen 
zoals Mozaïek vzw, vzw Koester, OOOC Luein, KLJ Hijfte, 
Oudercomité de Sprankel. 

Prijs: € 15 per persoon. 
Vanaf 1 december 
bedraagt dit € 20. 
De inschrijvingsgelden 
worden gelijk (en volledig) 
verdeeld onder de goede 
doelen OIGO en Koester. 
De eerste 300 inschrij-
vingen krijgen het boek 'Hartloper' gratis 
aangeboden. 
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Lootsche baton
We geven onze Lootsche estafettestok door aan een ‘groepsmens’. 
De gekozen loper bepaalt wie overneemt. Enige beperking: er wordt het liefst tot buiten de 
deelgemeente gelopen. En ’t moet met liefde zijn, dat de baton doorgegeven wordt.   (sh)

Hallo iedereen! Allereerst een dikke merci aan Simon Nimmegeers, een 
goede KSA-vriend die me de baton doorspeelde.
 
Ik ben Robbe Ryckbosch, 22 jaar oud en al even lang wonende in het 
mooie Zaffelare. Samen met mijn broer Jesse vorm ik een tweeling, waar-
van ik een volledige helft uitmaak. Vergis je echter niet: ik ben minstens ne-
gen minuten ouder dan hij. In Zaffelare ben ik actief in de jeugdwerking. Zo 
was ik in het verleden leider in KSA Zaffelare. Toen ik vorig jaar stopte met 
de KSA, kon ik moeilijk afscheid nemen. Daarom ben ik meteen bestuurslid 
geworden van de oud-leidingsbond, wat ik nu nog altijd ben. Daarnaast is 
dit ook mijn eerste jaar als bestuurslid van Jeugdhuis De Beeste. In al deze 
verenigingen beleef ik doldwaze avonturen. 

Er moet natuurlijk ook gewerkt worden. Zo studeerde ik deze zomer af 
als Master in de Vergelijkende Moderne Letterkunde aan de UGent. Dat 
zijn dure woorden die gewoon betekenen dat ik graag boeken lees. In 
september ben ik gestart met de Educatieve Masteropleiding om leraar te 
kunnen worden. Daarnaast beoefen ik nog een studentenjob in Dreamland 
Lochristi. Dat doe ik intussen al zo lang dat de zin “Kan ik je helpen?” bijna 
op mijn rug getatoeëerd staat.
  
Tot slot spendeer ik vooral veel tijd met familie en vrienden en probeer ik 
te genieten van mijn jeugd. Wie goed genoeg zoekt, zal me meestal wel 
terugvinden op een goed feestje in onze gemeente.
 
Graag geef ik de baton door aan Thibault De Clercq. Thibault is een goede 
vriend uit mijn middelbare schooltijd die popelt om zijn levensverhaal met 
Lochristi te delen. 

Goedendag iedereen, ik ben Thibault De Clercq. Eerst en vooral zou 
ik graag Robbe Ryckbosch willen bedanken voor het doorgeven van 
de baton. 

Robbe en ik kennen elkaar van op de middelbare school, Edugo De To-
ren in Oostakker, waar we samen in de klas zaten. Ik woon al mijn hele 
leven, de volle 21 jaar, in Beervelde. Hier runt mijn vader een bloemis-
terij waar we azalea’s kweken. Naast mijn ouders woon ik nog samen 
met mijn broer Gauthier (links op de onderste foto) en onze hond Bono.

In het dagelijks leven ben ik student aan de Universiteit Gent, ik zit 
momenteel in mijn laatste jaar Handelswetenschappen en ik heb voor 
de afstudeerrichting “Finance en Risicomanagement” gekozen. Ik hoop 
om volgend jaar een uitdagende job in deze sector te vinden.
 
Mijn vrije tijd vul ik met wielrennen zowel passief als actief, zo heb ik al 
twee keer de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen betwist. Daar-
naast probeer ik mijn conditie op peil te houden door op regelmatige 
basis te gaan lopen. Ook steek ik maar wat graag mijn handen uit de 
mouwen op de bloemisterij. Hoewel ik de zaak later niet ga overnemen, 
heb ik de passie voor azalea’s van thuis uit wel meegekregen. Verder 
hou ik er ook van om nieuwe muziek te ontdekken.

Ik geef de baton met veel plezier door aan Gaetan Mels, een vriend die 
ik heb leren kennen via het Lootse uitgangsleven.

22
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De Lootsche baton

Bedankt Gaetan! 

Mijn naam is Pablo Pazos-Casal, 21 jaar en ik woon al 12 jaar 
in Lochristi. Ik heb er een groot deel van mijn jeugd doorgebracht 
en vind het een fantastisch dorp om te wonen. 

Ik ben al 6 jaar actief als trainer bij Jago Sint-Amandsberg. Jago 
Sint-Amandsberg is voortgekomen uit het vroegere FC Azalea. 
Ik ben begonnen bij de U9 maar ben ondertussen trainer van de 
U15. Dit doe ik samen met Gaetan Mels. Hij is een grote hulp. 
Jago is één grote familie. We hebben niet alleen 21 jeugdploe-
gen, een seniorenwerking en een veterarenploeg maar ook een 
meisjeswerking en G-Voetbal. Het is een echte familieclub, ieder-
een kent iedereen. Bij Jago krijgt elke voetballer de kans om zijn 
geliefkoosd spelletje te spelen op zijn of haar niveau. Iedereen is 
welkom. Elke speler wordt gelijk behandeld, elke speler is uniek. 
De visie van Jago is spelers te gaan opleiden met als doel de 
doorstroming naar de eerste ploeg. Een eerste ploeg met enkel 
jeugdspelers is het grote doel van Jago. 

Bedankt Thibault!
 
Ik ben Gaetan Mels, 22 jaar en al even lang inwoner van Lochristi. 
Ik heb er op de basisschool gezeten, ik heb er gevoetbald, m.a.w. Ik 
ben er opgegroeid. Het is tevens het dorp waar ik mijn vriendin heb 
leren kennen, aan de rijschool van Lochristi. 

Ik ben sinds kort werkzaam bij Idocta, een bedrijf in Waregem die 
zich bezighoudt met het beheren van documenten en data van 
andere bedrijven. Onze core business bestaat uit het verhuren of 
verkopen van multifunctionele printers. Het is voor mij nog wat zoe-
ken, maar ik begin het leuker en leuker te vinden. Ik hoop dan ook 
namelijk van dienst te kunnen zijn voor vele bedrijven in Lochristi en 
omstreken ;) 

Voorts was ik jarenlang actief bij SK Lochristi, maar sinds drie
jaar ben ik overgestapt naar Jago Sint-Amandsberg waar ik sinds 
kort ook trainer ben. Daar heb ik ook Pablo leren kennen aan wie ik 
dan ook mijn baton wil doorgeven. 

44
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Tekst: Luc Van de Vijver
Foto’s: Mark Verbrugge

Vertel eens: jullie lazen het artikel en hopla, jullie vrijwil-
ligerswerk was een feit?
Frank: Nu ja, zo snel ging het niet, al moet ik gelijk zeggen dat 
Martine en ik er ook zolang niet hoefden over na te denken. We 
wisten beiden dat we graag nog zinvol bezig wilden zijn – ik had 
een carrière in Volvo achter de rug, en Martine in het bijzonder 
onderwijs, te Gent – en dat we voor onszelf hadden uitgemaakt 
dat we dat in een omgeving wilden doen waar nog veel leeftij-
den tegelijk aanwezig waren. Dat had iets met de retour van 
energie te maken, denk ik, een soort van ‘nog volop in het leven 
willen staan’. Een WZC kwam daarom niet direct in het vizier, 
maar dit MOK-project wel. 

Martine: Zelf had ik inderdaad een loopbaan achter de rug 
in het bijzonder onderwijs, waar ik o.m. kookles gaf. Een hele 
carrière lang heb ik gezocht hoe gerechten en ‘kookkunsten’ 
aan mensen met een beperking aan te leren. Van uitgeschreven 
gerechten, tot voorgelezen recepten, tot tekeningen en schet-
sen… En toen ik las dat in het Beerveldse Mok er ook een soep- 
en koffiebar zou zijn, en dus uiteraard ook een keuken, dacht 
ik gelijk dat ik mijn opgedane expertise heel erg kon doorgeven 
en benutten daar. En, zoals Frank zei, willen we in ons pensi-
oen absoluut nog bijdragen aan de maatschappij. Van betekenis 
zijn. En dat biedt vrijwilligerswerk toch heel erg, hoor.

Frank: Bovendien 
ervoeren we het als 
bijzonder aange-
naam dat we er van 
het eerste uur af bij 
konden zijn. Dat 
kwam zo: het arti-
kel in jullie 100ste 
editie had de aan-
dacht getrokken, 
maar het toeval wou 
dat onze dochter Evelien ook 
vriendin was van de initiatief-
nemende Evelien Haentjens. Wij 
nodigden haar dus eens uit voor een babbel, en dat klikte met-
een. Wij twijfelden geen seconde meer: daar zouden we ons 
graag twee dagen per week voor inzetten. Martine in de keuken 
en ik de bar. 

Martine: Onze shifts lopen van 9 tot 13 u., op donderdag en 
vrijdag. De cafetaria is langer open, en ook op zaterdag overi-
gens – zelfs met mogelijkheid tot ontbijt –, maar we hadden 
voor onszelf uitgemaakt dat dat de hoeveelheid tijd en energie 
was die we erin wilden steken.

Frank Mees en 
    Martine Saey
Vrijwilligers bij MOK vzw, te Beervelde
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In onze honderdste editie stelden we het toen nog premature Beerveldse 
project MOK voor, ofte Mensen Ondersteunen en Krachtgericht 
werken. Met papa Raf als financiële en mederealiserende ruggen-
steun, besloot dochter Evelien Haentjens met haar vriend Thomas 
Van Hoorick tot een site waar meerderjarige personen met een 
(verstandelijke en/of fysieke) beperking kunnen wonen in een 
van de 11 rolstoeltoegankelijke studio’s of duplexwoningen. Ons 
artikel trok de aandacht van het Ruilaarse echtpaar Frank Mees 
en Martine Saey, toen beiden net op pensioen en uitkijkend naar 
voor hen haalbaar en zinvol vrijwilligerswerk. En wat bleek: het 
werd een match vanaf het eerste uur.



Mike Interieur - Bedrijvenlaan 16 - 9080 Lochristi - Tel: 09 355 59 42 
Gsm: 0495 50 96 99 - E-mail: info@mikeinterieur.be

We bestaan dit jaar 25 jaar. 
We specialiseren ons in de fabricatie van keukens, badkamers, 
wandkasten en algemene meubelinrichtingen op maat. Zowel 
strakke moderne interieurs als landelijke stijlen worden met zorg 
gemaakt en geplaatst. 
Onze eigen ontwerpafdeling werkt alles uit en brengt elk idee van 
droom tot werkelijkheid.  
Alle meubelonderdelen worden voor 100% in eigen atelier vervaar-
digd waardoor wij volledig op maat en volgens de wensen van de 
klant kunnen werken. 

Dringend gezocht
bekwame meestergast
om ons team te versterken.

AUTOCENTER STEVENS BVBA
Antwerpsesteenweg 86 - 9080 Lochristi
Tel: 09/355.74.52  - www.autocenterstevens.be

Zijn enige job, de uwe vergemakkelijken.
Geconnecteerd en autonoom dankzij zijn intuïtief bedienbare functies biedt de nieuwe Passat Business een uitzonderlijk hoge comfortervaring. Met zijn We Connect,
infotainmentsysteem met toegang tot streamingdiensten, digitale radio, geavanceerde onlinediensten en spraakbediening is hij een waar plezier om mee te rijden.

*WLTP-goedgekeurd voertuig. Situatie op 06/09/2019, op basis van de op die datum goedgekeurde motorisaties. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie 
over de fiscaliteit van uw voertuig. Getoond model uitgerust met betalende opties. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : volkswagen.be 

1,4 - 8,8 L /100 KM • 33 - 206 G /KM CO2 (WLTP)*

De nieuwe 
Passat

Uw Volkswagen-concessiehouder

Vraag een 
testrit aan uw
concessiehouder.



Frank: Precies. Het klinkt 
misschien raar, maar onze 
week verloopt nog gestruc-
tureerder a.h.w. dan toen 
we werkten. Op maan- en 
dinsdag, is het schoonma-
ken en tuinieren... Woens-
dag is onze ‘vrije dag’, de 
donderdag en vrijdag gaan 
we haar het MOK. En het 
weekend is het weekend, 
hé!
 
Wordt het niet een te 
grote band, zo twee da-
gen in de week? Zet het 
geen rem op wat je an-

ders nog zou kunnen doen?
Martine: Daar hebben we duidelijke afspraken rond gemaakt, aan beide 
kanten. Wij dat we ongebonden af en toe een reisje wilden maken – daar 
zijn we dol op – maar anderzijds toch ook, dat als we niet op reis zijn, we 
het engagement effectief wekelijks opnemen. Je moet ernstig zijn en je 
verplichtingen nakomen, ook al zijn die onvergoed.

Geen onkostenvergoeding of zo?
Frank: De eigenaars hebben dat een paar keer voorgesteld maar wij zijn 
daar heel beslist in, dat willen we niet. Ik zou mij daar ook niet goed bij 
voelen. Van Ruilare naar Beervelde, is niet rond de wereld rijden, hé. En 
vrijwilligerswerk is vrijwillig iets doen. Je hebt er bovendien zelf veel aan. 

De energie die ik daar ‘vang’ 
van de bewoners, de eige-
naars, de mensen die er wer-
ken… alles samen toch een 
klein 20-tal is gewoon onbe-
taalbaar. Je krijgt tientallen 
verwelkomingen op een dag, 
en wat een positiviteit dat er 
van die mensen uitgaat! Je 
houdt het niet voor mogelijk.

Martine: Dat is echt zo. Er 
heerst daar een heel goede 
sfeer. Je wordt er zelf ge-
lukkig van. Een oud madam-
metje komt er dagelijks een 
kopje koffie drinken, want de 
wandeling is goed voor haar 

gezondheid, en de babbel die ze met Frank kan doen, beurt haar iedere 
keer weer op. Een kranige 90-er rijdt dagelijks tot bij ons om ‘de oudjes 
daar’ een hart onder de riem te steken (lacht). Echt fantastisch toch!

Frank: Bovendien merk ik dat er steeds meer mensen ook de autostrade 
eens verlaten – suggestie gps? –, om een gebakje te eten, of een andere 
kleine hap. Want de keuken is wat uitgebreid ondertussen. De vraag werd 
ook groter.

Martine: Maar het moet voor de bewoners haalbaar blijven, hé. Ze helpen 
mee in de keuken en dat maakt dat het ook voor hen een zinvolle dagtaak 
kan worden, maar je mag natuurlijk niemand gaan overbevragen. Daar-
rond hebben we vaak overleg. We houden de vinger aan de pols.

Kan de band met de bewoners niet té groot worden?
Frank: Ook dat brengen we in overleg. Ik nam eens iemand mee naar het 
voetbal, op de Heizel… maar wat je voor één iemand doet, behoor je ook 
voor een ander te doen. Vandaar dat we beslisten om dingen in groep te 
doen of niet. Anders creëer je verwachtingen die je inderdaad niet waar 
kunt maken.

Niemand van de buren, vrienden, of familie… die jullie zegt: ga 
toch sporten, of trek er wat meer op uit, denk toch aan jezelf, in 
plaats van alle weken daar tweemaal te gaan helpen, onbezoldigd 
nog wel.
Martine: Och, je krijgt verschillende reacties. Sommigen zeggen: ‘Gulder 
zijt goed zot gulder, twee dagen voor niets gaan werken’, anderen luis-
teren vol bewondering en worden aangestoken om zelf ook iets te gaan 
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De energie 
die ik daar 
‘vang’ van de 
bewoners, de 
eigenaars, de 
mensen die er 
werken…  alles 
samen toch een 
klein 20-tal is 
gewoon onbe-
taalbaar.



V E R K O O P  -  V E R H U U R  -  P R O J E C T O N T W I K K E L I N G  -  G R A T I S  A D V I E S  &  W A A R D E B E P A L I N G

maatwerk in
vastgoed

cv De Leefboom 
Vastgoedmakelaars

Dekenijstraat 18
9080 Lochristi 

Tel: 09.355 99 58 
Fax: 09.355 29 33

www.deleefboom.be
info@deleefboom.be

BIV 205.909 & 503.564   

Panden te koop: Panden te huur:

Evergem  - Hazegrasstraat:

goed onderhouden open bebouwing 
op 827m² - 5 slpk – living – dubbele 
garage – badkamer 
EPC: 320 - UC: 294026
Wg – Gdv – Gvkr – Vv
Prijs: € 399.000

Lochristi - Schoolstraat: 
nieuwbouwappartement met 
ruime leefruimte, met open 
geïnst. kkn, 1 slpk, badk. met 
douche, berging, zonnig terras 
en garage - EPB (UC: 13257): 
104.21  
Prijs: € 795/md incl AK.

Zaffelare - 
Zaffelare-Dorp: 
gerenoveerde woning met 
2 slpk, badk. met douche, 
leefruimte met inger. kkn 
en ruim terras – EPC (UC: 
1469783): 492  
Prijs: € 735/md

Zelzate  - Kasteelstraat:
rustieke villa, 795m², living, geïnst. keu-
ken, 4 slpk., badk., aparte douche, gara-
ge, 18 zonnepanelen, perfect onderhou-
den, EPC (UC: 1471939): 267
Wg – Dgv – Gvkr – Vv
Prijs: € 409.044

Zaffelare   - Kapelstraat:
eigentijdse kwaliteitsvolle villa in lan-
delijke omgeving - 
(EPC: 387 - uc: 2188182)
Wg – Gdv – Gvkr – Vv
Prijs: € 547.000

Lochristi- Hendrikslaar: 
Zéér ruime kantoorruimte 
of praktijkruimte van 225 
m² met 5 parkeerplaatsen 
voor het gebouw, zéér goed 
bereikbaar. EPC: 150. 
Onmiddellijk vrij  
Prijs: € 1.250/md

Nazareth   - ’s Gravenstraat:
stijlvol handelspand/ praktijk/ kantoor 
met een oppervlakte van 110m²! Cen-
trale ligging, goede bereikbaarheid en 
instapklaar!
Wg – Gdv – Gvkr – Vv
Prijs: € 249.000

Gentbrugge   - V. Evrardlaan:
recent appartement op toplocatie 
en op fietsafstand van Gent centrum 
(EPB: 102.21 - uc: 136341)
Wg – Gdv – Gvkr – Vv
Prijs: € 324.000

Lochristi - Kievithof:
recente en ruime HOB in kindvrien-
delijke wijk, ruime living, geinst. kkn, 
badk bad en douche, mog. zolder 
omvormen, garage - EPB (UC: 00904): 
152.01 - Vv – Wg – Gdv – Gvkr 
Prijs: € 425.000

Beervelde- 
Tollekenswegel: 
OB, inkom, r lichtrijke liv, ing 
keu, veranda, waspl, berging, 
3 slpk, badk, tuin, terras, 
garage. EPC: 483  
Prijs: € 1.150/md

Lochristi - Denen: 
Ruime (handels)woning 
met 6 slpk., inger. kkn, 2 
badk., garage, ruime parking 
voorraan! Ideaal voor creche, 
kantoorruimtes of praktijk! 
EPC (UC: 2203433): 222  
Prijs: € 1.500/md incl AK.

Lochristi- Kouter: 
eigentijdse HOB met living, 
bureau, inger. kkn, 3 slpk, 
garage en zeer rustige ligging! 
EPC (UC: 945693): 215  
Prijs: € 1.050/md

 

Te renoveren HOB of mogelijkheid tot bouwgrond 
te Desteldonk!

Binnenkort te koop:
Zeveneken 

Zeveneken-Dorp:
HOB op 384 m², r liv, ing keu, 
waspl, 3 slpk, badk, zolder, tuin, 
terras, dub gar. 
UC: 2200085. EPC: 776
Wg – Gvg – Gvkr – Gdv
Prijs: € 295.000



doen. En wijzelf: wij zouden het voor geen geld ter wereld willen missen. 
De voldoening die we eruit halen, onbetaalbaar. Een voorrecht. En het 
werkt ook aan twee kanten: wij krijgen zelf energie terug, van de jeugdige 
medewerkers, de enthousiaste eigenaars, de bewoners… Echt leuk, hoor.

Jullie zijn echte Jaggers?
Frank: (lacht) Ja, dat nieuwe woord. De jonge actieve gepensioneerden… 
Jagger of niet, de naam kan mij niet schelen, 
maar vrijwilligerswerk maakt ons pensioen 
heel zinvol. Hele dagen thuiszitten en op el-
kaars lip en niets anders meer beleven, dat is 
niets voor ons. Neen, het Mok biedt ons ook 
nog veel gespreksstof en natuurlijk praten wij 
erover, ook als er bezoek is, of als de kinderen 
komen…

En die zijn trots?
Frank: Jazeker. Ze polsen er vaak naar, en 
bovendien zijn Jasmien en Evelien zelf ook heel 
erg sociaal betrokken, dus dat wij dat engage-
ment ook nog opnemen, nu we de kaap van 
zestig gerond hebben, vinden ze echt tof.

Iedereen zou aan vrijwilligerswerk moe-
ten doen?
Martine: Moeten? Neen, dat vind ik niet. Iedereen moet doen wat hij 
graag doet. Maar dat het zeer zinvol kan zijn en veel betekenis kan geven 
aan je eigen leven als je voor een ander iets doet, ook en vooral onbezol-
digd, kan ik wel getuigen. Je staat erdoor ook zelf nog met beide voeten 
in de maatschappij. Je bent zelf niet uitgeteld. Onderschat niet wat het 
met je doet om geen vooruitzichten te hebben of van geen tel meer te zijn. 

Neen, vrijwilligerswerk is een voorrecht, zo zie ik het.

Er zou best wel eens wat meer campagne mogen gevoerd worden, 
voor vrijwilligerswerk? Zoiets als een BOB-campagne? Affiches 
langs de openbare weg: Vrijwilligerswerk geeft zin aan je leven?
Martine: Kijk ja, dat zou ik dan wel weer een goed idee vinden. 
Frank: Ja, dat zou kunnen werken. Soms hoor ik mensen wel eens zeg-

gen dat ze met hun dagen geen blijf weten, 
niet meer weten wat te doen. Welnu, die zou 
ik ten stelligste aanraden om vrijwilligerswerk 
te doen. Daar zit geluk, geloof me. Heel veel. 
De beste remedie tegen eenzaamheid is je 
engageren voor anderen. Want geef toe, veel 
ouderen lijden toch onder eenzaamheid. Het is 
toch een heel grote maatschappelijke kwaal.

Prima suggestie. Dank voor jullie getui-
genis, Frank en Martine. En heerlijk om 
te horen hoe enthousiast jullie daarover 
zijn.
Frank: Kom gerust eens een kopje koffie drin-
ken. Je zal merken, je bent er niet alleen. Het 
draait daar echt goed en het is een soort van 
gemeenschapscafeetje aan het worden.

Doen we zeker eens. Succes!

Contact: 
Thomas Van Hoorick & Evelien Haentjens
Beervelde-Dorp 56 - 9080 Beervelde (Lochristi)
0496 94 34 24 - info@mokvzw.be - mokvzw.be

december 2019 47

Sommigen zeggen: 
‘Gulder zijt goed 
zot gulder, twee 
dagen voor niets 

gaan werken’, an-
deren luisteren vol 

bewondering en 
worden aangesto-

ken om zelf ook iets 
te gaan doen. 



Vindt dit een heel leuke tijdsinvulling.

Is beetje bang binnengekomen. De tijd dat je 
zelf aan het werken bent ben je niet veel thuis. 
En ken je hooguit je buren.

Omdat ze niet ver van ‘t Fazantenhof woont.
Bij het passeren ook gezien dat ze vrijwilligers 
zochten. Is toen één keer naar een vergadering 
geweest... en ze was vertrokken.

Vanaf zijn 45 jaar op medisch pensioen 
gezet.
Woont alleen, en altijd thuis zitten...
Bij het bouwen van ‘t Fazantenhof zochten ze 
vrijwilligers.

Heeft zich vanaf dag 1 aangeboden. En is 
hier bijna 5 dagen op 5.

Brig i t te  Braecke
         °  19 oktober  1957

Lutgarde  Van Assche
         °  23 apr i l  1955

Pe t e r  Impens
         °  21 mei  1964

“Wat zit ik thuis alleen te doen.
Hier word ik op handen gedragen.”

Heeft ook op die manier met 
heel veel mensen contact.
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‘t Fazanten
hof

B O S D R E E F  5 C  -  L O C H R I S T I

Heeft hier heel veel 
mensen leren kennen!



Was hier gepasseerd bij de opening van 
‘t Fazantenhof. 
Is begonnen als vrijwilliger met 1 dag in 
de week.

Is vrijwilligster voor het geven en begeleiden van de 
salsalessen.
Helpt Ivan Martines, een Cubaan, choreograaf 
en  een hele enthousiaste lesgever. Hij komt om de 
3 maanden over om als choreograaf professioneel 
salsales te geven in ‘t Fazantenhof. Geeft les in 
september, oktober en november en in maart, april 
en mei van 7 uur tot half 10.
Zoekt nog een vrijwilliger om de bar te doen ‘s 
avonds

Was erbij van helemaal in het begin.
Heeft tafeltennis opgestart en begeleidt ook 
de fietstochten.
Er wordt bij ‘t pingpongen heel veel dubbel 
gespeeld. In het begin was er een heel groot 
verschil in het ‘kunnen spelen’ van de spelers.
Maar na een tijdje... 

Vrijwilliger daar ben je nooit te oud of te jong voor. 
Velen hebben een passie, en willen daar iets mee doen. En 
al is dat 1 keer op de maand of elke dag. Ieder vult het in op 
eigen tempo, mogelijkheden en kunnen. 
Ze zijn in ‘t Fazantenhof bijna met 100 vrijwilligers. En ze 
zijn er nog altijd op zoek naar. Zes krijgen er hier 
eventjes extra aandacht.
Maar van ons krijgen ze allemaal een dikke 

Marion  Leys
         °  27 september  1953

Sonja  Rosseau
         °  20 september  1947

Patr ick  Goossens
         °  4  jun i  1955

Lo Actua

Mensen fleuren daar echt van op. 
Bij sommigen is het 30, 40 jaar ge-
leden dat ze nog gespeeld hebben. En kijkt ook nog uit naar 

mannen/danspartners want 
die zijn er veel te weinig.
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MARC EVERAERT
IMMO bvba

 09 349 29 50 - www.ImmoMarcEveraert.be - BIV 205708

     Oscar Colbrandtstraat 132Sint-Amandsberg

Moerbeke-Waas  

Lokeren Lochristi                          Konijnenstraat 15

Recent WOONHUIS (hob)
met 3 slaapkamers en tuin. EPC 172 kWh/m²

Te renoveren.
Tot. opp. 320m².
EPC 519 kWh/m². 
Inl. RO: 
Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

                             Leemstraat 26

NIEUWBOUW - WOONHUIS (ob) ENERGIEZUINIG 
met 2 slaapkamers en tuin. EPC Nieuwbouw

                                          Zeveneken-dorp 35 0301 
Ruim en recent 
APPARTEMENT - PENTHOUSE ±132m² 
EPC 118 kWh/m²

APPARTEMENT (2de Verd.)
met twee slaapkamers en 
individuele garage
EPC 172 kWh/m².
Inl. RO: Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv.
Rustige woonbuurt.

Lochristi

Wachtebeke  
te renoveren WOONHUIS 
met 2 slaapkamers, tuintje en garage.
EPC 668 kWh/m²
Inl. RO: Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Statiestraat 9 Eksaarde 

ruime VILLA 
met grote tuin. Tot. opp. 
1.516 m²  (± 30 m 
straatbreedte) 
EPC 426 kWh/m² 
Inl. RO: Vg-Wg+Lwag-
Gmo-Gvkr-Gvv

Te huur

    Rechtstraat 271

4 1 percelen BOUWGROND
voor Half Open Bebouwing
met een opp. van 607 m².

Laatste perceel
Landelijke ligging met zicht op de 
velden.
Inl. RO: Gvg-Wg+Lwag-Gmo-Gvkr-Vv.

Molenstraat 1

Oosteindeken 56

Eksaarde

Daknam-dorp 34A

Te koop

Verkocht

RUIM WOONHUIS (gb)

Daknam

Ruim LANDHUIS (ob)
met tuin en aanpalend bosje
Tot. opp. 1999 m².
EPC 301 kWh/m².
Landelijke ligging, vlakbij het pittoreske 
dorpsplein van Daknam en de Durme
Inl. RO: In aanvraag



Vensterbank
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gedicht

Zij zat op de vensterbank
van haar dromen
haar leven te overschouwen.
Ze dacht:
door iedere kring van mijn gedachten
blaas ik weer een sprankel hoop.
Dat is lang geleden.
En ze blies als het kind van ooit
een halootje
op van vroeger,
als een rimpel uit een meer,
een klein, kringelend pluimpje
dat openend in de zon verdween.
Ze dacht:
ik doe dat net zolang
tot ik doorheen
mijn oude, berijmde vensterglazen
weer naar binnen
staren kan. 
En naar buiten. 
En weer voelen kan
hoe ooit zo heel dicht
en zo heel gewoon
weer mezelf te kunnen zijn.

 Lvdv
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Indrukwekkend is het minste wat je kan zeggen! 
De Destelbergse Turnclub Athena (met Lootse input!) gooit weer 

hoge ogen want ze imponeerden alweer met halsbrekende spron-
gen en formaties in de competitie van Belgium’s Got Talent.

Een golden buzzer zoemde hen tot in de studioshows en ze gingen 
gelijk door op hun elan, tot in de finale.

TURNCLUB ATHENA 
naar de finale van Belgium’s got talent op 20 december 

In wat volgt, enkele 
korte getuigenissen 
van drie gymnasten 

Astrid Van Hilst, Sarah 
Van Den Berghe, 

Hanne De Tollenaere 
en de trainster 

Lynn D’hont.

Met z’n allen 
stemmen voor Turnclub Athena 

op 20 december tijdens
de liveshow op VTM!



53

Naast turnen wil ik vooral 
ook een boodschap of een 

verhaal brengen dat 
mensen raakt of hen aan 

het denken zet. 

Ervaring - Getuigenis

       Lynn D’hont
CHOREOGRAFE TURNCLUB ATHENA – 34 JAAR

Ons avontuur van Belgium’s Got Talent begon tijdens de audities, 
waar we naast de mooie commentaren van de jury ook nog de 
Golden Buzzer van het publiek kregen voor de act met de ge-
blinddoekte meisjes. Dit gaf ons een extra boost om nog harder 
te trainen voor de studioshow. Tijdens de studioshow brachten 
we een stukje van een oefening die we 2 jaar geleden reeds op 
wedstrijd hadden gebracht, maar we hebben er extra aan gesleu-
teld om de jury nog harder van hun sokken te kunnen blazen. En 
dat is gelukt… we kregen van hen het rechstreekse ticket voor 
de finale! Naast turnen wil ik vooral ook een boodschap of een 
verhaal brengen dat mensen raakt of hen aan het denken zet. Ik 
denk dat dit ons ook anders maakt dan andere acrogroepen die 
het BGT parcours reeds hebben doorlopen. Onze deelname aan 
Belgium’s Got Talent verliep tot nu toe echt helemaal volgens het 
droomscenario en zorgde bovendien voor een enorme dynamiek 
binnen de groep. Een onvergetelijke ervaring, dat is het minste 
wat je kan zeggen.

Met het ticket voor de finale op zak zijn we ondertussen hard aan 
het werk voor onze finale act, waar we opnieuw hopen om de 
jury en de mensen thuis te kunnen raken. De finale gaat door op 
vrijdag 20 december en de uiteindelijke winnaar wordt gekozen 
door de kijkers via stemming (SMS + gratis via vtm.be). We ho-
pen dus alvast op massaal veel stemmen!! Er is tijdens de finale 
namelijk een geldprijs te winnen van maar liefst 50.000 euro en 
daar hebben we alvast een bestemming voor. Onze grote droom, 
een eigen turnhal in samenwerking met de Gemeente Destelber-
gen. Duimen en stemmen maar!  

Lynn D’hont

Fotografie Griet Gillisjans

Fotografie Griet Gillisjans



Stapschoenen aan, 
         de fiets van stal 
   of een ommetje waard...

    Ook in het najaar zijn er redenen genoeg
om in Mendonk te passeren.

De Brasserie voor een kleine snack of dagschotel of toch 
liever iets uitgebreider met voor-, hoofdgerecht en dessert.  
De Feestschuur: een unieke locatie voor elk feest op maat.

Het terras: nog lekker genieten van de najaarszon.

Elke werkdag MENU aan € 27: 
soep of kroketje • Hoofdgerecht van de dag • Koffie

Welkom op onze 3de editie 
Sfeervolle 

        Kerstmarkt
Zaterdag 7 december vanaf 16 u.
Zondag 8 december vanaf 15 u.

Gezellig samen zijn, een oog werpen op de creatieve produkten van lokale handelaars, 
genieten van een hapje en een drankje:  
Jenevers, Fillierskoffie,  Champagne, Gin, Oesters, Pannenkoeken, Warme Soep, Hot-dogs,… 
Leuk versierd en Kerstsfeer gegarandeerd! 

Vrij & gratis toegankelijk. 

Iedereen welkom!

Tot Dan!                                                                                                                             

Smakelijk welkom
Kom met de wagen, de fiets, te voet of zelfs met de 

boot... wij zijn vlot bereikbaar langs elke weg.

Bavohoeve - Restaurant Le Plan - Mendonkdorp 16/18 - Mendonk
www.bavohoeve.be - www.leplan98.be - 0470/600 600 - 09/349 49 83

maandag & dinsdag gesloten
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          Ervaring - Getuigenis

    Astrid Van Hilst 
      GYMNAST - 27 JAAR

Vorig seizoen 
werd in over-
leg afgesproken 
dat we zouden 
deelnemen met 
een deel van de 
demogroep van 
turnclub Athena 
aan Belgium’s 
got talent. De 
voorbereidingen 

zijn begonnen aan het einde van vorig 
seizoen. We maakten een ingekorte re-
make van onze demo-oefening van een 
aantal jaar geleden. Deze act kon de jury 
overtuigen, maar ook de kijkers. We kre-
gen de golden buzzer door de publieks-
stemmen. Dat was een heel fijn gevoel, 
en gaf veel zin om door te gaan. We 
trainden  hard op een tweede act, ook 
een remake van een oude wedstrijdoe-
fening. Onze oefening werd ook door de 
choreografen van Belgium’s got talent 

onder handen genomen om ons volledig 
klaar te stomen voor de studioshow. De 
week in de aanloop van de studioshow 
was best intens. We reden verschillende 
avonden naar Lint om te trainen en voor 
een interview. De sfeer was enerzijds 
wat gespannen, toch kon er ook veel ge-
lachen worden en hadden we een fijne 
omgang met de deelnemers van andere 
acts. De dag van de opnames duurde 
best lang. Al in de ochtend startten de 
repetities, het overlopen van de volgor-
des, de regie van de avond. Tussendoor 
was het steeds afwachten en moesten 
we zorgen dat we opgewarmd bleven. 

De spanning steeg doorheen de avond. 
Wij waren als vijfde act aan de beurt en 
konden in de backstage de andere acts 
bekijken. Alle andere kandidaten wens-
ten ons veel succes. 

Astrid Van Hilst

We kregen de 
golden buzzer 
door de publieks-
stemmen. Dat 
was een heel 
fijn gevoel, en 
gaf veel zin om 
door te gaan

Fotografie Griet Gillisjans

Fotografie Griet Gillisjans



Tuincenter André De Stercke
Antwerpsesteenweg  21 A - 9080 Lochristi 
Tel.09 355 61 34 
 info@tuincenterdestercke.be  
www.tuincenterdestercke.be 

Op zoek naar een KERSTBOOM?
Ruime keuze, scherpe prijzen

BEZOEK OOK ONZE INTERIEUR EN KERSTDECO AFDELING.

Welkom van 15 tot 22 u. in OLD CASTLE:
Antwerpse steenweg 25 - 9080 Lochristi - 0499 75 05 02

info@oldcastle-businesscenter.be - www.oldcastle-businesscenter.be

OOK OPEN OP ZONDAG 8 & 15 december 
van 10 u. tot 17 u. doorlopend

Ervaring - Getuigenis

        Sarah Van Den Berghe
GYMNAST - 20 JAAR
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Ervaring - Getuigenis

        Sarah Van Den Berghe
GYMNAST - 20 JAAR

Het is echt super om te kunnen deelnemen als team aan BGT, zeker nu 
we een plaats naar de finale veroverd hebben stijgt het enthousiasme 
alleen maar! 

Ik vind het een topervaring, ook om mee te maken hoe de opnames en 
alles achter de schermen verlopen. Het is allemaal heel impressionant 
met vele camera’s en visagisten, maar alles heeft natuurlijk een keer-
zijde. Ik had het persoonlijk erg onderschat. Ik had niet verwacht dat er 
zoveel tijd en energie ging kruipen in het programma. Het is namelijk 
veel meer dan alleen een aflevering opnemen waarbij we ons oefening 
doen, zo hebben we interviews, workshops en beautyshots waarvoor we 
telkens op verplaatsing moeten gaan, en dan natuurlijk nog trainingen. 
Hierdoor heb ik weinig tijd voor school en door de opnames mis ik ook 

heel wat lessen, dat achteraf inhalen maakt het best zwaar. Ook de week 
van de opnames merk je dat iedereen vermoeid is, zo duurde de studio-
show opname tot 0.30 u., we waren er al om 10 u. 
Maar als ik achteraf de aflevering kan bekijken op tv dan is het dat zeker 
waard; de golden buzzer, plaats in de finale dankzij de jury, wat een 
zalige momenten om mee te maken als team! Het is superfijn dat ik 
deze dingen samen kan bereiken met een topteam, dat dankzij BGT en 
de vele tijdsbestedingen samen alleen maar sterker is geworden. Ik heb 
alvast super veel zin in de finale, al zal het opnieuw een drukke periode 
worden. De finale valt net tijdens de blok, waardoor het opnieuw even 
lastig wordt, maar dat heb ik er zeker voor over!

Sarah Van Den Berghe

Ik had het 
persoonlijk 
erg onder-
schat. Ik had 
niet verwacht 
dat er zoveel 
tijd en energie 
ging kruipen 
in het pro-
gramma

Fotografie Griet Gillisjans



www.argenta.be/beleggingsadviseur 

Hij staat voor je klaar. Vandaag. Morgen. Altijd. 
Kennismaken? Kom gerust binnen.

Laurent is jouw persoonlijke
beleggingsadviseur.
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Beleggen?
Met Laurent
natuurlijk.
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ARGENTA LOCHRISTI: 
Baetslé bvba

Dorp-West 99 I 9080 Lochristi
09/395.09.90 I lochristi@argenta.be
FSMA 116333 cAcB  BE 0674.905.115
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Hij staat voor je klaar. Vandaag. Morgen. Altijd. 
Kennismaken? Kom gerust binnen.

Laurent is jouw persoonlijke
beleggingsadviseur.
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Ervaring - Getuigenis

       Hanne De Tollenaere
GYMNAST - 12 JAAR

Ik ben Hanne De Tollenaere, 12 jaar en 
ik neem als bovenpartner samen met 
turnclub Athena deel aan Belgium Got 
Talent. Ik vind het een heel leuke er-
varing om een tv-optreden te kunnen 
meemaken, zowel voor als achter de 
schermen valt er heel wat te beleven. 
Heel spannend allemaal! De meest fan-
tastische momenten waren wanneer we 
de publieks golden buzzer kregen en na-
dien in de studioshow rechtstreeks naar 
de finale werden doorgestuurd door de 
jury. De commentaren waren zalig! Niet 
verwacht maar wel zo hard gehoopt! En 

ook leuk dat iedereen je achteraf aan-
sprak en succes wenste.
Ik wil ook nog even mijn trainster Lynn 
bedanken omdat zij telkens opnieuw 
zulke originele acts in elkaar weet te 
steken.

En graag nog een warme oproep naar 
iedereen om in de finale jullie stem uit te 
brengen op onze turnclub, want turnclub 
Athena is gewoon een topclub! Dankje-
wel.

Hanne

Graag nog een warme 
oproep naar iedereen 
om in de finale jullie 
stem uit te brengen op 
onze turnclub, want 
turnclub Athena is 
gewoon een topclub! 

Fotografie Griet Gillisjans

Fotografie Griet Gillisjans



LOCHRISTI

Dorp Oost 62
9080 Lochristi

Tel. 09 356 00 84
E-mail: dany@adlochristi.be

GRATIS BON OP ZONDAG

LIKE ONZE FACEBOOK AD DELHAIZE LOCHRISTI

ExCLuSIEF vOOR AD DELHAIZE LOCHRISTI

ENKEL OP ZONDAG 15/12  

Niet cumuleerbaar met andere promoties. 
Tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant/
gezin. Enkel de originele bon wordt aanvaard.

500 GRAM  
TORTI PASTA 

PANZANI
waarde: E 1,55

bij aankoop van min. E 10  

Niet cumuleerbaar met andere promoties. 
Tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant/
gezin. Enkel de originele bon wordt aanvaard.

ENKEL OP ZONDAG 8/12  
4x125 gram Inex  

youghurt  
wit

waarde: E1,75
bij aankoopvan min. E 10  

Niet cumuleerbaar met andere promoties. 
Tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant/
gezin. Enkel de originele bon wordt aanvaard.

ENKEL OP ZONDAG 1/12  
12 eieren 365 

waarde: E 1,55
bij aankoopvan min. E 10  

Niet cumuleerbaar met andere promoties. 
Tegen afgifte van deze bon. 1 bon per klant/
gezin. Enkel de originele bon wordt aanvaard.

ENKEL OP ZONDAG 24/11  
150 GRAM  

krabsalade
waarde: E 3,10

bij aankoopvan min. E 10  



De wereld volgens... 
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 HERFST-COUNTDOWN

Dorp-Oost 107 - 9080 Lochristi - 09 356 90 51 - www.lorenti.be

STOCKOPRUIMING van
DAMES- en KINDERSCHOENEN
(vanaf woe tot vrij: 9-12 en 14-18u30 t.e.m. zaterdag 9-18u doorlopend

prijzen enkel geldig op alle schoenen in de tent)

WOENSDAG 20 nov ALLE schoenen aan

DONDERDAG 21 nov ALLE schoenen aan

VRIJDAG 22 nov ALLE schoenen aan

ZATERDAG 23 nov ALLE schoenen aan 

€ 70 € 50

€ 40
€ 25

Kwaliteitsmerken aan sterk verlaagde prijzen!
TERRE BLEUE I PERCHE NO? I RICOSTA I PEPINO I SEVENoneSEVEN I RONDINELLA 
ROMAGNOLI I STONES and BONES I ELI I PAPANATAS I FLORENS I TRACK STYLE
TIMBERLAND I RIVER WOODS I FRUIT I JANET&JANET I EL NATURALISTA I THINK I SCAPA 
DANIELE TUCCI I JHAY I LILIMILL I NATHAN-BAUME I LAURA&CO I KOXKO I GABOR I ARA
SERGIO TURRI I DANY G I SENSUNIQUE I NERO GIARDINI

HERFSTOPRUIMING

DONDERDAG 24 NOVEMBER   9.00 – 18.00 uur

VRIJDAG 25 NOVEMBER    9.00 - 18.00 uur

ZATERDAG 26 NOVEMBER   9.00 – 18.00 uur

KINDER-, DAMES- & HERENSCHOENEN

aan

STERK VERLAAGDE

PRIJZEN

DORP-OOST 107 – 9080 LOCHRISTI – 09 356 90 51

*VERKOOP ENKEL IN ONZE TENT  -  *BETALINGEN ENKEL CASH OF BANCONTACT

Dorp-West 5
9080 Lochristi
09 355 96 16
info@hcnorman.be

HOORCENTRUM

NORMAN
GRATIS
GEHOORTEST*
*zonder medisch doel

PROBEER NU JE HOORTOESTELLEN GRATIS UIT  
ZONDER ENIGE AANKOOPVERPLICHTING*

*mits voorschrift nko arts

BETER HOREN BETER LEVEN

IN SAMENWERKING MET VERANNEMAN AUDIOLOGIE
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                  Adfibodem bvba

           Kapelleken 15/0001 - 9080 Lochristi
Tel: 09.3551210 - jl.demeyer@adfibodem.be
www.adfibodem.be

CBA & Co BVBA
Boekhouding & Startersadvies
Kapelleken 15 bus 0002 - 9080 Lochristi
Tel: 09.348 52 35
valerie.caulier@cba-lochristi.be 

CRVB Accountancy bvba

Burg. Vermeulenlaan 20 - 9080 Lochristi
Tel : 09.355 24 63
E-mail: info@crvb.info

DPO Accountants en 
Belastingconsulenten
Jeroen Vandewalle
Weerstandshof 17 - 9080 Lochristi
Kleemstraat 84 - 9041 Oostakker
E-mail: jeroen.vandewalle@dpo.be
www.dpo.be

Dierenartsen
Dierenarts Katrijn De Groote
Drongenstraat 92 - 9160 Lokeren
Gsm: 0475.786 139 - Tel: 09.3288079
www.dierenartskatrijn.be

Dierenarts De Cubber Tim
Hoekskensstraat 39 - 9080 Lochristi
Gsm: 0478.37.87.98
www.dierenartsdecubber.be

Kinesitherapie
Kine Orchideeënhof
Orchideeënhof 7 - 9080 Lochristi
Tel. 09.259 06 58 - Gsm: 0476.99 44 39
E-mail: vanessa.minne@telenet.be

Koen Velghe - Kinesitherapeut
Elf Novemberlaan 3
9080 Lochristi
Gsm: 0478.47 00 67

Logopedie
LOGOPRAXIS
Multidisciplinaire groepspraktijk
Logopedie | Psychologie | Psychomotoriek | Diëtiek
Kapelleken 23 - 9080 Lochristi
Gsm: 0486.61 31 97 - www.logopraxis.be

Podologie
Ann Bieseman
Langenakkerlaan 61 - 9080 Lochristi
Gsm: 0477.75 18 69
www.podologie-lochristi.be

Helene Jacob 
Hoekstraat 76 c - 9080 Lochristi
Gsm: 0485.27 60 49 
www.podologiepraktijk-jacob.be

Advocaten
Advocatenkantoor Aelbrecht Sara bvba

Beervelde dorp 70 - 9080 Beervelde
Tel: 09.367 48 67 - fax: 09.367 48 68
E-mail: info@aelbrecht-law.be

Advocaat Tom De Sutter
Koning Albertlaan 128 - 9000 Gent
Tel: 09.222 94 31 - fax: 09.220 23 27
E-post: tdesutter@fransbaert-law.be
Webstek: www.fransbaert.be

Advocatenkantoor Erik Van Gerven bvba

Dorp West 73 - 9080 Lochristi
Tel: 09.355 10 06 - fax: 09.355 20 50
E-mail: advocatenkantoor@van-gerven.be

Advocatenkantoor Bart Raes
Beukendreef 26 - 9080 Lochristi
Tel: 09.356 73 68 - fax: 09.355 67 03
E-mail: bart_raes@skynet.be

Deconinck & Deblauwe
Koning Albertlaan 48 - 9080 Lochristi
Tel: 09.337 50 70 - fax: 09.337 50 75
E-mail: info@advocaatlochristi.be
www.advocaatlochristi.be

Advocaat Coolsaet Gert
Zavel 30 - 9080 Lochristi
Tel: 09.328 8443 - Gsm: 0497.436 166
Gert.coolsaet@telenet.be 

Jan Devroe
Zevenekendorp 16 - 9080 Lochristi
Tel: 09.356 95 72 - fax: 09.328 42 77
Gsm: 0495.800 944
Advocatenkantoor.devroe@telenet.be

Linda De Coninck
Beelbroekstraat 105a - 9040 Gent 
(Sint-Amandsberg)
Tel: 09.356 89 00 - fax: 09.356 69 75
E-mail: Linda.de.coninck@telenet.be

Advocatenkantoor Lievens
Ganzenhof 3 - 9080 Lochristi
Tel: 09.222 23 43 - fax: 09.398 03 37
E-mail: info@advocatenkantoorlievens.be

Boekhouders - Accountants
Fiscalisten
D&V Bedrijfsadviseurs bvba

Werner De Pauw - Geert Van Rysseghem
Rivierstraat 19 bus 101
9080 Lochristi
Tel. : 09/259 09 60 - www.dvba.be
geert.vanrysseghem@dvba.be
werner.depauw@dvba.be

Psychotherapie
Groeppraktijk De Vlinder 
psychologie - voedings-en dieetadvies
Moleneinde 44 - 9080 Zaffelare
hannahdejonghe@gmail.com - 0498 60 96 60
www.psycholooglochristi.be

GINKO Therapeutische Praktijk 
www.ginko-tgl.be - info@ginko-tgl.be
Myriam 0483/58.73.03
Geert 0473/39.05.69
Els 0494/75.16.15
Lien 0472/98.68.74

Begeleiding, herstel & zingeving
Als de lente wil
Krommendonck 15 - 9080 Lochristi
Luc Van de Vijver
Op afspraak: 0477 56 63 15 – l.vandevijver@skynet.be
www.alsdelentewil.be

Studiebegeleiding
Xanthippe - FIRST CLASS TUTORING
www.xanthippe.be - Tel. 0476/27 28 70
Meer info zie blz 74

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis Lochristi
Dorp West 88 - 9080 Lochristi
tel. 0800-20 30 2 - zorgcentrale@wgkovl.be
24u/7d - alle ziekenfondsen
www.witgelekruis.be

Thuisverpleging Jeroen Cottenier
jeroen.cottenier@gmail.com - Gsm: 0495.65 76 89
Kievithof 11 - 9080 Lochristi
Alle mutualiteiten - 7 op 7

Thuisverpleging Julita Van der Sypt
Hoekskensstraat 103 - 9080 Lochristi
GSM: 0495.23 97 43
E-mail: julitavandersypt@skynet.be
Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Thuisverpleging op maat
Katleen De Maertelaere - Gsm: 0498.903 382
Marleen Sucaet - Gsm: 0495.235 462
Mendonkdorp 61 - 9042 Mendonk
Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Thuisverpleging Greet Heeze
Hanselaarstraat 27 - 9080 Beervelde
Gsm: 0478.38 92 16 
Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Voedings- en dieetkundigen
Voedings- en dieetkundige
Diabeteseducator - Céline Stadeus
Koning Leopold III Laan 4 - 9080 Lochristi
0476.39 33 60 - Enkel op afspraak

Wenst u hier 
ook vemeld te 
staan? Neem 
contact met 
info@num-
mer9080.be
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vrijdag 22 november  vanaf 10 u. met NOCTURNE  tot 21 u.
zaterdag 23 november  van 10 u. tot 18 u.

KERSTMUS 
HAPPYNING

Serpentstraat 22 -  Gent   -  piep eens binnen!



www.a -p ropos .be

Dinsdag tem. Donderdag
9u30 - 12u30 & 13u30 - 18u
Vrijdag & Zaterdag 10u - 18u

Acties geldig tem 30/11/19

Denen 6
9080 Lochristi

T 09 326 02 59
(oude baan Gent-Antwerpen)

Wok Sensation

€99 ipv €159 Rocking 
Santokumes

€75
ipv €109

Zwarte gratineerschalen s/2

€39.95 ipv €64.95

BO
N20% korting

op een artikel naar keuze
in onze

Kook- en Geschenkshop

Enkel geldig op 29&30 november

BIJ  AANKOOP VAN EEN 24-DLG SERVIES

5+1 Gratis op alle borden, schalen, tassen,…

Sergio Herman

9080.indd   1 12/11/19   17:34



We zijn leerlingen van 7RVM (EDUGO 
Campus Lochristi). 
Omdat we het belangrijk vinden dat 
de leerlingen van onze school een 
plek hebben om tot rust te komen als 
ze het even moeilijk hebben, organi-
seren we dit jaar een evenement ten 
voordele van Rode Neuzen Dag. Dit 

evenement zal doorgaan op 
28 november van 18 tot 23 

uur op EDUGO Campus 
Lochristi. We hopen jul-
lie massaal te mogen 
verwelkomen!
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28 
NOVEMBER  

18u.-23u. 

Festival ten voordele van RODE NEUZEN DAG 

EDUGO Lochristi, Dorp-Oost 32, 9080 Lochristi 
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Verschillende 

eetgelegenheden en 

kinderanimatie 

Bram en Lennert: 19u.-21u. 

BOBBY: 21.15u.-21.45u. 

VVK: €10.00 
ADK: €12.00 

Niet op de openbare weg gooien 

FLOP events  

f.l.o.p._events 

Kaarten te verkrijgen via 

FLOPevents@gmail.com of Bowlingpaleis 

Lochristi 

Kinderen t.e.m. 

8 jaar gratis 

De laatstejaars uit het 7de specialisatiejaar Retailma-
nagement & Visual Merchandising organiseren dit jaar 
met hun minionderneming ‘F.L.O.P.’ een evenement. 
Zij organiseren hiervoor een groot festival op donderdag 
28 november. Hun streefdoel is 1000 aanwezigen, het 
wordt een evenement voor jong en oud, voor ieders bud-
get en met gezellige kraampjes. Hun festival zal meer 
zijn dan een festival, het wordt een beleving. 

Zij merkten dat er op onze school EDUGO Lochristi nood 
is aan een ruimte waar leerlingen naartoe kunnen wan-
neer ze het moeilijk hebben, dus droomden zij van een 
fijne, liefdevolle, openbare plaats. Dit is waar F.L.O.P. 
voor staat en daarom besloten zij om Rode Neuzen Dag 
te steunen.  

Omdat zij zelf de touwtjes in handen hebben bij 
de organisatie van dit alles contacteerden zij 
ook les Flamands, een creatief huis uit de 
buurt. Zo was de keuze voor BOBBY snel 
gemaakt.

Kaarten: 
bestellen via mail FLOPevents@gmail.
com.

leerlingen van 7RVM - edugo lochristi
     in het teken van Rode Neuzen Dag. 
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8 jaar gratis 
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8 jaar gratis 



Van EDUGO naar EDUGO 
Simon Eeraerts, a star is born 

Lid van de vijfkoppige pottenbrekende boysband BOBBY, en weldra te 
horen op het minifestival van EDUGO Lochristi op 28 november, van 18 

u. tot 23 u, met voorprogramma, randanimatie en nog zoveel meer. Must 
see dus… and hear natuurlijk!

donderdag  28 november 
van 18 u. tot 23 u.

@EDUGO Lochristi - Dorp-Oost 32

december 201966



Hoe raakt een industri-
ele wetenschapper van 
EDUGO, met ambitie in 
techniek, plots verzeild 
in de hippe en gloed-
nieuwe boysband BOB-
BY? Knal in het oog van 
de mediastorm? 
Na mijn vijfde jaar Industriële Wetenschappen op Edugo Glorieux heb 
ik de overstap gemaakt naar MUDA in Evergem, waar ik nu het laatste 
jaar Songwriting volg. Ik was al een tweetal jaar actief met muziek 
bezig toen ik in het najaar van vorig jaar een artikel in de krant zag 
dat Les Flamands, dat is het creatief huis rond Miguel Wiels, Niels 
Destadsbader en Peter Van de Veire, op zoek was naar muzikaal talent. 
Ik heb me toen onmiddellijk ingeschreven voor de open auditie. Op dat 
moment hadden zij nog geen enkel idee welke richting ze definitief uit 
wilden. Voor hetzelfde geld waren zij in hun zoektocht geland bij een 
meisjesgroep, maar toen de selectieprocedure vorderde voelden zij de 
chemie tussen ons 5 en zo werd BOBBY geboren. Ondertussen heb-
ben we, na een intensieve voorbereidingsperiode eind augustus ons 
debuutoptreden op Buikrock gedaan, is begin september onze eerste 
single “Hey, Don’t You Know” verschenen en kijken we samen uit naar 
de release van de volgende in de loop van november.

Het was een lastige keuze, of sprak het voor zich?
De keuze was inderdaad niet evident, maar het was iets wat ik moést 
doen. Muziek was voor mij alles waar ik mee bezig wilde zijn. Na de 
paasvakantie van het vijfde jaar heb ik dan ook met mijn ouders ge-
praat en hen verteld dat ik geen ingenieur maar muzikant wilde wor-
den. Ik ben er zeker van dat ze hier zeker een aantal nachten van wak-
ker gelegen hebben  ( ) maar al gauw hebben ze mij 100 % gesteund 
in mijn keuze en ben ik samen met hen onmiddellijk op zoek gegaan 
naar een opleiding die hierbij aansloot. Ook mijn leerkrachten bij Edugo 
hebben mij unaniem gesteund in het volgen van mijn muzikale droom.

Muziek zat altijd al in de genen, of heb je dat maar gaandeweg 
ontdekt in je leven? Keken mama en papa steeds over je muzi-
kale schouders heen?
Muziek zit zeker niet in mijn genen, mijn ouders en mijn broer zijn 
muzikale analfabeten. Ik volgde tijdens mijn lagere schoolperiode mu-
ziekles in Muziekschool Lochristi maar de liefde voor muziek heb ik 
pas voor het eerst ontdekt als lid/
zanger van de schoolband van 
Edugo Glorieux. Eerder toevallig 
ben ik tijdens de middagpauze 
eens een kijkje gaan nemen in 
het muzieklokaal waar Dries de 
Beul druk bezig was de school-
band nieuw leven in te blazen. Ze 
waren nog op zoek naar een zan-

ger en vroegen of ik dat zou 
zien zitten. We oefenden 
pauze na pauze en brachten 
onze covers van pop- en 
rocknummers voor het eerst 
op het schoolfeest. Ik kocht 
na mijn eerste vakantiejob 
mijn eerste gitaar en tijdens 

de les wiskunde schreef ik mijn eerste nummer in het schriftje dat ik 
hiervoor van Dries gekregen had. Ik heb me opnieuw ingeschreven in 
Muziekschool Lochristi voor notenleer, zang- en gitaarlessen en bleef 
schrijven aan eigen nummers die ik op kleine podia bracht als Simon 
Heart. 
Mijn ouders hebben mij hier steeds volledig in gesteund. Ik ben een 
vrije vogel en ik moét mijn vleugels kunnen uitslaan, maar ik weet dat 
ik bij hen en bij mijn broer steeds terecht kan voor advies als ik hier 
nood aan heb.

Grote voorbeelden gehad? Groepen of zangers die je inspire-
ren?
Mijn grote voorbeelden in de muziek zijn Ed Sheeran en Mumford and 
Sons. Ed Sheeran heeft met zijn gitaar en loopstation en zijn onge-
compliceerde teksten op korte tijd de wereld veroverd. Mijn hart ligt bij 
de folkmuziek. Deze zomer ben ik met de boys van BOBBY naar Rock 
Werchter getrokken. Ik heb er Mumford And Sons gezien, een prachtig 
concert, fantastische muzikanten en een magisch moment.

En dan de keuze: ga ik alleen op pad, of schrijf ik me in in een 
boysband? Ook niet evident zeker?
Toch wel. Ik ben super blij en trots om mijn eerste stappen in de éch-
te muziekwereld te mogen zetten samen met de andere jongens van 
BOBBY. Het samen leren, werken en delen maakt het zoveel rijker.

De selectie verliep vlot, of was het toch enkele weken nagel-
bijten?
De selectieperiode liep van begin december tot half januari. Toen kre-
gen we te horen dat de geselecteerde jongens deel gingen uitmaken 
van een nieuwe boysband. Het waren spannende weken, het was in-
derdaad nagelbijten, we wilden allemaal zó graag deel uitmaken van 
dit project …

Je kan je ding erin kwijt, in 
BOBBY? Songwriting, zingen, 
arrangeren…?
Absoluut! Wij mogen altijd onze 
mening geven. We zijn er over-
tuigd van dat we vooral op dat 
vlak veel kunnen leren. Het is 
een zegen om omringd te kun-
nen worden door onze mentors 
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Ik kocht na mijn eerste 
vakantiejob mijn eerste 

gitaar en
tijdens de les wiskunde 
schreef ik mijn eerste 

nummer! :-)

Ik ben er zeker van dat mijn 
ouders zeker een aantal 
nachten wakker gelegen

hebben van mijn keuze voor 
de muziek  maar al gauw 
steunden ze mij toch voor 

de volle 100 %!
 



Persijzerstraat 21 - Lochristi (Zaffelare) - 0495/23 78 59 - vankerkvoordedirk@skynet.be

Plaatser
lasser

gevraagd
van hekkens en afsluitingen

Bel voor meer info naar Dirk Van Kerkvoorde 0495/23 78 59

V A C A T U R E

DirkVan Kerkvoorde
AFSLUITINGEN - HEKKENS - AUTOMATISATIE - LAS- EN SMEEDWERK - TRAPPEN, LEUNINGEN EN SCHOUWKAPPEN 
PARLEFONIE EN VIDEOFONIE - VERKOOP BEKAERTMATERIALEN - TUINVERLICHTING

HET 
   ORIGINEELSTE
                   FEESTDESSERT
Bestel tijdig jouw ijsbuche en sneeuwballen bij Larmuseau. 

De ijsbuches worden gemaakt met de originele Italiaanse TALAMINI 

gelato. Een combinatie van heerlijk licht-verteerbaar melkijs en sorbets. Bestellen 

kan via 09 253 90 67, info@confiserielarmuseau.com en via onze webshop. U kan alle 

informatie vinden op www.confiserielarmuseau.com. Afhalen kan in Gent, Lochristi en Mariakerke.

Wij wensen jullie alvast prettige feesten!



van Les Flamands. Dit is een luxe die niet elke jonge gast heeft die 
muziek wil maken. Maar op het einde van het verhaal moeten wij het 
wel doen op het podium.

En de karakters van de bandleden stroken wat? Of wringt dat 
af en toe? Nog geen Take That-toestanden zoals met Robbie 
Williams en Gary Barlow toch?
Wij hebben de afgelopen maanden met ons 5 veel tijd samen door-
gebracht en hieruit is ondertussen een heel mooie vriendschap ge-
groeid. We zijn goede maten geworden die dezelfde liefde delen, en 
dat is muziek. Bovendien zijn we, 
samen met de mensen van Les 
Flamands één grote familie waar 
we steeds terecht kunnen als dat 
nodig is.

Als je eens total loss mag 
gaan, en dromen, met de sky 
als limit: waar wil je dan ein-
digen als artiest?
Op het podium . Natuurlijk dro-
men wij van grote zalen en zotte 
festivals, maar we moeten nog alles bewijzen. Eerst hard werken en 
laten zien en horen wat we kunnen.

En hoe voelt het nu om in zoveel media-aandacht verzeild te 
geraken? Onwennig, of apetrots? En wat vindt de familie ervan?
Dat is natuurlijk super tof, we genieten hier natuurlijk wel van maar laten 
dit gewoon op ons afkomen en blijven met beide voetjes op de grond. 
Als dit betekent dat we goed bezig zijn is dat zeker OK!
 
Is er al een vriendin die trouw aan je zijde staat, of niet? Of moet 
je ze verzwijgen, zoals John Lennon ooit ? Want geef toe, jul-
lie zijn ook wel wat geselecteerd op jullie good looks, neen? De 
meisjes vallen in horden voor jullie?

Mijn grote liefde is mijn gitaar, die neem ik  
overal met me mee, ik sta ermee op en ga er-
mee slapen, dat is toch wat je doet met een lief 
hé? . We hebben ondertussen een hele clan 
BOBBETTES achter ons, en dat is super leuk, dat ga 
ik niet ontkennen, maar we willen muziek maken voor 
iedereen, jongens én meisjes, jong én oud.

Wat kunnen we die avond van jullie verwachten? Neem je soms 
de lead? En lukken de harmonieën moeiteloos of is dat toch 

heel hard repeteren?
Het is sowieso hard werken om 
een toffe act neer te zetten, we 
zijn pas tevreden als het 100% 
goed is. Wat we zullen brengen, 
ga ik nog niet verklappen, come 
and see … maar het zal zeker 
feest zijn op het podium in EDU-
GO!

En tot slot: is het voor jullie 
van betekenis dat het mi-

niconcert ten voordele van Rode Neuzen Dag is? Willen jullie 
daarmee een lans breken, als groep, voor de psychische kwets-
baarheid van jongeren?
Zeker weten! Vorig jaar stond ik hier ook als Simon Heart voor een actie 
voor de warmste week en binnenkort met BOBBY voor Rode Neuzen. 
We beseffen zeer goed dat er heel veel jongeren zijn die psychisch 
kwetsbaar zijn. Ook wij zitten vaak met twijfels maar dank zij onze liefde 
voor muziek, onze fans én onze vriendschap voor mekaar kunnen we 
samen de wereld aan!

Dank je wel, Simon! En geef er een goeie lap op die avond!

Mijn grote liefde is mijn 
gitaar, die neem ik overal 

met me mee, ik sta er-
mee op en ga ermee sla-
pen, dat is toch wat je 

doet met een lief he? :-)
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Elias De Wilde  

 klaverke vier
of  ‘ t  k le in  ba tonneken. . .

het

Camille & Milan De BlieckHallo, 

Ik ben Elias De Wilde en ik ben 8 jaar. Samen met mijn grote 
broer Manu en mijn mama en papa woon ik reeds 7 jaar in 
Lochristi. Samen met Manu ga ik regelmatig fietsen op de berg-
jes op het buurtpleintje. Super snel de berg af rijden, is cool! 

Dit klavertje vier heb ik gekregen van Simon, die bij mij in de 
klas van meester Robin (3B) zit op GBS Lochristi. Mijn allerliefste 
vak op school is turnen . Daarnaast ben ik gepassioneerd 
door voetbal. Samen met mijn grote broer en mijn papa ga ik 
regelmatig in de Ghelamco arena supporteren voor de Buffalo’s. 
En zelf speel ik al sinds de U6 bij SK Lochristi op de Bosdreef. 
Het liefst speel ik als spits of linkervleugel. 

Het klavertje vier geef ik dan ook graag door aan twee van mijn 
ploegmaten: Camille en Milan De Blieck uit Zaffelare. 

Groetjes, 
Elias

11

Bedankt Elias voor klavertje vier.

Ik ben Camille De Blieck en ik woon te Zaffelare, ik heb een 
tweelingbroer Milan en een oudere broer Matteo.

Milan en ik spelen samen met Elias voetbal bij Sk Lochristi. ik 
speel graag als piloot, Milan als staart. Naast voetbal speel ik ook 
samen met Milan nog basketbal bij Sparta Laarne.

Ik ga graag naar school in Zaffelare. Naast tv kijken en sporten, 
doe ik ook heel graag reizen. Het liefst naar Amerika waar mijn 
peter Jurgen woont.

Ik geef klavertje vier door aan Annelien De Pauw, die ook bij 
Sparta Laarne basketbal speelt.

22
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33
‘t klaverke vier

Tuur Van de Velde   

Hey, 

Ik ben Annelien Depauw. Ik ben 10 jaar en ik woon sinds kort in 
Zeveneken samen met mijn zus Marilou, mama en papa. Daarvoor 
hebben we altijd in Zaffelare gewoond.
Daarom ga ik nu ook nog in Zaffelare naar school (bij Camille 
De Blieck). De zondag vind je me vaak terug op het Chiroplein in 
Zaffelare. Ik speel bij basketbalploeg Upkot Sparta Laarne u12 
meisjes ik train 3x in de week en speel minimum 1 match in het 
weekend. Nu is het mijn 4de jaar dat ik basket speel. Ik speel 
basket om dat ik heel groot ben. Nu ben ik al 1,63 m.  Ik speel ook 
graag buiten op de trampoline en ik fiets graag. In de vakantie vind 
ik het leuk om op reis te gaan en ik hou er ook van dat er vrien-
dinnetjes mogen komen spelen. Ik kom ook goed overeen met mijn 
zus maar soms plaag ik haar ook wel. Want iedereen kent me wel 
als een echte deugniet.

Ik geef het klavertje 4 graag door aan mijn buurjongen Tuur.

Annelien Depauw

Annelien, bedankt om het klavertje vier aan me door te geven! Wat 
een verrassing! 

Mijn naam is Tuur Van de Velde en ik ben 9 jaar. Ik woon samen 
met mijn broer Jef, mijn mama en mijn papa in het dorp van 
Zeveneken. Vroeger woonden we op de bloemisterij van mijn papa 
en nonkel Jos in de Sint-Elooistraat.

Sinds eind september hebben we een puppy. Ze heet Billie en ze is 
nog maar 3,5 maand oud. Ik speel heel graag met haar! Binnen-
kort gaan we met Billie naar de hondenschool.

Mijn school, Leefschool De Eikenkring, is heel dichtbij. Ik kan mak-
kelijk te voet of met de fiets. Ik zit in het vierde leerjaar bij juf Kelly. 
De lessen en projecten zijn heel leuk, maar het allerleukste vind ik 
voetballen met mijn vrienden tijdens de middagpauze.

Ik train sinds augustus ook bij Dynamo Beervelde en probeer nu 
elke week te scoren voor mijn ploeg. 

Ik geef het klavertje vier door aan mijn vriend Emilio. We zitten 
samen in de klas en we voetballen ook samen. 

Groetjes
Tuur

44
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“De uitnodiging om als lookalike van Paul Marchal 
voor de camera van Filip Naudts te figureren kwam 
geheel onverwacht. Mijn echtgenote heeft me dan 
ook een beetje over de streep moeten trekken. Ander-
zijds ben ik het gewoon om tot op vandaag aangeke-
ken en verward te worden met de vader van een van 
de slachtoffers van Marc Dutroux. Vooral in de jaren 
negentig namen de gevolgen van onze fysieke gelijke-

nissen grote proporties aan. Ik werd toen voortdurend 
nagekeken en zelfs aangesproken op straat, tot in het 
zuiden van Frankrijk. De verschrikkelijke actualiteit 
van die periode hield iedereen bezig, en zeker ook 
mezelf, precies omwille van die vergelijking. Zelfs al 
zou mijn foto niet gepubliceerd worden, dan nog zal ik 
de kennismaking en samenwerking met Filip niet snel 
vergeten. Een ervaring om te koesteren.”

Eddy Wauters > > > > Paul Marchal

DUBBELGANGERS GEZOCHT
Ken je iemand die grote fysieke gelijkenissen 
heeft met een bekend persoon? 
Laat het ons weten via info@nummer9080.be
Wie weet verschijnt hij/zij in een volgende 
editie van ‘Lookalike’!
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de lookalike
door Filip Naudts
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kalender
december

Wekelijkse Sportreeksen
Dans & Ballet Arabesk Lochristi - elke dins-
dag en donderdag danslessen van jong tot gevor-
derd. Witte Zaal, Sint-Jozef.- Tineke Boel 09/337 05 
05 - 0486/29 32 32 of arabesklochristi@gmail.com

Tennislessen Kleuters, Jeugd & Volwasse-
nen - Tennis De Nieuwe Snaar - info: bij De Nieuwe 
Snaar, hemmy@telenet.be, 0486243576

Badmintonles Kleuters, Jeugd & Volwas-
senen - De Nieuwe Snaar Badminton - info: bij De 
Nieuwe Snaar, hemmy@telenet.be, 0486243576

Looptraining Lo Runners - Gezinsbond Lochristi 
- donderdag 19.30 u. tot 20.30 u. Bosdreef - info: 
alexdewart@yahoo.com, 0498/80 85 24

Volleybal Gezinsbond Lochristi - dinsdag 20 tot 22 
u. GBS, Koning Boudewijnlaan - info: alexdewart@
yahoo.com, 0498/80 85 24

Leer jezelf verdedigen Ju jitsu School Damoi 
Kwaï - dinsdag 19.30 - 21.30 u. en zaterdag 9 - 11 
u. - Budozaal Sporthal Zaffelare - vanaf 6 jaar -  
info@damoikwai.be

Fietsen op donderdagnamiddag 
kvlv & LG Zaffelare, vertrek kerk 13.30 u. - Rosette: 
0485/36 55 73

Yoga op woensdag - kvlv Lochristi - van 20 tot 
21.15 u. in de feestzaal Vrije Basisschool- info:  http://
www.kvlvlochristi.be

Vrijdag 22 t/m zondag 24 november 2019
58ste vogeltentoonstelling   
de goudvink Lochristi - vrijdag 19 tot 22 u., 
zaterdag 9 tot 22 u., zondag vanaf 8 tot 16 u. in 
de parochiezaal Hermeline, Hyfte-Center 32 - op 
zondag ook vogelbeurs vanaf 8.30 tot 13.00 u.

Zaterdag 23 & zondag 24 november 2019
Geschenkenbeurs - Oxfam Wereldwinkel  
10 tot 18 u. in de Oude Gemeenteschool van 
Zeveneken, Hoekstraat 2 - je kan ook genieten van 
een kop koffie, een glaasje wijn of van het nieuwe 
"Juste" bier (bruin, blond of tripel)

Zondag 24 november 2019 
Bubbelend herfstontbijt - femma-Lochristi                                    
Tussen 8.30 u. en 10.30 u. iedereen welkom - School 
Edugo, ingang Dorp-Oost 32 - Inschrijven vóór 14 
november bij: katelijn.verhelst@gmail.com of 0479 51 
53 80.  Prijs: 14 € p.p., kinderen van 5 tot 12 jaar 6 €, 
kinderen jonger dan 5 jaar gratis.

Dinsdag 26 november 2019 
Crea: glasblok bekleden - femma Lochristi 
19 u. ’t Fazantenhof, Bosdreef 5c, Lochristi                                             
Info: katelijn.verhelst@gmail.com      

Woensdag 27 november 2019 
Crea kerstversiering - femma Zaffelare 
om 19.30 u. - info: 093552987, 093568333, 
093552992, ilse.nimmegeers1@telenet.be

Donderdag 28 november 2019 
Festival ten voordele van RODE NEUZEN 
DAG - EDUGO Lochristi, Dorp-Oost 32 - Kaarten:  

FLOPevents@gmail.com - zie blz 65

Initatie Handlettering/Schoonschrift   
kvlv Lochristi - Inschrijven: 09/355 24 12 of ingrid.
boone@skynet.be

Zaterdag 30 nov. & zondag 1 dec. 2019
Kerst - hobby - rommelmakt   
ACV & KWB Zeveneken - 8 tot 17 u. Oude gemeente-
school, Hoekstraat 2 - inkom gratis - info: Etienne Van 
Damme, Hoekstraat 15, 09/355 14 55

Maandag 2 december 2019 
Crea les: kersttorso - kvlv Hijfte
om 19.30 u. in zaal center

Woensdag 4 december2019 
Kookles: FEESTMENU - kvlv Lochristi  
19.30 u. keuken van Edugo - inschrijven bij Marcella 
0474/49 79 90 of marcella.buysse@skynet.be

Zaterdag 7 december 2019 
Grote Sinterklaas kaarting
De Hijftese Reinaertvrienden - 20 u. Café Center

Zondag 8 december 2019 
Kerstfeestje met ontspanning - kvlv Hijfte
om 14 u. in zaal Hermeline

Maandag 9 december 2019 
Luisterlezing Jacques Brel 
OKRA Academie Lochristi - Tijdens deze luisterlezing 
volgen we Brel aan de hand van zijn chansons en 
beeldfragmenten - 14.30 u. tot 17 u. Bibliotheek, 
Koning Boudewijnlaan 6 - info: 09 269 32 17, acade-
mie.mvl@okra.be   

Woensdag 11 december 2019 
Kookles: feestmenu 2019 - femma Lochristi 
19 u kookklas Edugo, ingang via Dorp-Oost 32
Info en inschrijvingen vóór 9 december: 
carolinevandevyver@skynet.be of tel.: 09/355.21.34

Vrijdag 13 december 2019 
Verrassing voor Kerst - femma Zaffelare 
om 19.30 u. - info: 093552987, 093568333, 
093552992, ilse.nimmegeers1@telenet.be

Kerstfeest - femma Lochristi 
om 19 uur In Den Hazelaar, Kerkstraat 75, Zaffelare
Inschrijven voor 6 /12/2019  bij katelijn.verhelst@
gmail.com of tel0479 51 53 80

Kvlv Lochristi viert Kerst! 
Jullie worden verwacht om 14 u. in het zaaltje 
bij Kathy & Nico De Clercq. Graag inschrijven en 
betalen bij de wijkverantwoordelijke

Van Creatie tot Emotie 
Bezoek aan Piano’s Maene te Ruislede: “Van 
Creatie tot Emotie” met vtbKultuur i.s.m. Markant 
en Davidsfonds Lochristi - om 16.30 u. Aansluitend 
een concertje met historische klavierinstrumenten. 
Verplaatsing met de autocar. Meer info via www.
vtbkultuur.be/lochristi/activiteiten of tel 09 356 94 
20.

Zaterdag 14 december 2019 
Kerstfeest - kvlv Zaffelare
14 u. Los, Zaffelare - Nadine Praet 0497/85 34 19

Wintervonken - Wa' Liekes
20 u. Sfeervelde, Beervelde-Dorp 58

Dinsdag 17 december 2019 
Kookworkshop Feestmenu - kvlv Zaffelare
19.30 u. Oude Bib, Zaffelare - info: Rosette Schelfhout 
0485/36 55 73

Wandeling (7 km) - OKRA Zaffelare   
Samenkomst om 13.30 u aan de kerk van Zaffela-
re - Info 0473 113235

Woensdag 18 november 2019
Kerstfeest - OKRA Zaffelare   
om 14 u. in het WZC te Zaffelare.
Inrichting: OKRA Zaffelare - info 0479 993932

Vrijdag 20 december 2019
Etentje voor alleenstaanden   
Driegangenmenu 11 u. tot 13.30 u. Oude Gemeen-
teschool Hoekstraat, Zeveneken voor alle alleen-
staanden van Zeveneken en OKRA-leden van trefpunt 
Zeveneken - inschr: 0495/840 810 of 09/ 355 79 27

Maandag 23 december 2019 
Bloemschikken voor kerst - kvlv Hijfte
om 19.30 u. zaal de Kneut - info diana: 
0478/38.49.73

Woensdag 25 december 2019 
Kerst voor iedereen
Donderdag 26 december 2019 
Eindejaarswandeling - vtbKultuur Lochristi  
om 13.30 u. samenkomst Kouterslag te Melle 
- info www.vtbkultuur.be/activiteiten/lochristi of 
vtbkultuur.lochristi@skynet.be of tel 09 356 94 20. 
Vooraf inschrijven noodzakelijk wegens organisato-
rische redenen.

Vrijdag 27 december 2019 
Yoga&crea kampje De Dromenboom - 
van 9 tot 15 u. Het Takke Tiele Huis Te Zaffelare

Info en inschrijven: ontmoetjekind@gmail.com





Deze jaargang publiceert
nummer9080 integraal het pakkende 
dagboek van Roger Praet 
ter ere van zijn overleden vrouw 
Chris De Vuyst. 
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LONG MAY YOU RUN
Een terminale dagboekbladzijde



Vrijwilligerswerk. 
Groot thema. Grenzeloos, bijna. En wat is dat precies, hé?
Kosteloos iets voor een ander doen, of voor de maatschappij. Zoiets?
Weet niet. Is kosteloos een noodzakelijk criterium?
Is het anders niet gewoon ‘werk’?
Hoort werk ook niet altijd ‘vrijwillig’ te zijn?
Tja, daar zeg je zoiets. Zou moeten.
En is vrijwilligerswerk noodzakelijk ‘voor een ander’?
Hoe bedoel je?
Doe je het niet altijd voor jezelf ook?
Ja, daar heb je een punt. Maar tegelijk ook voor een 
ander. Doe het voor jezelf, ten dienste van de ander, zo 
formuleerde Wim Audenaert het hier in nr. 119. 
Dus toen ik in de Chiro leidster was, was dat vrijwilli-
gerswerk? 
Ja, toch? Of zoals mijn maten en ik ooit het jeugdhuis 
De Beeste hebben opgestart. Dat ook. 
Nu drijf je het wel ver, toch? Was dat vrijwilligerswerk? Jullie die een jeugdhuis oprich-
ten om thuis weg te kunnen zijn? En om ons, Chiromeisjes, te kunnen... binnen doen... 
Zal ik het zo maar noemen? Dan was je redactiewerk voor Mensen met Kinderen een 
Laag Inkomen, toch wat zuiverder op de graat. Of je palliatief nachtwerk.
Mogelijk.
Mis je het niet?
Wat bedoel je? Redactiewerk in de Beweging? Of palliatieve nachtzorg?
Vrijwilligerswerk tout court.
Eigenlijk wel, moet ik bekennen. Had gedacht dat weer op te nemen, maar er zijn voor 
ons acht loopbaanjaartjes bij gekomen, hé, het afgelopen decennium.
En daarbovenop, nog een carrièreswitch. Maar die bepaalde je zelf, hé? 
Zoals jij, hé. En mis jij het niet? Vrijwilligerswerk? Bloem-
schikken? Catechese? 
Eigenlijk ook wel, ja. Ik denk er ook 
steeds vaker aan om weer... Maar ja,  
de tijd…
Deed toch deugd, hé.
Ja, deed deugd. 
Als Jaggers hadden we nu al gekund. 
Dan hadden we wél tijd gehad.
Jaggers?
Ja, zo noemen ze de Jong Actief 
Gepensioneerden voortaan, allee, toch 
volgens Radio 1. Allemaal Mick Jaggers 
vanaf nu!
Doe het voor jezelf, ten dienste van de 
ander. Ja, dan heeft die in zijn leven wel 
héél veel vrijwilligerswerk gedaan: voor 
Marianne Faithfull, Marsha Hunt, Bianca 
Jagger, Jerry Hall, Carla Bruni, Luciana 
Gimenez, L’Wren Scott, Melanie Hamrick, 
Noor Alfallah…
Ja, vrijwilligerswerk kan toch zoooo 
schoon zijn, hé?

VRIJWILLIG

vrijwilligerswerk 
kan toch 
zoooo schoon 
zijn, hé? 
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Opinie

Allemaal Jaggers



Dealer Naam van de dealer
Naamstraatadres 12
www.dealernaam.be

Naam van de dealer
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Naam van de dealer
Naamstraatadres 12
www.dealernaam.be

De Volvo XC40 
vanaf €289/maand* excl. btw.

Een sterk argument om te onderhandelen met uw baas.
Solliciteer nu voor een Volvo XC40 op volvocars.be

1,7 – 7,2 L/100KM I 38 – 168 G CO2/KM (NEDC 2.0)
2,0 – 9,1 L/100KM I 46 – 205 G CO2/KM (WLTP)

dossier door Volvo Car Lease (kredietgever Alpha Credit nv, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, RPR: Brussel 0445.781.316). Adverteerder: Volvo Car Belux, Hunderenveldlaan 10, 1080 Sint-Agatha Berchem. KBO BTW: 0420.383.548

Afgebeeld model ter illustratie. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.
* Offerte Financiële Renting met aankoopoptie van 20% op een duurtijd van 60 maanden voor een Volvo XC40 T3. Catalogusprijs van de wagen € 26.033,06 (BTW Excl.), factuurprijs van de wagen € 21.909 (BTW Excl.), fl eet korting inbegrepen 

en mits een voorschot van € 2.191 (BTW Excl.) en een restwaarde van € 4.381,80 (BTW Excl.). Aanbod geldig van 31/10/19 tot 30/11/19, enkel bestemd voor professionele doeleinden. Aanbod geldig, onder voorbehoud van aanvaarding van 
uw 

AUTOMOBIELBEDRIJF CHARELS
Tweebruggenstraat 61 - 9160 Lokeren - www.garagecharels.be

De Volvo V90
Ervaar Zweedse perfectie

In reclame is alles altijd perfect.
Mensen met de perfecte auto in de perfecte omgeving.

Op het dak prijkt de perfecte kajak.
Perfect, want in de achtergrond wacht het perfecte meer.

Wilt u de Volvo V90 testen in Zweden, in de perfecte 
omgeving voor deze perfecte break?

Kijk niet langer naar deze advertentie. Duik erin. 
 

DOE MEE OP 
TESTDRIVETHECOMMERCIAL.BE

2,0 - 7,8 L/100 KM I 46 - 181 G CO2/KM (NEDC correlated)
 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.

De Keulenaer NV
Vesten 90
9120 BEVEREN WAAS
Tel 03 775 77 27
info@garagedekeulenaer.be

Charels NV
Tweebruggenstraat 61
9160 LOKEREN
Tel 09 348 47 57
info@charels.be

Van Kasteren
Stwg. van Grembergen 17
9200 DENDERMONDE
Tel 052 25 01 46
info@vankasteren.be

Van Kasteren
Bellestraat 46
9100 SINT-NIKLAAS
Tel 03 780 58 74
info@vankasteren.be

adv charels 109.indd   1 8/06/18   14:41



Of geef een Sleeplife®-cadeaubon.
Voor een attentie helemaal op maat.

Ontdek alle 
eindejaarsgeschenken 
in de Sleeplife®-winkel 
bij jou in de buurt of 

op onze webshop 
sleeplife.be

€219
Fazzini dekbedovertrek Colibri

100% katoensatijn - 240x220 cm

Ook verkrijgbaar in andere formaten

WInkler plaid Tender 
Perle / blush / foret / curry / lin / ombre

150x200 cm

€55

€29
Sleeplife® 
Sloefjes dons
Blauw

€2699
iPuro geurstokjes 
Cashmere / blanc

99

iPuro geurstokjes 
Cashmere / blanc

Al een geschenk om van te dromen?  

Ontdek onze originele
eindejaarscadeaus

€1995
Aroma Home 
Soothing body wrap
Grijs / rood 

di-vrij: 09u-30u · 18u / za: 10u · 18u
zondag en maandag gesloten

open op afspraak

Sleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1124
T. 09 355 98 01 


