
PERSOVERZICHT
De dienst communicatie van 
de Broeders van Liefde maakt 
hieronder een overzicht van 

alle media die vandaag de or-
ganisatie, congregatie of een 
voorziening of school uit onze 

organisatie vermelden.

Is jouw school of voorziening in de media geweest? 
Verschijnt er binnenkort een krantenartikel of tv-reportage? 

Laat het dan zeker weten aan de dienst communicatie via 
annelies.naert@fracarita.org of 

mattias.devriendt@fracarita.org of
lieven.claeys@fracarita.org

 06-10-2017
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KORTEMARK

Hans Cromheecke werkt als sinds
1986 als gemeenteontvanger, nu
beter bekend onder de titel finan-
cieel beheerder. Hierbij neemt hij
zowel de gemeente als het
OCMW voor zijn rekening. Idem
voor zijn collega Sara De Meyer,
die als gemeentesecretaris zowel
de belangen van de gemeente als
het OCMW behartigt. Zij volgde
secretaris Vandoorne op in 2014.
Hans studeerde toegepaste en
economische wetenschappen, ter-
wijl Sara pedagoge is van oplei-
ding. 

GERUCHTENMOLEN

Hans en Sara hebben het beiden
niet zo begrepen op de geruchten-
molen die volgens hen in Korte-
mark op volle toeren draait en wil-
len eigenlijk maar één ding: hun
job goed doen en goed doen voor
iedereen waarmee en waarvoor ze
werken. “Mensen spreken ons
aan over alles wat ze lezen in de
krant, op internet en in allerlei
geschreven documenten die in de
gemeente verdeeld worden”, al-
dus Hans en Sara. “Wij proberen
met een nieuw bestuur telkens
een nieuwe dynamiek in de ge-

meente te steken. Het is dan ook
echt niet leuk om telkens negatie-
ve zaken te horen. Boeken worden
uitgegeven, Facebookposts wor-
den gretig verspreid en daar be-
ginnen dan ook de vele insinu-
aties. We zijn dit meer dan gron-
dig beu.”

GEEN VRIENDJESPOLITIEK

“Om maar een voorbeeld te ge-
ven: volgens bepaalde bronnen
krijgen bevriende aannemers hier
steeds de mooiste en duurste wer-
ken toebedeeld, terwijl wij twee
écht wel serieus werk maken van
onze aanbestedingen en niet zo-
maar kunnen afwijken van de
wet. Wij kleuren heus wel binnen
de lijntjes, want vriendjespolitiek
kunnen we ons in onze functie
niet permitteren. Ook wordt er op
de sociale media nogal vaak afge-
geven op het gemeentepersoneel.
Dit kan echt niet. Mogen we nu
voor eens en altijd die kwakkel de
wereld uithelpen dat gemeentear-
beiders luiaards zijn? Het is zeer
spijtig dat onze werknemers hier
soms persoonlijk op afgerekend
worden. Onze mensen verzetten
heel wat werk en dat is steeds in

orde. Natuurlijk kan er tussen-
door eens iets fout lopen, maar
waar gebeurt dat niet? Als iemand
in zijn pen kruipt en een boek
uitgeeft of de sociale media be-
speelt, dan kwetst dat heel wat
mensen die hun job wel goed
doen. Er zijn er altijd en overal die
hun werk niet naar behoren uit-
voeren, maar dan is dat aan ons
om beslissingen te nemen of in te
grijpen. Wij voeren heus wel een
serieus personeelsbeleid en zor-
gen ervoor dat ons personeel op
een degelijke en efficiënte manier
hun job uitvoert. Het is onze taak
om de gemeente op een doeltref-
fende manier te managen, samen
met een heel team van mensen
die mee aan hetzelfde zeel trek-
ken.”

FABELTJES

“Ook het College ziet dat het goed

gaat en we krijgen dan ook veel
krediet en vrijheid. Als we onze
beslissingen kunnen motiveren,
is er nooit veel discussie. Ook de
tijd van de politieke benoemingen
ligt ver achter ons in een gemeen-
te waar de bedrijfscultuur haar in-
trede deed. Momenteel lopen er
zeven procedures voor aanwervin-
gen en het college zal van ons pas
op het laatste moment weten wie
de job krijgt, want we volgen strikt
de wettelijke procedures. Secreta-
ris en financieel beheerder moe-
ten hun fiat geven voor elke euro-
cent die hier in Kortemark uitge-
geven wordt. Dus alle fabeltjes
over buitensporige uitgaven of
verspilling zijn volledig uit de
lucht gegrepen. Wij hebben niks
te verbergen en zullen onze job
zeker en vast niet op de helling
zetten voor de politiek. We zijn
dan ook de enige constante in de

gemeente, de rest wisselt om de
zes jaar. We willen ons dan wel
profileren als een modern bedrijf,
toch zijn we ook nog veel meer
dan dat. Een bedrijf levert één af-
gewerkt product, terwijl wij met
1001 zaken in orde moeten zijn.
Voor ons personeel is het daarom
uitermate van belang om ook eens
de positieve dingen te horen. ”

PILOOTPROJECT

“Onlangs lanceerden we de tevre-
denheidsenquête ’t is an jundre en
daar zijn we echt trots op. We kre-
gen meer dan de helft van onze
1400 enquêteformulieren terug
en voor zo’n projecten is dat meer
dan geslaagd. Momenteel is dit
een uniek pilootproject en heel
wat gemeenten uit de omgeving,
maar ook van overal in Vlaande-
ren komen bij ons aankloppen
voor meer info over dit project en
onze speciaal daartoe ontwikkelde
app. Dat er zoveel interesse is, wil
toch zeggen dat het meer dan ge-
slaagd is. Ik ben alvast zeer tevre-
den met mijn collega, met wie ik
nu al drie jaar goed kan samen-
werken. Men zegt wel eens: daar
heb je de oude ontvanger en zijn
jonge collega (lacht) , maar het
klikte meteen en dat siert Sara
wel. Ze heeft een zeer groot inle-
vingsvermogen en ze gelooft in
het zogenaamde management by
walking around. Je kan de ge-
meente niet leiden van achter je
bureau. Niet dat er geen bureau-
werk is, maar veldwerk is nog be-
langrijker. Onze achtergrond qua
studies is heel uiteenlopend, maar
we vullen elkaar goed aan en zijn
een heel goed geoliede tandem
met Sara aan het stuur. Zoals het
echter een goede co-piloot achter-
aan op de tandem betaamt, geef ik
nu en dan eens een duwtje bij”,
lacht Hans. (Jeffrey Dael)

“Wij zijn een goed geoliede tandem”
SECRETARIS EN FINANCIEEL BEHEERDER

BREKEN EEN LANS VOOR PERSONEEL

KORTEMARK Naar aanleiding van heel wat uitlatin-
gen op de sociale media en na het uitbrengen van
volgens hen verkeerde informatie in pre-verkiezings-
propaganda, besluiten financieel beheerder Hans
Cromheecke en secretaris Sara De Meyer hun boekje
open te doen over het reilen en zeilen in de gemeen-
te. Ze vinden het niet alleen onkies dat het gemeen-
tepersoneel in een negatief daglicht wordt geplaatst,
maar zeker ook dat hun job een beetje besmeurd
wordt.

Financieel beheerder Hans Cromheecke en secretaris Sara De Meyer

vinden het niet kunnen dat het gemeentepersoneel en hun job in een

negatief daglicht wordt geplaatst. (Foto JDK)

HANDZAME Lien Ballière werd als eerste kindje van Maarten en Ulrike

Vanwalleghem geboren in Roeselare op 11 september, haar wiegje

staat in Handzame. Mama Ulrike (24) is afkomstig uit Beveren, maar

woont sinds haar 13de in Werken. Haar mama, omie Greet Vanden-

brande (44) is afkomstig uit Diksmuide. Overgrootmoeder Noëlla Per-

du, (79) werd geboren in Koekelare. Zij werd voor de eerste keer over-

grootmoeder en is dan ook supertrots met het viergeslacht. (GF)

VIERGESLACHT

Van Noëlla tot Lien KORTEMARK Luciaan Deseyne en Rosa Depoortere uit de Vijfhuishoekstraat vierden zondag hun 50ste

huwelijksverjaardag. Het koppel trouwde op 9 september 1967. Luciaan (74) is afkomstig uit Gits, terwijl

Rosa (72) in de Vijfhuishoekstraat zelf opgroeide. Ze leerden elkaar kennen in danszaal de Ritz in Korte-

mark. Luciaan werkte 38 jaar bij het metaalbedrijf Soenen in Roeselare, Rosa was tien jaar lang bij het con-

fectiebedrijf Bruynooghe aan het werk, toen gelegen langs de Staatsbaan in Kortemark. Toen dochter Anja

werd geboren, werd ze huisvrouw. Anja is getrouwd met Patrick Joye en de moeder van Jorgen en Jolien

Joye. Jorgen is getrouwd met Evy Six, en sinds kort de papa van Olivia, een eerste achterkleinkind voor

Luciaan en Rosa. Het gouden echtpaar houdt van fietsen, een daguitstap maken en in de tuin werken. “We

zijn ook aangesloten bij Vif in Hooglede, via onze vrienden”, besluiten ze. (LTK- foto Coghe)

Gouden feest voor Luciaan en Rosa
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HANDZAME

DOOR TRUI LIEVENS

Toen de laatste leefgroepen in
2011 naar nieuwe lokalen op het
terrein verhuisden, werd het cen-
traal hoofdgebouw van Sint Jan de
Deo, het ortho-agogisch centrum
voor volwassenen met een ver-
standelijke beperking in Handza-
me, veel te groot horen we van
directeur Wim Crommelinck.
“We moesten dus op zoek naar
een nieuwe functie. Op dat mo-
ment hoorden we dat heel wat
mensen met een beperking op
zoek waren om zelfstandig te wo-
nen. Vandaar dat we ons gericht
hebben op die doelgroep.”
Dominique Vierstraete is afkom-
stig uit Ingelmunster. Hij werd 48
jaar geleden geboren met spasti-
sche quadriplegie en is daardoor
lichamelijk afhankelijk van exter-
ne hulp. “Enkel mijn linkerhand
kan ik gebruiken”, verduidelijkt
Dominique. “Sinds mijn 2,5 jaar
verbleef ik in Dominiek Savio in
Gits.”

WACHTLIJST

Dominique is de oudere broer van
Yves Vierstraete, die met echtge-
note Evelien Delva in Kortemark
woont. Yves is de vroegere jeugd-
consulent en is nu administratief
medewerker ICT bij de gemeente. 
“Toen onze ouders recent overle-
den, vreesde Dominique dat nie-
mand hem meer zou bezoeken en
hij in de instelling aan zijn lot zou
worden overgelaten. Dat was na-
tuurlijk niet zo, maar we besloten
de vrees van Dominique ter harte
te nemen en hem bij ons te laten
wonen. Dat heeft hij ook zes
maanden gedaan, in afwachting
dat de studio’s klaar zouden zijn.”
Dominique is ondertussen op
zoek naar een daginvulling. Naast
zelfredzaamheid en mobiliteit is
dagbesteding namelijk een van de
vereisten om in de studio’s te mo-
gen en kunnen wonen. “Daar
werken we momenteel aan, we
zoeken naar een gepaste job voor
hem”, verduidelijkt Yves. 
Voor de rest zijn de dagen van
Dominique goed gevuld. “Ik hou
van festivals, muziek beluisteren
– vooral folk – mensen uitnodi-
gen, wandelen en reizen”, somt
hij op. “Deze studio is een van de
twee op de gelijkvloers en aange-
past aan een rolwagen. Er waren
enkele vaste elementen aanwezig,
zoals de kookhoek en een bureau,
maar verder mocht ik de ruimte
invullen zoals ik wilde. Een tafel
heb ik niet, met een rolwagen
staat die toch in de weg, maar als
er bezoek komt gaan we naar de

bezoekersruimte.”
“Opstaan en gaan slapen doe ik
met hulp van een zelfstandige
thuisverpleegkundige. Tijdens de
dag ga ik soms op bezoek in leef-
groep Huis 7, om te babbelen of
gezelschapsspelletjes te spelen.
Mijn schoonzus komt ook dage-
lijks langs om me te helpen en te
ondersteunen bij alledaagse za-
ken. Zaken die ik zelfstandig niet
kan, en waarbij ik van haar hulp
nodig heb. Ook is er een zeer nau-
we samenwerking tussen mijn
broer en schoonzus en de voorzie-
ning. Het feit dat mijn familie zo
dicht woont, zorgt ervoor dat ze
snel kunnen helpen als er iets is.
Dat is voor mij een hele gerust-
stelling. Maar ik hoop wel dat er
binnenkort nog nieuwe bewoners
komen voor de studio’s”, doet Do-
minique meteen een warme op-
roep. 

INCLUSIEF

“Dominique vindt aansluiting bij
de bewoners van die leefgroep,
die communicatief vaardig zijn”,
verduidelijkt de directeur. “Het is
ook niet de bedoeling dat we de
huurders – we noemen hen be-
wust zo – afsluiten van onze be-
woners. We respecteren hun pri-
vacy, maar de deuren van de gan-
gen blijven openstaan en bewo-
ners en medewerkers passeren
hier dagelijks langs de studio’s.”
Tot nu toe is er slechts één studio
bewoond. Is er dan toch niet zo’n
grote vraag? “We hebben tot nog
toe nog niet veel ruchtbaarheid
gegeven aan de studio’s”, legt de
directeur uit. “De overige studio’s
zijn ook pas sinds vorige week op-
geleverd. Daarnaast moeten er
ook voldoende medewerkers aan-

wezig zijn. Vijf dagen op zeven
geven we namelijk minimale on-
dersteuning via een personeelslid
die langskomt voor een korte bab-
bel of met de vraag ‘Alles goed?’
Daarvoor hebben we parttime ie-
mand vrijgemaakt. Helemaal
géén ondersteuning kan ook niet
de bedoeling zijn, dan kan een
huurder net zo goed niet-begeleid
gaan wonen.”

BOTERHAMMETJES

“Toch moeten de huurders van de
studio’s de competentie hebben
om zelfstandig te wonen. Dat
vraagt voorbereiding en moet aan-

geleerd worden. Ik denk dan aan
medicatie innemen of ’s morgens
hun eigen boterham smeren.”
Daar kan Dominique over mee-
praten. “Mijn boterhammen sme-
ren had ik tot nu toe nog nooit
zelf gedaan, dat deden ze in de
instelling voor mij. Nog een geluk
dat mijn schoonzus Evelien ook
de was voor mij doet”, lacht Do-
minique. 

Meer info over studiowonen bij

Griet Planckaert, 051 56 63 07,

griet.planckaert@fracarita.org of

www.sintjandedeo.be.

Dominique is eerste huurder 
van studio’s Sint Jan de Deo 
HANDZAME OC Sint Jan de Deo verhuurt op de campus sinds kort ook vijf studio’s. Deze bieden plaats aan
volwassenen met een beperking, die evenwel zelfstandig kunnen wonen en functioneren. Dominique Vier-
straete (48) nam deze zomer als eerste – en voorlopig enige – zijn intrek in zo’n studio. Na een verblijf van
45 jaar in een voorziening vergt zelfstandig wonen voor hem een grote inspanning, al geniet hij met volle teu-
gen van zijn vrijheid.

Dominique Vierstraete woont, als eerste huurder van een studio, zelfstandig op het domein van Sint Jan de Deo.

(Foto Coghe)

KORTEMARK Recent nam de gemeente het stationsgebouw van
Kortemark voor 25 jaar in concessie voor één symbolische euro
per maand. Bedoeling is om van het gebouw en omgeving op-
nieuw een levendige plaats te maken, en na herinrichting ook de
wachtzaal en de toiletten opnieuw open te stellen. De gemeente
praatte daarvoor met Tordale, Sint Jan de Deo en Dominiek Savio.
Die zouden het stationsgebouw nuttig kunnen gebruiken. “Door
er bijvoorbeeld een pakjesdienst in onder te brengen die mensen
voor of na hun werk kunnen ophalen”, legt directeur Wim Crom-
melinck uit. “Sommige van de bewoners zouden ook kunnen
fungeren als aanspreekpunt. En als de stationsomgeving een mo-
biliteitshub wordt, zouden gebruikers er hun fiets kunnen laten
herstellen.” De voorzieningen hebben de herinrichting van de
wachtzaal niet afgewacht, en zijn met enkele bewoners ondertus-
sen al aan het werk. “Enkele weken geleden kregen we via de
gemeente al een eerste opdracht en mochten we ruim 700 omsla-
gen voor een vereniging vullen. We zaten daarvoor in de trouw-
zaal, een aparte ervaring voor onze bewoners. Verrijkend was ook
dat een verantwoordelijke van de vereniging meehielp: een prach-
tig voorbeeld van inclusie. We zijn ervan overtuigd dat het niet bij
die ene opdracht blijft en dat de verenigingen, diensten en scholen
ons weten te vinden voor kleine opdrachten.” (LTK)

Bewoners voorzieningen 
zoeken opdrachten

HANDZAME Ida Casier (89) werd

in Kortemark geboren en is in

Torhout overleden. Ze was de

echtgenote van Sylvan Vansteen-

landt die al in 1964 is overleden.

Ze was de mama van Jeannine

Vansteenlandt-Dirk Deparck; Eric

Vansteenlandt-Hadewijch Tuytten

(+); Etienne Vansteenlandt-Gerda

Leeman; Marilou Vansteenlandt –

Freddy (+) Vansteenlandt; Freddy

Vansteenlandt; Jacques (+) Van-

steenlandt; Myriam Vansteen-

landt-Philip Serbruyns; en Benoni

Vansteenlandt-Christel Kinnaer.

De plechtige uitvaartdienst had

plaats op maandag 2 oktober in

de St.-Bartholomeuskerk van

Kortemark. (Rouwcentrum Logg-

he, Zarren)

OVERLIJDENS

Ida Casier
01/07/1928-26/09/2017

KORTEMARK Op zaterdag 14

oktober, tijdens de Nacht van

de Duisternis, kan je deelne-

men aan de Vrijboswandeling

die start om 19.30 uur aan de

hoek van de Hazewindstraat

met de Zuidbosstraat in Kor-

temark. Trek stevige schoe-

nen of laarzen aan en ver-

geet je zaklamp NIet. De

wandeling is gratis, maar je

schrijft wel best vooraf in. Dit

kan tot vrijdag 13 oktober om

12 uur via webshop.

kortemark.be (LTK)

Nacht van de
duisternis

KORTEMARK In Kortemark staat

het jaarlijks Missiefeest opnieuw

op de agenda. Dit vindt plaats op

zondag 15 oktober. Er wordt

gestart om 10.30 uur met een

plechtige eucharistieviering, in de

parochiekerk van Kortemark.

Daarna, vanaf 11.30uur is ieder-

een welkom in de Kouter voor

een aperitief, middagmaal en

dessert. Op het menu staat

soep,- kip aan ’t spit met groen-

tjes of koude schotel, met frietjes

en daarvoor betaal je 14 euro.

Voor de kinderen (tot 14 jaar) is

er soep, frikadel met groentjes

en frietjes voor 5 euro. Tussen 14

en 16.30uur gaat de cafetaria

open. Ook hier is iedereen wel-

kom voor koffie, gebak, frisdran-

ken, bieren, .... bij een gezellige

babbel. Verder is er een waarde-

volle tombola, gezellig samen, …..

Iedereen hartelijk welkom. (LTK)

Inschrijven kan bij Godfried

Deprez, Staatsbaan 65, tel. 051

56 73 48, godfried.deprez@

skynet.be of bij Greta Spanho-

ve, Ichtegemstraat 7, tel. 051

56 73 60, greta.spanhove@

gmail.com

Missiefeest
op 15 oktober
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jonge collega (lacht) , maar het
klikte meteen en dat siert Sara
wel. Ze heeft een zeer groot inle-
vingsvermogen en ze gelooft in
het zogenaamde management by
walking around. Je kan de ge-
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lacht Hans. (Jeffrey Dael)

“Wij zijn een goed geoliede tandem”
SECRETARIS EN FINANCIEEL BEHEERDER

BREKEN EEN LANS VOOR PERSONEEL

KORTEMARK Naar aanleiding van heel wat uitlatin-
gen op de sociale media en na het uitbrengen van
volgens hen verkeerde informatie in pre-verkiezings-
propaganda, besluiten financieel beheerder Hans
Cromheecke en secretaris Sara De Meyer hun boekje
open te doen over het reilen en zeilen in de gemeen-
te. Ze vinden het niet alleen onkies dat het gemeen-
tepersoneel in een negatief daglicht wordt geplaatst,
maar zeker ook dat hun job een beetje besmeurd
wordt.

Financieel beheerder Hans Cromheecke en secretaris Sara De Meyer

vinden het niet kunnen dat het gemeentepersoneel en hun job in een

negatief daglicht wordt geplaatst. (Foto JDK)

HANDZAME Lien Ballière werd als eerste kindje van Maarten en Ulrike

Vanwalleghem geboren in Roeselare op 11 september, haar wiegje

staat in Handzame. Mama Ulrike (24) is afkomstig uit Beveren, maar

woont sinds haar 13de in Werken. Haar mama, omie Greet Vanden-

brande (44) is afkomstig uit Diksmuide. Overgrootmoeder Noëlla Per-

du, (79) werd geboren in Koekelare. Zij werd voor de eerste keer over-

grootmoeder en is dan ook supertrots met het viergeslacht. (GF)

VIERGESLACHT

Van Noëlla tot Lien KORTEMARK Luciaan Deseyne en Rosa Depoortere uit de Vijfhuishoekstraat vierden zondag hun 50ste

huwelijksverjaardag. Het koppel trouwde op 9 september 1967. Luciaan (74) is afkomstig uit Gits, terwijl

Rosa (72) in de Vijfhuishoekstraat zelf opgroeide. Ze leerden elkaar kennen in danszaal de Ritz in Korte-

mark. Luciaan werkte 38 jaar bij het metaalbedrijf Soenen in Roeselare, Rosa was tien jaar lang bij het con-

fectiebedrijf Bruynooghe aan het werk, toen gelegen langs de Staatsbaan in Kortemark. Toen dochter Anja

werd geboren, werd ze huisvrouw. Anja is getrouwd met Patrick Joye en de moeder van Jorgen en Jolien

Joye. Jorgen is getrouwd met Evy Six, en sinds kort de papa van Olivia, een eerste achterkleinkind voor

Luciaan en Rosa. Het gouden echtpaar houdt van fietsen, een daguitstap maken en in de tuin werken. “We

zijn ook aangesloten bij Vif in Hooglede, via onze vrienden”, besluiten ze. (LTK- foto Coghe)

Gouden feest voor Luciaan en Rosa

(TO42/1)
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HANDZAME

DOOR TRUI LIEVENS

Toen de laatste leefgroepen in
2011 naar nieuwe lokalen op het
terrein verhuisden, werd het cen-
traal hoofdgebouw van Sint Jan de
Deo, het ortho-agogisch centrum
voor volwassenen met een ver-
standelijke beperking in Handza-
me, veel te groot horen we van
directeur Wim Crommelinck.
“We moesten dus op zoek naar
een nieuwe functie. Op dat mo-
ment hoorden we dat heel wat
mensen met een beperking op
zoek waren om zelfstandig te wo-
nen. Vandaar dat we ons gericht
hebben op die doelgroep.”
Dominique Vierstraete is afkom-
stig uit Ingelmunster. Hij werd 48
jaar geleden geboren met spasti-
sche quadriplegie en is daardoor
lichamelijk afhankelijk van exter-
ne hulp. “Enkel mijn linkerhand
kan ik gebruiken”, verduidelijkt
Dominique. “Sinds mijn 2,5 jaar
verbleef ik in Dominiek Savio in
Gits.”

WACHTLIJST

Dominique is de oudere broer van
Yves Vierstraete, die met echtge-
note Evelien Delva in Kortemark
woont. Yves is de vroegere jeugd-
consulent en is nu administratief
medewerker ICT bij de gemeente. 
“Toen onze ouders recent overle-
den, vreesde Dominique dat nie-
mand hem meer zou bezoeken en
hij in de instelling aan zijn lot zou
worden overgelaten. Dat was na-
tuurlijk niet zo, maar we besloten
de vrees van Dominique ter harte
te nemen en hem bij ons te laten
wonen. Dat heeft hij ook zes
maanden gedaan, in afwachting
dat de studio’s klaar zouden zijn.”
Dominique is ondertussen op
zoek naar een daginvulling. Naast
zelfredzaamheid en mobiliteit is
dagbesteding namelijk een van de
vereisten om in de studio’s te mo-
gen en kunnen wonen. “Daar
werken we momenteel aan, we
zoeken naar een gepaste job voor
hem”, verduidelijkt Yves. 
Voor de rest zijn de dagen van
Dominique goed gevuld. “Ik hou
van festivals, muziek beluisteren
– vooral folk – mensen uitnodi-
gen, wandelen en reizen”, somt
hij op. “Deze studio is een van de
twee op de gelijkvloers en aange-
past aan een rolwagen. Er waren
enkele vaste elementen aanwezig,
zoals de kookhoek en een bureau,
maar verder mocht ik de ruimte
invullen zoals ik wilde. Een tafel
heb ik niet, met een rolwagen
staat die toch in de weg, maar als
er bezoek komt gaan we naar de

bezoekersruimte.”
“Opstaan en gaan slapen doe ik
met hulp van een zelfstandige
thuisverpleegkundige. Tijdens de
dag ga ik soms op bezoek in leef-
groep Huis 7, om te babbelen of
gezelschapsspelletjes te spelen.
Mijn schoonzus komt ook dage-
lijks langs om me te helpen en te
ondersteunen bij alledaagse za-
ken. Zaken die ik zelfstandig niet
kan, en waarbij ik van haar hulp
nodig heb. Ook is er een zeer nau-
we samenwerking tussen mijn
broer en schoonzus en de voorzie-
ning. Het feit dat mijn familie zo
dicht woont, zorgt ervoor dat ze
snel kunnen helpen als er iets is.
Dat is voor mij een hele gerust-
stelling. Maar ik hoop wel dat er
binnenkort nog nieuwe bewoners
komen voor de studio’s”, doet Do-
minique meteen een warme op-
roep. 

INCLUSIEF

“Dominique vindt aansluiting bij
de bewoners van die leefgroep,
die communicatief vaardig zijn”,
verduidelijkt de directeur. “Het is
ook niet de bedoeling dat we de
huurders – we noemen hen be-
wust zo – afsluiten van onze be-
woners. We respecteren hun pri-
vacy, maar de deuren van de gan-
gen blijven openstaan en bewo-
ners en medewerkers passeren
hier dagelijks langs de studio’s.”
Tot nu toe is er slechts één studio
bewoond. Is er dan toch niet zo’n
grote vraag? “We hebben tot nog
toe nog niet veel ruchtbaarheid
gegeven aan de studio’s”, legt de
directeur uit. “De overige studio’s
zijn ook pas sinds vorige week op-
geleverd. Daarnaast moeten er
ook voldoende medewerkers aan-

wezig zijn. Vijf dagen op zeven
geven we namelijk minimale on-
dersteuning via een personeelslid
die langskomt voor een korte bab-
bel of met de vraag ‘Alles goed?’
Daarvoor hebben we parttime ie-
mand vrijgemaakt. Helemaal
géén ondersteuning kan ook niet
de bedoeling zijn, dan kan een
huurder net zo goed niet-begeleid
gaan wonen.”

BOTERHAMMETJES

“Toch moeten de huurders van de
studio’s de competentie hebben
om zelfstandig te wonen. Dat
vraagt voorbereiding en moet aan-

geleerd worden. Ik denk dan aan
medicatie innemen of ’s morgens
hun eigen boterham smeren.”
Daar kan Dominique over mee-
praten. “Mijn boterhammen sme-
ren had ik tot nu toe nog nooit
zelf gedaan, dat deden ze in de
instelling voor mij. Nog een geluk
dat mijn schoonzus Evelien ook
de was voor mij doet”, lacht Do-
minique. 

Meer info over studiowonen bij

Griet Planckaert, 051 56 63 07,

griet.planckaert@fracarita.org of

www.sintjandedeo.be.

Dominique is eerste huurder 
van studio’s Sint Jan de Deo 
HANDZAME OC Sint Jan de Deo verhuurt op de campus sinds kort ook vijf studio’s. Deze bieden plaats aan
volwassenen met een beperking, die evenwel zelfstandig kunnen wonen en functioneren. Dominique Vier-
straete (48) nam deze zomer als eerste – en voorlopig enige – zijn intrek in zo’n studio. Na een verblijf van
45 jaar in een voorziening vergt zelfstandig wonen voor hem een grote inspanning, al geniet hij met volle teu-
gen van zijn vrijheid.

Dominique Vierstraete woont, als eerste huurder van een studio, zelfstandig op het domein van Sint Jan de Deo.

(Foto Coghe)

KORTEMARK Recent nam de gemeente het stationsgebouw van
Kortemark voor 25 jaar in concessie voor één symbolische euro
per maand. Bedoeling is om van het gebouw en omgeving op-
nieuw een levendige plaats te maken, en na herinrichting ook de
wachtzaal en de toiletten opnieuw open te stellen. De gemeente
praatte daarvoor met Tordale, Sint Jan de Deo en Dominiek Savio.
Die zouden het stationsgebouw nuttig kunnen gebruiken. “Door
er bijvoorbeeld een pakjesdienst in onder te brengen die mensen
voor of na hun werk kunnen ophalen”, legt directeur Wim Crom-
melinck uit. “Sommige van de bewoners zouden ook kunnen
fungeren als aanspreekpunt. En als de stationsomgeving een mo-
biliteitshub wordt, zouden gebruikers er hun fiets kunnen laten
herstellen.” De voorzieningen hebben de herinrichting van de
wachtzaal niet afgewacht, en zijn met enkele bewoners ondertus-
sen al aan het werk. “Enkele weken geleden kregen we via de
gemeente al een eerste opdracht en mochten we ruim 700 omsla-
gen voor een vereniging vullen. We zaten daarvoor in de trouw-
zaal, een aparte ervaring voor onze bewoners. Verrijkend was ook
dat een verantwoordelijke van de vereniging meehielp: een prach-
tig voorbeeld van inclusie. We zijn ervan overtuigd dat het niet bij
die ene opdracht blijft en dat de verenigingen, diensten en scholen
ons weten te vinden voor kleine opdrachten.” (LTK)

Bewoners voorzieningen 
zoeken opdrachten

HANDZAME Ida Casier (89) werd

in Kortemark geboren en is in

Torhout overleden. Ze was de

echtgenote van Sylvan Vansteen-

landt die al in 1964 is overleden.

Ze was de mama van Jeannine

Vansteenlandt-Dirk Deparck; Eric

Vansteenlandt-Hadewijch Tuytten

(+); Etienne Vansteenlandt-Gerda

Leeman; Marilou Vansteenlandt –

Freddy (+) Vansteenlandt; Freddy

Vansteenlandt; Jacques (+) Van-

steenlandt; Myriam Vansteen-

landt-Philip Serbruyns; en Benoni

Vansteenlandt-Christel Kinnaer.

De plechtige uitvaartdienst had

plaats op maandag 2 oktober in

de St.-Bartholomeuskerk van

Kortemark. (Rouwcentrum Logg-

he, Zarren)

OVERLIJDENS

Ida Casier
01/07/1928-26/09/2017

KORTEMARK Op zaterdag 14

oktober, tijdens de Nacht van

de Duisternis, kan je deelne-

men aan de Vrijboswandeling

die start om 19.30 uur aan de

hoek van de Hazewindstraat

met de Zuidbosstraat in Kor-

temark. Trek stevige schoe-

nen of laarzen aan en ver-

geet je zaklamp NIet. De

wandeling is gratis, maar je

schrijft wel best vooraf in. Dit

kan tot vrijdag 13 oktober om

12 uur via webshop.

kortemark.be (LTK)

Nacht van de
duisternis

KORTEMARK In Kortemark staat

het jaarlijks Missiefeest opnieuw

op de agenda. Dit vindt plaats op

zondag 15 oktober. Er wordt

gestart om 10.30 uur met een

plechtige eucharistieviering, in de

parochiekerk van Kortemark.

Daarna, vanaf 11.30uur is ieder-

een welkom in de Kouter voor

een aperitief, middagmaal en

dessert. Op het menu staat

soep,- kip aan ’t spit met groen-

tjes of koude schotel, met frietjes

en daarvoor betaal je 14 euro.

Voor de kinderen (tot 14 jaar) is

er soep, frikadel met groentjes

en frietjes voor 5 euro. Tussen 14

en 16.30uur gaat de cafetaria

open. Ook hier is iedereen wel-

kom voor koffie, gebak, frisdran-

ken, bieren, .... bij een gezellige

babbel. Verder is er een waarde-

volle tombola, gezellig samen, …..

Iedereen hartelijk welkom. (LTK)

Inschrijven kan bij Godfried

Deprez, Staatsbaan 65, tel. 051

56 73 48, godfried.deprez@

skynet.be of bij Greta Spanho-

ve, Ichtegemstraat 7, tel. 051

56 73 60, greta.spanhove@

gmail.com

Missiefeest
op 15 oktober



Meine Großmutter hatte noch eine 
eherne Regel: Bei Tischgesellschaf-
ten sind Religion und Politik tabu. 

Sonst wird aus einer angenehmen Runde 
schnell eine Messerstecherei. Na ja, nicht mit 
den schweren Silberwaffen, die auf diesen 
niedlichen Bänken neben den Tellern auf 
ihren Einsatz warteten, sondern eine Wortste-
cherei über gestärktem Leinen, aber mit ech-
ten Verletzen. Wie altmodisch, dachten die 
Generationen danach. Sie zogen an der Regel 
wie Kinder am Tischtuch und stritten fröhlich 
und mit vollem Mund über Kirche und Kanz-
ler. Ab und zu sprang jemand auf und schlug 
die Tür hinter sich zu, dann und 
wann flossen auch Tränen, aber 
das gehörte zur Dramaturgie 
aufregender Abende. 

Langsam kann ich der 
Großmamas Regel aus dem 
alten Knigge ziemlich viel abge-
winnen. Erst wurde die Reli-
gion gefährlich für die Gesellig-
keit. Burkaverbot ja oder nein? 
Noch in der Kirche sein? Und 
wenn ja, in welcher? Da konnte 
es in den letzten Jahren schon 
mal laut werden. Es gab Belei-
digte und Besserwisser, aber 
spätestens zum Espresso waren 
sie alle wieder Freunde. Jetzt ist 
die Politik dran. Leise krochen 
die Konfliktthemen unter dem Tisch hervor 
und mit ihnen unsichtbare Gestalten mit 
schlechtem Benehmen: Trump, Putin und 
Gauland zogen ihre Sakkos aus und machten 
es sich unter uns gemütlich. Wein-Obergren-
zen wurden überschritten, und plötzlich wer-
den aus Debatten echte Kämpfe mit unver-
söhnlichem Ausgang. Mit dem Einzug der 
Populisten in den Deutschen Bundestag gibt 
es nun an unserem Abendbrottisch Plätze, auf 
denen niemand sitzen will. »Neben dem 
nicht.« Wer ist schuld?, ist das neue Vorspei-
senthema, bei dem Worte wie Macheten 
geschwungen werden. Die Bundeskanzlerin 
oder Oskar Lafontaine? Die Mitte und ihr 
Gefühlsnarzissmus oder die Abgehängten, 
über die zu reden einfacher ist, weil sie nicht 
am Tisch sitzen? Die Medien? Vielleicht sogar 
die Kirchen mit ihrem Hochton moralischer 
Überlegenheit? Die Töne werden scharf und 
unversöhnlich. Es ist, als müsste für das eigene 
Erschrecken schnell ein Buhmann gefunden 
werden. Plötzlich sitzen nicht mehr Jan und 
Maggie, Hille und Georg am Tisch, sondern 
AfD-Versteher und Alarmisten, Moralisten 
und Verdränger. Berufsdifferenzierer werden 
plakativ und Bedenkenträgerinnen sehr ent-
schieden. 

Und dann ist da noch eine andere unsicht-
bare Linie, die wir ganz vergessen hatten. »Es 
liegt am Ostmann«, sagt der Olli und berich-
tet von seinen Recherchen. Da schreit der 
Christian los und wirft das Glas um. Ich 
komme aus Leipzig, aber das habt ihr ja alle 
schön verdrängt, ruft er. Da sitzen wir und 
schweigen. Wir mögen uns doch. Das Essen 
ist köstlich. Wir sind politisch gebildet und 
debattenverwöhnt. Wir sprechen mehrere 
Sprachen, doch die, die wir jetzt brauchen, 
sprechen wir nicht. 

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den 
Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne geht sie 
der großen Politik im Alltag auf den Grund. 

Wo ist Knigge?
Der Populismus sitzt jetzt mit 
am Esstisch VON PETRA BAHR

D A S  W E S E N T L I C H E

S 
oll in Krankenhäusern sterben dür-
fen, wer es will? Die Frage nach dem 
selbst gewählten, durch Medika-
mente herbeigeführten Tod, ent-
zweit Christen und Nichtchristen, 

Progressive und Konservative. In Belgien, ei-
nem Land mit liberalen Sterbehilfegesetzen, 
entzweit sie jetzt auch die Katholiken. Denn die 
»Brüder der Nächstenliebe« wollen in ihren 
Krankenhäusern aktive Sterbehilfe zulassen. 
Der in Rom ansässige Ordensobere will das 
nicht, ebenso wenig wie Papst Franziskus. Doch 
die belgischen katholischen Kliniken machen 
ihr eigenes Ding. 

Raf De Rycke, 70 Jahre alt, ist Vorstands-
vorsitzender des Vereins der Brüder der Nächs-
tenliebe, die 15 psychiatrische Kliniken in Bel-
gien betreibt. Er will aktive Sterbehilfe für psy-
chisch Kranke im nicht terminalen Stadium in 
Zukunft in den Zentren zulassen. Er arbeitet 
für den Orden, ist aber selbst kein Geistlicher. 
Was für De Rycke eine Antwort auf die libera-
len Entwicklungen der vergangenen Jahre in 
Belgien ist, ist für René Stockman unverständ-
lich. Er schäme sich für die Sterbehilfe-Ent-
scheidung und hoffe, dass sie revidiert werde, 
schreibt Stockman, der römische Generalobere 
der Brüder der Nächstenliebe. Der Orden, der 
in Belgien unter dem Namen »Broeders van 
Liefde« bekannt ist, hat 603 Mitglieder und ist 
in 31 Ländern aktiv.

De Rycke und Stockman kennen sich seit 
30 Jahren. Einst war De Rycke Stockmans Leh-
rer in einer kleinen Gemeinde im Norden Bel-
giens. Die beiden Katholiken arbeiteten jahre-
lang im Orden zusammen. Nun streiten sie über 
eine Frage, die Christen spaltet: Ist aktive Ster-
behilfe mit der katholischen Lehre vereinbar? 

Seit Jahren schreitet die Säkularisierung in 
Belgien mit großen Schritten voran. Der Raum 
zwischen der katholischen Lehre und der belgi-
schen Wirklichkeit wächst stetig. Im Jahr 2002 
erlaubten die Belgier die aktive Sterbehilfe. 
Seitdem nehmen immer mehr Menschen diese 
Möglichkeit in Anspruch. 2022 Menschen 
wählten im Jahr 2015 den Tod durch die Sprit-
ze, die meisten hatten Krebs. Darunter waren 
63 Patienten, die an mentalen Krankheiten wie 
Depression oder Alzheimer litten.

Das Spezialgebiet des 1807 in Gent ge-
gründeten Ordens Brüder der Nächs-
tenliebe ist die Pflege von Menschen 

mit einer psychischen Krankheit. In Belgien 
betreuen sie 5500 Patienten. Jedes dritte Kran-
kenhausbett auf dem Feld der psychischen Er-
krankungen in Flandern steht in einer Klinik 
des Ordens. Die Entwicklungen im Bereich der 
aktiven Sterbehilfe machen vor den Türen der 
Zentren nicht halt. Immer mehr Patienten fra-
gen danach. Entscheiden sie sich für diesen 
Weg, werden sie derzeit an andere Einrichtun-
gen überwiesen. Mitarbeiter und Patienten 
forderten vor etwa zwei Jahren eine Neupositio-
nierung des Ordens. Aus diesem Grund arbei-
tete De Rycke mit ihnen ein Positionspapier 
zum Umgang mit aktiver Sterbehilfe in den 
psychiatrischen Kliniken aus. Das Ergebnis: 
Aktive Sterbehilfe für psychisch Kranke im 

nicht terminalen Stadium soll nicht mehr 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. Ein Pau-
kenschlag für die katholische Kirche.

Im Positionspapier schlägt die Organisation 
eine zweigleisige Pflege vor, in der sowohl die 
Lebensperspektive als auch die Möglichkeit der 
aktiven Sterbehilfe in Betracht gezogen werde. 
Wichtig ist den Verfassern, dass das Ergebnis 
der Behandlung zu Beginn nicht feststeht und 
dass Sorgfaltskriterien beachtet werden. Im 
Mittelpunkt der Pflege stehe immer der 
Mensch, heißt es.

»Ich bin kein Fan oder Förderer von aktiver 
Sterbehilfe«, sagt Raf De Rycke. Es habe jedoch 
eine Entwicklung bei dieser ethischen Frage 
gegeben, und darauf müsse die Organisation in 
Belgien eine Antwort geben. »Man möchte mit 
diesem Text nicht auf der Welle mitschwim-
men, dass aktive Sterbehilfe in Belgien leicht zu 
haben ist«, betont der Vorstandsvorsitzende. 
Im Gegenteil, man wolle einen »Damm« er-
richten, um die Hürden für aktive Sterbehilfe 
zu erhöhen. Das heißt: Aktive Sterbehilfe soll 
die Ausnahme sein – aber möglich. Doch das 
Wort möglich allein löst bei anderen Katholi-
ken schon Schmerzen aus. Der Ordensobere 
Stockman ist erbost. Er fordert, dass sich die 
Brüder klar zur katholischen Lehre bekennen 
und das menschliche Leben vom »Moment der 
Empfängnis bis zum natürlichen Ende« schüt-
zen. Das ist katholisch-traditionelle Linie, ein 
Abweichen davon im Prinzip nicht möglich.

René Stockmans Zuhause ist seit 17 Jahren 
Rom. Gespräche mit hohen Geistlichen gehö-
ren für ihn zum Alltag. Auch Papst Franziskus 
hat er bereits mehrmals getroffen. Auf E-Mails 
antwortet er prompt. Stockman pflegt den 
Kontakt zu Ordensmitgliedern in aller Welt. 
Erst vor wenigen Tagen ist er von einer Dienst-
reise in die Demokratische Republik Kongo 
zurückgekehrt. Dort hatte er eine neue psy-
chiatrische Klinik eröffnet.

Unter Theologen gilt Stockman als konser-
vativ. Seine Position zu dem Thema Sterbehilfe 
legte er mehrmals ausführlich dar – zuletzt in 
einem vierseitigen Kommentar im September. 
»Also tatsächlich erhält die Selbstbestimmung 
als Wert momentan eine höhere Wertschät-
zung als die Unantastbarkeit einer Person«, sagt 
Stockman. »Absoluter Respekt für das Leben 
ist meiner Meinung nach ein allgemeingültiger 
Wert und kann nicht einfach als kulturspezifi-
sche Angelegenheit beiseitegeschoben werden«, 
findet der Ordensobere.

Zudem geht der Stockman auf das Kriteri-
um der Perspektivlosigkeit ein, das erfüllt sein 
muss, damit ein Patient in Belgien aktive Ster-
behilfe erhalten kann. »Ist Hoffnungslosigkeit 
nicht immer mit einer psychischen Krankheit 
verbunden?«, schreibt er und fordert mehr In-
vestitionen in neue Therapien, Pflegemodelle, 
Medikamente und die Entwicklung der Pallia-
tivpflege für psychisch Kranke. »Kann aktive 
Sterbehilfe als ultimative Therapie angesehen 
werden, wenn alle anderen Behandlungen nicht 
erfolgreich waren?«, fragt Stockman kritisch.

Der Vatikan und die Generalverwaltung der 
Brüder der Nächstenliebe würden das Thema 
ernst nehmen, schreibt der Ordensobere: »Es 

ist Roms und unsere Verantwortung, sicherzu-
stellen, dass die Bezeichnung ›katholisch‹ nicht 
erodiert oder missbraucht wird.« Auch will 
René Stockman gewährleisten, »dass das Cha-
risma der Nächstenliebe weiterhin auf wirkli-
cher Barmherzigkeit basiert und sich nicht in 
eine Karikatur verwandelt«.

Für Raf De Rycke sind Nächstenliebe und 
aktive Sterbehilfe kein Widerspruch. 
»Christentum ist die Grundlage für alles, 

was hier innerhalb der Kongregation und der 
Organisation passiert«, sagt er. Der 70-Jährige 
kümmert sich täglich um die Anliegen der Ärzte 
und Patienten in den belgischen Kliniken. Seit 
einem halben Jahrhundert arbeitet er für den 
Orden in Gent. Stockman habe über die Jahre in 
Rom vielleicht den Kontakt zur konkreten Situa-
tion in Belgien ein bisschen verloren, sagt er 
zögerlich. Trotzdem hat er Respekt für den an-
deren Standpunkt.

De Rycke fordert von Stockman, dass er 
sich mit dem Positionspapier und den Sorg-
faltskriterien, die darin aufgestellt werden, aus-
einandersetzt. Das Papier kritisiere die gesetz-
lich vorgeschriebenen Regeln bei aktiver Ster-
behilfe für psychisch Kranke als unzureichend 
und schlage deshalb strengere Regeln vor. Eine 
davon sei, dass von der Entscheidung für die 
aktive Sterbehilfe bei einem Patienten mit psy-
chischen Leiden bis zum Tod nicht ein, son-
dern sechs Monate vergehen müssen. Darüber 
hinaus soll vor dem Tod und nicht danach ge-
prüft werden, ob der Patient sich in einer medi-
zinisch aussichtslosen Lage befinde und uner-
träglich leide. 

Diese Regeln hätten der Mutter von Tom 
Mortier das Leben retten können. Der Belgier 
Mortier erfuhr erst nach dem Tod seiner 
64-jährigen Mutter Godelieva De Troyer, dass 
sie aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen 
hatte. De Troyer litt immer wieder an Depres-
sionen. »Mal war es schlimmer, mal besser«, 
erzählt Mortier. Nachdem ihr damaliger 
Freund sie verlassen hatte, ging es ihr schlecht. 
Auch den Kontakt zu ihren Kindern brach sie 
ab. Ihrem Sohn hinterließ sie nur einen Brief 
mit der Telefonnummer der Freundin, die ih-
ren Haustürschlüssel hatte. Mortier war aufge-
wühlt, konnte nicht glauben, was passiert war. 
Auch vier Jahre später ist er noch in Rage, wenn 
er davon erzählt. Denn er ist überzeugt: Seine 
Mutter war nicht in einer aussichtslosen Situa-
tion. Ihre Depressionen seien immer phasen-
weise gekommen. Mortier ist mit dem Fall vor 
Gericht gezogen. Er kritisiert, dass die Fälle erst 
nach dem Tod überprüft werden. Besonders 
für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
fordert er strengere Regeln bei der aktiven Ster-
behilfe. Wenn nötig, will er bis vor den Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg ziehen.

Sowohl René Stockman als auch Raf De 
Rycke setzen auf Dialog. Sie wollen zusam-
menfinden im Konflikt, der unlösbar scheint. 
Für beide ist die Angelegenheit emotional, weil 
sie sich so verbunden fühlen mit dem Orden – 
und vielleicht auch mit der jeweils anderen Per-
son. Sie teilen ein Heimatland, einen Glauben, 

eine Sache, für die sie arbeiten: die Pflege von 
psychisch Kranken. Und doch haben sie zwei 
gegensätzliche Positionen entwickelt zu einer 
Frage, bei der die Realität komplexer ist als die 
abstrakte Überlegung. Eine Positionierung des 
Vatikans könnte auch Konsequenzen für ande-
re katholische Einrichtungen in Belgien haben 
– etwa für das Krankenhaus der Katholischen 
Universität Löwen. Bei einer Konferenz wurde 
vor Kurzem publik, dass auch dort aktive Ster-
behilfe praktiziert wird.

Im Moment wartet Raf De Rycke auf eine 
Einladung aus Rom, um seinen Standpunkt zu 
erklären. Sie wird kommen. Stockman unter-
richtete jüngst den Vatikan über den Stand der 
Dinge. Das Ergebnis: Der Verein der Brüder 
der Nächstenliebe soll nach Rom kommen und 
seine Position erläutern. Danach soll es eine fi-
nale Entscheidung geben. »Damit erhält die 
Organisation der Brüder der Nächstenliebe in 
Belgien eine endgültige Chance, mit der Lehre 
der katholischen Kirche in Einklang zu kom-
men«, teilte die Generalverwaltung der Brüder 
der Nächstenliebe nach dem Treffen mit. Der 
Vatikan kündigte zugleich an, von seinem 
Standpunkt, das Leben unter allen Bedingun-
gen absolut zu respektieren, nicht abzurücken. 
Nur er stehe in Einklang mit der katholischen 
Lehre.

De Rycke weiß, dass Christen aus anderen 
Ländern sich mit der belgischen Position zur 
aktiven Sterbehilfe schwertun. »Es gibt immer 
wieder Priester aus afrikanischen Ländern, die 
hierherkommen und schockiert sind«, sagt er. 
Dann versuche er, behutsam den belgischen 
Kontext zu erklären. Er verlange nicht, dass der 
Vatikan sich den Standpunkt des Vereins zu 
eigen mache, aber er fordert, dass er bestehen 
bleiben kann. »Diese ethische Sichtweise muss 
legitim möglich sein innerhalb einer katholi-
schen christlichen Einstellung«, sagt er klar 
und überlegt.

Sollten De Rycke und Stockman sich nicht 
einigen, hat der Generalobere bereits da-
mit gedroht, die Kongregation von der 

Organisation zu trennen. Rechtlich ist das 
kompliziert, da sie eng miteinander verwoben 
sind. Die Kliniken würden dann ihre katholi-
sche Identität verlieren. »Wenn wir das Etikett 
»Broeders van Liefde« verlören, würde das die 
Organisation treffen«, sagt De Rycke. Auch 
persönlich ist er ein bisschen verletzt, obwohl er 
versucht, professionell damit umzugehen. 
Stockman hingegen schämt sich für seine Kol-
legen. Doch er hoffe, dass sich dieses Gefühl 
noch in Stolz wandele.:»Das wünsche ich mir 
von ganzem Herzen für unsere Organisation.«

Das Lebensende hat Raf De Rycke in den 
vergangenen Wochen besonders beschäftigt. Er 
musste von einem seiner drei Kinder Abschied 
nehmen, erzählt er mit leiser Stimme, die doch 
sonst so stark und selbstsicher klingt. Stolz zeigt 
er das Familienwappen an seiner Bürowand, 
das ein Künstler für ihn entworfen hat. Die 
drei goldenen Herzen stehen für seine Kinder.

Franziska Broich ist Korrespondentin der Katho-
lischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Brüssel
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Am Lebensende kommt 
es darauf an, Beistand 

zu leisten. Aber wie?

Sterbehilfe auf Katholisch
Die belgischen Brüder der Nächstenliebe wollen in ihren Kliniken Sterbehilfe für psychisch kranke Patienten anbieten.  
Der Vatikan will das untersagen. Wer darf über das Ende eines Lebens entscheiden? VON FRANZISKA BROICH

Meine Großmutter hatte noch eine 
eherne Regel: Bei Tischgesellschaf-
ten sind Religion und Politik tabu. 

Sonst wird aus einer angenehmen Runde 
schnell eine Messerstecherei. Na ja, nicht mit 
den schweren Silberwaffen, die auf diesen 
niedlichen Bänken neben den Tellern auf 
ihren Einsatz warteten, sondern eine Wortste-
cherei über gestärktem Leinen, aber mit ech-
ten Verletzen. Wie altmodisch, dachten die 
Generationen danach. Sie zogen an der Regel 
wie Kinder am Tischtuch und stritten fröhlich 
und mit vollem Mund über Kirche und Kanz-
ler. Ab und zu sprang jemand auf und schlug 
die Tür hinter sich zu, dann und 
wann flossen auch Tränen, aber 
das gehörte zur Dramaturgie 
aufregender Abende. 

Langsam kann ich der 
Großmamas Regel aus dem 
alten Knigge ziemlich viel abge-
winnen. Erst wurde die Reli-
gion gefährlich für die Gesellig-
keit. Burkaverbot ja oder nein? 
Noch in der Kirche sein? Und 
wenn ja, in welcher? Da konnte 
es in den letzten Jahren schon 
mal laut werden. Es gab Belei-
digte und Besserwisser, aber 
spätestens zum Espresso waren 
sie alle wieder Freunde. Jetzt ist 
die Politik dran. Leise krochen 
die Konfliktthemen unter dem Tisch hervor 
und mit ihnen unsichtbare Gestalten mit 
schlechtem Benehmen: Trump, Putin und 
Gauland zogen ihre Sakkos aus und machten 
es sich unter uns gemütlich. Wein-Obergren-
zen wurden überschritten, und plötzlich wer-
den aus Debatten echte Kämpfe mit unver-
söhnlichem Ausgang. Mit dem Einzug der 
Populisten in den Deutschen Bundestag gibt 
es nun an unserem Abendbrottisch Plätze, auf 
denen niemand sitzen will. »Neben dem 
nicht.« Wer ist schuld?, ist das neue Vorspei-
senthema, bei dem Worte wie Macheten 
geschwungen werden. Die Bundeskanzlerin 
oder Oskar Lafontaine? Die Mitte und ihr 
Gefühlsnarzissmus oder die Abgehängten, 
über die zu reden einfacher ist, weil sie nicht 
am Tisch sitzen? Die Medien? Vielleicht sogar 
die Kirchen mit ihrem Hochton moralischer 
Überlegenheit? Die Töne werden scharf und 
unversöhnlich. Es ist, als müsste für das eigene 
Erschrecken schnell ein Buhmann gefunden 
werden. Plötzlich sitzen nicht mehr Jan und 
Maggie, Hille und Georg am Tisch, sondern 
AfD-Versteher und Alarmisten, Moralisten 
und Verdränger. Berufsdifferenzierer werden 
plakativ und Bedenkenträgerinnen sehr ent-
schieden. 

Und dann ist da noch eine andere unsicht-
bare Linie, die wir ganz vergessen hatten. »Es 
liegt am Ostmann«, sagt der Olli und berich-
tet von seinen Recherchen. Da schreit der 
Christian los und wirft das Glas um. Ich 
komme aus Leipzig, aber das habt ihr ja alle 
schön verdrängt, ruft er. Da sitzen wir und 
schweigen. Wir mögen uns doch. Das Essen 
ist köstlich. Wir sind politisch gebildet und 
debattenverwöhnt. Wir sprechen mehrere 
Sprachen, doch die, die wir jetzt brauchen, 
sprechen wir nicht. 

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den 
Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne geht sie 
der großen Politik im Alltag auf den Grund. 

Wo ist Knigge?
Der Populismus sitzt jetzt mit 
am Esstisch VON PETRA BAHR

D A S  W E S E N T L I C H E

S 
oll in Krankenhäusern sterben dür-
fen, wer es will? Die Frage nach dem 
selbst gewählten, durch Medika-
mente herbeigeführten Tod, ent-
zweit Christen und Nichtchristen, 

Progressive und Konservative. In Belgien, ei-
nem Land mit liberalen Sterbehilfegesetzen, 
entzweit sie jetzt auch die Katholiken. Denn die 
»Brüder der Nächstenliebe« wollen in ihren 
Krankenhäusern aktive Sterbehilfe zulassen. 
Der in Rom ansässige Ordensobere will das 
nicht, ebenso wenig wie Papst Franziskus. Doch 
die belgischen katholischen Kliniken machen 
ihr eigenes Ding. 

Raf De Rycke, 70 Jahre alt, ist Vorstands-
vorsitzender des Vereins der Brüder der Nächs-
tenliebe, die 15 psychiatrische Kliniken in Bel-
gien betreibt. Er will aktive Sterbehilfe für psy-
chisch Kranke im nicht terminalen Stadium in 
Zukunft in den Zentren zulassen. Er arbeitet 
für den Orden, ist aber selbst kein Geistlicher. 
Was für De Rycke eine Antwort auf die libera-
len Entwicklungen der vergangenen Jahre in 
Belgien ist, ist für René Stockman unverständ-
lich. Er schäme sich für die Sterbehilfe-Ent-
scheidung und hoffe, dass sie revidiert werde, 
schreibt Stockman, der römische Generalobere 
der Brüder der Nächstenliebe. Der Orden, der 
in Belgien unter dem Namen »Broeders van 
Liefde« bekannt ist, hat 603 Mitglieder und ist 
in 31 Ländern aktiv.

De Rycke und Stockman kennen sich seit 
30 Jahren. Einst war De Rycke Stockmans Leh-
rer in einer kleinen Gemeinde im Norden Bel-
giens. Die beiden Katholiken arbeiteten jahre-
lang im Orden zusammen. Nun streiten sie über 
eine Frage, die Christen spaltet: Ist aktive Ster-
behilfe mit der katholischen Lehre vereinbar? 

Seit Jahren schreitet die Säkularisierung in 
Belgien mit großen Schritten voran. Der Raum 
zwischen der katholischen Lehre und der belgi-
schen Wirklichkeit wächst stetig. Im Jahr 2002 
erlaubten die Belgier die aktive Sterbehilfe. 
Seitdem nehmen immer mehr Menschen diese 
Möglichkeit in Anspruch. 2022 Menschen 
wählten im Jahr 2015 den Tod durch die Sprit-
ze, die meisten hatten Krebs. Darunter waren 
63 Patienten, die an mentalen Krankheiten wie 
Depression oder Alzheimer litten.

Das Spezialgebiet des 1807 in Gent ge-
gründeten Ordens Brüder der Nächs-
tenliebe ist die Pflege von Menschen 

mit einer psychischen Krankheit. In Belgien 
betreuen sie 5500 Patienten. Jedes dritte Kran-
kenhausbett auf dem Feld der psychischen Er-
krankungen in Flandern steht in einer Klinik 
des Ordens. Die Entwicklungen im Bereich der 
aktiven Sterbehilfe machen vor den Türen der 
Zentren nicht halt. Immer mehr Patienten fra-
gen danach. Entscheiden sie sich für diesen 
Weg, werden sie derzeit an andere Einrichtun-
gen überwiesen. Mitarbeiter und Patienten 
forderten vor etwa zwei Jahren eine Neupositio-
nierung des Ordens. Aus diesem Grund arbei-
tete De Rycke mit ihnen ein Positionspapier 
zum Umgang mit aktiver Sterbehilfe in den 
psychiatrischen Kliniken aus. Das Ergebnis: 
Aktive Sterbehilfe für psychisch Kranke im 

nicht terminalen Stadium soll nicht mehr 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. Ein Pau-
kenschlag für die katholische Kirche.

Im Positionspapier schlägt die Organisation 
eine zweigleisige Pflege vor, in der sowohl die 
Lebensperspektive als auch die Möglichkeit der 
aktiven Sterbehilfe in Betracht gezogen werde. 
Wichtig ist den Verfassern, dass das Ergebnis 
der Behandlung zu Beginn nicht feststeht und 
dass Sorgfaltskriterien beachtet werden. Im 
Mittelpunkt der Pflege stehe immer der 
Mensch, heißt es.

»Ich bin kein Fan oder Förderer von aktiver 
Sterbehilfe«, sagt Raf De Rycke. Es habe jedoch 
eine Entwicklung bei dieser ethischen Frage 
gegeben, und darauf müsse die Organisation in 
Belgien eine Antwort geben. »Man möchte mit 
diesem Text nicht auf der Welle mitschwim-
men, dass aktive Sterbehilfe in Belgien leicht zu 
haben ist«, betont der Vorstandsvorsitzende. 
Im Gegenteil, man wolle einen »Damm« er-
richten, um die Hürden für aktive Sterbehilfe 
zu erhöhen. Das heißt: Aktive Sterbehilfe soll 
die Ausnahme sein – aber möglich. Doch das 
Wort möglich allein löst bei anderen Katholi-
ken schon Schmerzen aus. Der Ordensobere 
Stockman ist erbost. Er fordert, dass sich die 
Brüder klar zur katholischen Lehre bekennen 
und das menschliche Leben vom »Moment der 
Empfängnis bis zum natürlichen Ende« schüt-
zen. Das ist katholisch-traditionelle Linie, ein 
Abweichen davon im Prinzip nicht möglich.

René Stockmans Zuhause ist seit 17 Jahren 
Rom. Gespräche mit hohen Geistlichen gehö-
ren für ihn zum Alltag. Auch Papst Franziskus 
hat er bereits mehrmals getroffen. Auf E-Mails 
antwortet er prompt. Stockman pflegt den 
Kontakt zu Ordensmitgliedern in aller Welt. 
Erst vor wenigen Tagen ist er von einer Dienst-
reise in die Demokratische Republik Kongo 
zurückgekehrt. Dort hatte er eine neue psy-
chiatrische Klinik eröffnet.

Unter Theologen gilt Stockman als konser-
vativ. Seine Position zu dem Thema Sterbehilfe 
legte er mehrmals ausführlich dar – zuletzt in 
einem vierseitigen Kommentar im September. 
»Also tatsächlich erhält die Selbstbestimmung 
als Wert momentan eine höhere Wertschät-
zung als die Unantastbarkeit einer Person«, sagt 
Stockman. »Absoluter Respekt für das Leben 
ist meiner Meinung nach ein allgemeingültiger 
Wert und kann nicht einfach als kulturspezifi-
sche Angelegenheit beiseitegeschoben werden«, 
findet der Ordensobere.

Zudem geht der Stockman auf das Kriteri-
um der Perspektivlosigkeit ein, das erfüllt sein 
muss, damit ein Patient in Belgien aktive Ster-
behilfe erhalten kann. »Ist Hoffnungslosigkeit 
nicht immer mit einer psychischen Krankheit 
verbunden?«, schreibt er und fordert mehr In-
vestitionen in neue Therapien, Pflegemodelle, 
Medikamente und die Entwicklung der Pallia-
tivpflege für psychisch Kranke. »Kann aktive 
Sterbehilfe als ultimative Therapie angesehen 
werden, wenn alle anderen Behandlungen nicht 
erfolgreich waren?«, fragt Stockman kritisch.

Der Vatikan und die Generalverwaltung der 
Brüder der Nächstenliebe würden das Thema 
ernst nehmen, schreibt der Ordensobere: »Es 

ist Roms und unsere Verantwortung, sicherzu-
stellen, dass die Bezeichnung ›katholisch‹ nicht 
erodiert oder missbraucht wird.« Auch will 
René Stockman gewährleisten, »dass das Cha-
risma der Nächstenliebe weiterhin auf wirkli-
cher Barmherzigkeit basiert und sich nicht in 
eine Karikatur verwandelt«.

Für Raf De Rycke sind Nächstenliebe und 
aktive Sterbehilfe kein Widerspruch. 
»Christentum ist die Grundlage für alles, 

was hier innerhalb der Kongregation und der 
Organisation passiert«, sagt er. Der 70-Jährige 
kümmert sich täglich um die Anliegen der Ärzte 
und Patienten in den belgischen Kliniken. Seit 
einem halben Jahrhundert arbeitet er für den 
Orden in Gent. Stockman habe über die Jahre in 
Rom vielleicht den Kontakt zur konkreten Situa-
tion in Belgien ein bisschen verloren, sagt er 
zögerlich. Trotzdem hat er Respekt für den an-
deren Standpunkt.

De Rycke fordert von Stockman, dass er 
sich mit dem Positionspapier und den Sorg-
faltskriterien, die darin aufgestellt werden, aus-
einandersetzt. Das Papier kritisiere die gesetz-
lich vorgeschriebenen Regeln bei aktiver Ster-
behilfe für psychisch Kranke als unzureichend 
und schlage deshalb strengere Regeln vor. Eine 
davon sei, dass von der Entscheidung für die 
aktive Sterbehilfe bei einem Patienten mit psy-
chischen Leiden bis zum Tod nicht ein, son-
dern sechs Monate vergehen müssen. Darüber 
hinaus soll vor dem Tod und nicht danach ge-
prüft werden, ob der Patient sich in einer medi-
zinisch aussichtslosen Lage befinde und uner-
träglich leide. 

Diese Regeln hätten der Mutter von Tom 
Mortier das Leben retten können. Der Belgier 
Mortier erfuhr erst nach dem Tod seiner 
64-jährigen Mutter Godelieva De Troyer, dass 
sie aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen 
hatte. De Troyer litt immer wieder an Depres-
sionen. »Mal war es schlimmer, mal besser«, 
erzählt Mortier. Nachdem ihr damaliger 
Freund sie verlassen hatte, ging es ihr schlecht. 
Auch den Kontakt zu ihren Kindern brach sie 
ab. Ihrem Sohn hinterließ sie nur einen Brief 
mit der Telefonnummer der Freundin, die ih-
ren Haustürschlüssel hatte. Mortier war aufge-
wühlt, konnte nicht glauben, was passiert war. 
Auch vier Jahre später ist er noch in Rage, wenn 
er davon erzählt. Denn er ist überzeugt: Seine 
Mutter war nicht in einer aussichtslosen Situa-
tion. Ihre Depressionen seien immer phasen-
weise gekommen. Mortier ist mit dem Fall vor 
Gericht gezogen. Er kritisiert, dass die Fälle erst 
nach dem Tod überprüft werden. Besonders 
für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
fordert er strengere Regeln bei der aktiven Ster-
behilfe. Wenn nötig, will er bis vor den Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg ziehen.

Sowohl René Stockman als auch Raf De 
Rycke setzen auf Dialog. Sie wollen zusam-
menfinden im Konflikt, der unlösbar scheint. 
Für beide ist die Angelegenheit emotional, weil 
sie sich so verbunden fühlen mit dem Orden – 
und vielleicht auch mit der jeweils anderen Per-
son. Sie teilen ein Heimatland, einen Glauben, 

eine Sache, für die sie arbeiten: die Pflege von 
psychisch Kranken. Und doch haben sie zwei 
gegensätzliche Positionen entwickelt zu einer 
Frage, bei der die Realität komplexer ist als die 
abstrakte Überlegung. Eine Positionierung des 
Vatikans könnte auch Konsequenzen für ande-
re katholische Einrichtungen in Belgien haben 
– etwa für das Krankenhaus der Katholischen 
Universität Löwen. Bei einer Konferenz wurde 
vor Kurzem publik, dass auch dort aktive Ster-
behilfe praktiziert wird.

Im Moment wartet Raf De Rycke auf eine 
Einladung aus Rom, um seinen Standpunkt zu 
erklären. Sie wird kommen. Stockman unter-
richtete jüngst den Vatikan über den Stand der 
Dinge. Das Ergebnis: Der Verein der Brüder 
der Nächstenliebe soll nach Rom kommen und 
seine Position erläutern. Danach soll es eine fi-
nale Entscheidung geben. »Damit erhält die 
Organisation der Brüder der Nächstenliebe in 
Belgien eine endgültige Chance, mit der Lehre 
der katholischen Kirche in Einklang zu kom-
men«, teilte die Generalverwaltung der Brüder 
der Nächstenliebe nach dem Treffen mit. Der 
Vatikan kündigte zugleich an, von seinem 
Standpunkt, das Leben unter allen Bedingun-
gen absolut zu respektieren, nicht abzurücken. 
Nur er stehe in Einklang mit der katholischen 
Lehre.

De Rycke weiß, dass Christen aus anderen 
Ländern sich mit der belgischen Position zur 
aktiven Sterbehilfe schwertun. »Es gibt immer 
wieder Priester aus afrikanischen Ländern, die 
hierherkommen und schockiert sind«, sagt er. 
Dann versuche er, behutsam den belgischen 
Kontext zu erklären. Er verlange nicht, dass der 
Vatikan sich den Standpunkt des Vereins zu 
eigen mache, aber er fordert, dass er bestehen 
bleiben kann. »Diese ethische Sichtweise muss 
legitim möglich sein innerhalb einer katholi-
schen christlichen Einstellung«, sagt er klar 
und überlegt.

Sollten De Rycke und Stockman sich nicht 
einigen, hat der Generalobere bereits da-
mit gedroht, die Kongregation von der 

Organisation zu trennen. Rechtlich ist das 
kompliziert, da sie eng miteinander verwoben 
sind. Die Kliniken würden dann ihre katholi-
sche Identität verlieren. »Wenn wir das Etikett 
»Broeders van Liefde« verlören, würde das die 
Organisation treffen«, sagt De Rycke. Auch 
persönlich ist er ein bisschen verletzt, obwohl er 
versucht, professionell damit umzugehen. 
Stockman hingegen schämt sich für seine Kol-
legen. Doch er hoffe, dass sich dieses Gefühl 
noch in Stolz wandele.:»Das wünsche ich mir 
von ganzem Herzen für unsere Organisation.«

Das Lebensende hat Raf De Rycke in den 
vergangenen Wochen besonders beschäftigt. Er 
musste von einem seiner drei Kinder Abschied 
nehmen, erzählt er mit leiser Stimme, die doch 
sonst so stark und selbstsicher klingt. Stolz zeigt 
er das Familienwappen an seiner Bürowand, 
das ein Künstler für ihn entworfen hat. Die 
drei goldenen Herzen stehen für seine Kinder.

Franziska Broich ist Korrespondentin der Katho-
lischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Brüssel
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Am Lebensende kommt 
es darauf an, Beistand 

zu leisten. Aber wie?

Sterbehilfe auf Katholisch
Die belgischen Brüder der Nächstenliebe wollen in ihren Kliniken Sterbehilfe für psychisch kranke Patienten anbieten.  
Der Vatikan will das untersagen. Wer darf über das Ende eines Lebens entscheiden? VON FRANZISKA BROICH





Een ziekenhuisschool in C.N.P. Saint-Martin in Dave 
Une école à l’hôpital C.N.P. Saint-Martin à Dave
Beluisteren via: https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-journal-de-19h?id=2262260
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Er zijn tal van demonstra-
ties en bezoeken gepland. De
toegang is gratis. Omdat het
terreurniveau 3 nog steeds
geldt, worden wel twee con-
troleposten opgezet. 

“De ene komt langs de kant
van de brandweer en de ande-
re langs de kant van de poli-
tie”, zegt Julie Vandenheede
van de politiezone Deinze-
Zulte. “We raden de bezoe-
kers aan grote handtassen en

rugzakken thuis te laten. Ie-
dere persoon wordt gecontro-
leerd en ontvangt een toe-
gangsbandje. Het klinkt nogal
omslachtig, maar we leggen
uiterste waakzaamheid aan
de dag.”

“Tussen 10 en 17 uur zetten
zowel de brandweer als de lo-
kale politie hun deuren open
voor het grote publiek”, ver-
volgt brandweerluitenant
Marc Naessens. “In beide ge-
bouwen zijn rondleidingen
gepland. Voor het overige
pakken beide diensten uit
met demonstraties. De
brandweer toont hoe een ge-
kneld persoon uit een voer-
tuig wordt bevrijd, hoe men
het best een frietketelbrand
aanpakt en hoe een tuinhuis-
brand wordt bestreden. Ook
de jeugdbrandweer van zone
Centrum is van de partij, net
als onze duikers.”

“Wat de politie betreft plan-
nen we een stand rond dief-
stalpreventie en kunnen fiet-
sen gegraveerd worden. Ook

bezoeken aan de infostands
van Drugpunt, Childfocus,
Zeppe & Zikki en Jobpol lo-
nen de moeite. In het laatste
geval kunnen diegenen die in-
teresse hebben in een job bij
de politie zich aanmelden.”

Hondenafrichting

“Onze politiemensen geven
verder demo's afweertech-
nieken en hondenafrichting.
De motards tonen hoe ze in-
gezet worden. Iedereen kan
verder plaats nemen in een
tuimelwagen. Die simuleert
een over-kop-ongeval. Met
een virtual reality-bril tot
slot tonen we hoe een dode-
hoekongeval kan gebeuren”,
zegt Julie Vandenheede. 

“Defensie komt ook naar

Deinze met zijn rekruterings-
bus en het Rode Kruis is aan-
wezig met ziekenwagens, een
commandovoertuig van het
snel interventieteam en info-
stands. Op een infostand van
de spoeddienst van het Sint-
Vincentiusziekenhuis komt
iedereen meer te weten over
het triagesysteem, de wer-
king en het ‘pit-ambulance-
systeem’ binnen de dienst
112.”

“Kinderen zijn eveneens
welkom. Zij kunnen hun
fietskunsten demonstreren
op de behendigheidspiste of
hun schietkunsten demon-
streren bij de lasershoot.
Daarnaast kunnen ze zich
even brandweerman wanen
in een schuimbad, als het
weer meezit.”

Hulpdiensten tonen hun kunnen tijdens Dag van de Veiligheid

Brandweer en politie zetten deuren open
De politiezone Deinze-Zul-
te, de brandweerzone 
Centrum, het Rode Kruis 
en het Deinse ziekenhuis 
staan op zondag 8 oktober 
op de Dag van de Veilig-
heid in de kijker. Dat ge-
beurt in en rond het poli-
tiecommissariaat en de 
brandweerkazerne in de 
Stadionlaan.

DEINZE/ZULTE 

JOHN DE VLIEGER

JAN VERMEULEN EN 
SIMON LAGRANGE
BURGEMEESTERS VAN DEINZE EN ZULTE

“Goede communicatie 
en informatie over 
diensten kunnen 
mensenlevens 
redden”

Van links naar rechts: brandweermajoor Serge Vander Ougstraete van brandweer zone Centrum en 
Deinzenaar, Benny Van Wabeke zonechef politie Deinze-Zulte, Julie Vandenheede, de woordvoerster politie 
Deinze-Zulte, brandweerluitenant Marc Naessens brandweer Deinze-Zulte zone Centrum, Peter Van 
Cauwenberghe brandweer Deinze-Zulte en de burgemeesters Jan Vermeulen en Simon Lagrange van 
respectievelijk Deinze en Zulte voor de gebouwen van de brandweer en politie in de Stadionlaan.JD

V

grootste partij in Zelzate na
VLD-SD van burgemeester
Frank Bruggeman met 2.514
stemmen.

“Onze ambitie is groot. Als
we een paar honderd stem-
men meer halen worden we
de grootste partij in de ge-
meente en willen we bestu-
ren in een ‘sociale’ coalitie”,
zegt kandidaat-burgemeester
Geert Asman.   (zvd)

Daarom startte de partij met
een rondgang door de straten
van Zelzate. Ze proberen de
mensen thuis te vinden en
vragen die dan het enquête-
formulier in te vullen of de
formulieren worden later op-
gehaald. Ook via hun Face-
bookpagina kan er gerea-
geerd worden.

“Democratie betekent voor
ons ‘mensen inspraak geven’
en dat is meer dan een bolle-
tje kleuren op de verkiezings-
dag”, zegt lijsttrekker Geert
Asman.

Naast de tien thema’s, die
gaan van verkeer, over een
propere gemeente tot een
veilige gemeente of aandacht
voor de jeugd, nam PVDA+ nu
al een nieuwe oppervlaktebe-
lasting voor de vijf grote mul-
tinationals uit de gemeente
in haar programma op.

PVDA+ bevraagt inwoners over politieke thema's
Om een belangrijk deel 
van haar verkiezingspro-
gramma uit te schrijven 
wil PVDA+ van minstens 
duizend Zelzatenaren een 
mening over tien belang-
rijke thema’s. 

Ook de verplichting om zit-
penningen uit intercommu-
nales terug te storten in de
gemeentekas is voor hen al
duidelijk.

Grote ambities

PVDA+ werd na de verkie-
zingen in 2012 met 1.890
stemmen (en zes zetels in de
gemeenteraad) de op één na

ZELZATE 

W Geert Asman (rechts) trok de bevraging op gang.

V
U
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Wie vandaag in Eeklo pas-
seert, loopt kans gepasseerd te
worden door een... strooiwagen
van het Agentschap Wegen en
Verkeer (AWV). In heel Vlaan-
deren worden proefstrooiritten
uitgevoerd en op donderdag 5
oktober is Eeklo aan de beurt.
Er zal ook effectief zout ge-
strooid worden, weliswaar met
de kleinste hoeveelheid en alle
nieuw aangelegde stukken rij-
weg worden niet mee gestrooid
om geen garantieproblemen te
krijgen, daar zullen de vracht-
wagens er enkel over rijden. Op
de vrachtwagens zal trouwens
het bordje ‘test’ opgehangen
worden. Dit alles zal, gezien de
‘hoge’ temperaturen, toch een
beetje een raar gezicht zijn.
Maar bij deze zijn verontruste
burgers op de hoogte gebracht.

Het proefstrooien is nodig
omdat AWV sinds dit jaar het
onderhoud van het materieel
volledig uit handen heeft gege-
ven en men wil er volledig ze-
ker van zijn dat er geen gebre-
ken meer zijn aan het materieel
tegen het moment dat men het
écht nodig heeft.  (emv)

EEKLO 

Vandaag 5 oktober rukken 
de strooiwagens uit

ZELZATE

Schermutseling aan 
schooluitgang
Woensdag op de middag was er 
een handgemeen tussen enkele 
studenten van Sint-Laurens en 
een kraanmachinist. In de Patro-
nagestraat zijn wegenwerken aan 
de gang waardoor enkel plaatse-
lijk verkeer mogelijk is. Op het 
einde van de schooldag probeer-
den enkele jongeren met hun 
bromfietsen, al dan niet aan de 
hand, tussen de werknemers te 
manoeuvreren. Volgens enkele 
getuigen was de machinist zo 
over zijn toeren dat hij zijn schop 
tegen een van de bromfietsen 
plaatste. Daarop gingen de eige-
naar en zijn broer in de clinch 
met de machinist. De politie 
kwam ter plaatste om de gemoe-
deren te bedaren.  (kvw)

EEKLO

Leeuwenbeeld
uit tuin gestolen
Bij de politiezone Meetjesland 
Centrum werd aangifte gedaan 
van een diefstal in de Raver-
schootstraat. Daar werd het 
beeld van een leeuwenkop gesto-
len uit een tuin. Het beeld weegt 
25 kilogram en is 50 centimeter 
hoog. In de tuin waren er geen 
sporen van diefstal vast te stel-
len. Eventuele getuigen kunnen 
zich melden op het politiecom-
missariaat.  (mye)

MALDEGEM

Snelheidsduivels
op de expresweg
Maandelijks houdt de federale 
politie een snelheidscontrole op 
de E34-N49. Ook in de loop van 
de september gebeurde dit. Daar-
bij werden 3.638 voertuigen ge-
controleerd. 194 bestuurders 
hielden zich niet aan de maxi-
mumsnelheid van 90 kilometer 
per uur en mogen zich aan een 
proces-verbaal verwachten. Drie 
ervan haalden een zodanig hoge 
snelheid dat het rijbewijs zal in-
getrokken worden.  (mye)

Twee agenten van de Aalterse
politie hebben in de nacht van 
dinsdag op woensdag een man ge-
klist die op inbrekerspad was in 
de buurt van de IJzerstraat in het 
centrum van Aalter. Zijn ver-
dachte handelingen werden op-
gemerkt door een buurtbewoner 
die de politie verwittigde. 

“De opgeroepen ploeg zag de
man bij aankomst weglopen 
waarop ze te voet de achtervol-
ging inzetten door een aantal tui-
nen. Uiteindelijk hebben ze de 
man kunnen arresteren. Hij had 
nog geen feiten gepleegd maar 
door zijn gedrag konden we na-
tuurlijk het ergste vermoeden”, 
zegt commissaris Tim D'Haene. 
Uit de daaropvolgende ondervra-
ging bleek dat de man in Brussel 
de laatste trein naar Aalter had 
genomen om te komen inbreken. 

Was de man gekend voor andere
gelijkaardige feiten? “Daar kun-
nen we in het kader van het on-
derzoek niks over zeggen, enkel 
dat zijn aanhouding bevestigd 
werd”, zegt de commissaris.  (mye)

AALTER 

Politie klist inbreker
na achtervolging 
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Voor een wijk vol straten met
bloemennamen valt het op
hoezeer beton en steen hier de
toon aangeven. Er is wel veel

groen in de wijk maar de be-
woners hebben er niet zo veel
aan. De tuin van het psychia-
trisch centrum Guislain is
mooi en vredig, maar niemand
haalt het in zijn hoofd hier een
picknickdeken uit te spreiden.
De Westerbegraafplaats wordt
gepromoot als park voor zach-
te recreatie, maar ravotten
tussen de graven? Hmm, toch
maar niet. En wie kent behalve
het Jan Yoensplein nog een
leuk speeltuintje in de buurt?

Maar er is hoop op beter-
schap. “Het Bloemekenspark
wordt stevig uitgebreid en be-
gin volgend jaar komt er een

buurtpark met speeltuigen in
de Hyacintstraat”, zegt wijkre-
gisseur Karolien Lecoutere.

De vernieuwde site op het
vroegere UCO-terrein in de
Maisstraat moet een nog gro-
tere boost geven aan de wat
vergeten wijk. “Dit wordt bin-
nenkort hét centrum in Gent
voor sociale economie”, aldus
Lecoutere. “Vier bedrijven
voor kwetsbare werknemers
vestigen zich naast het oplei-
dingscentrum van het OCMW
in de oude gebouwen van de
textielfabriek. Samen zijn die
goed voor 800 werkplaatsen.”

Voeg daar de gloednieuwe

brandweerkazerne bij, de
nieuwbouw van Wijkgezond-
heidsscentrum De Kaai, het
(afgewerkte) Tribeca-apparte-
mentencomplex op de hoek
van de Nieuwevaart en de Van
Ryhovelaan en de (nog te bou-
wen) sociale woningen en as-
sistentiewoningen op de plek
van de afgebroken blokken, en
de omvorming van het terrein
achter de Maisstraat is totaal.

Mix van stad en dorp

Patrick Claeys van kruide-
nierswinkel De Ster is geboren
en getogen op het Van Beve-

renplein en kent hier God en
klein Pierke. “Wat vroeger een
arbeiderswijk was, heb ik met
de jaren zien verpauperen”,
vertelt hij. “Rookwaren en al-
cohol zijn niet toevallig mijn
best verkopende producten.
Maar de wijk trekt ook veel
jonge gezinnen aan die op zoek
zijn naar een betaalbare wo-
ning – je vindt hier immers
nog huizen met een tuintje, op
de grens met Wondelgem –
maar na twee, drie jaar trek-
ken ze vaak weer weg.” 

Die gestage instroom van
nieuw en jong bloed – ook co-
median Wouter Deprez woont

Jong bloed doet buurtleven in verpauperde Bloemekenswijk opleven: “Hier kennen de mensen elkaar”

Het is wachten op meer bloemekens ...
Arm, dichtbevolkt, jong en 
divers. Net als de Brugse 
Poort en de Muide scoort 
de Bloemekenswijk hoog 
op deze vier criteria.  
“Maar hier is de sfeer ge-
moedelijker en wordt min-
der aan de bel getrokken. 
Wij zijn meer doeners dan 
schreeuwers.”

GENT 

GEERT NEYT

FOTO’S FREDERIEK VANDE VELDE

De wijk heeft wel groen, zoals hier tussen de Mais- en de Jan 
Yoensstraat, maar het is weinig toegankelijk. Daar moet onder 
meer de uitbreiding van het Bloemekenspark aan tegemoetkomen.

b  Te snel rijden op de Fer-
rerlaan en Van Ryhovelaan 
en in de Maisstraat
b Grote parkeerdruk
b Weinig toegankelijk 
groen
b Sluikstorten

Pijnpunten

b Vernieuwde UCO-site 
met vier bedrijven en 
OCMW-opleidingscentrum
b Nieuwe brandweer-
kazerne
b Tribeca-appartementen-
complex
b Nieuwbouw wijkgezond-
heidscentrum (januari 2018)

Realisaties

b Uitbreiding van 
Bloemekenspark
b Herinrichting groenzone 
Hyacintstraat
b Sociale - en assistentie-
woningen Jan Yoensstraat
b Buurtparking, fietsstraat 
en autostraat op UCO-site

Nog te realiseren

W Seyma Köksal: “Ik vind de sfeer hier 
gemoedelijker en toffer dan op de 
Brugse Poort.”

W “De tijd dat de bende van het Van 
Beverenplein al vechtend over de 
straat rolde, is al lang voorbij.” Nu 
rollen er wel nog achtergelaten 
vuilniszakken over het plein.

Bevolking

Bebouwing

Bevolkingsdichtheid (per km2)

Niet-Belgen

Aantal inwoners per adres

Alleenstaanden

Werkloosheidsdruk

Netto inkomen (euro/jaar)

9.321

27,5 %

5.589

18,8 %

2,51

36 %

12,5 %

14.790

Binnenstad

Bloemekenswijk

257.945

12,9 %

1.633

13,9 %

2,18

41,8 %

9,2 %

17.613

Gent
Bloemekens-

wijk
Het stadsbestuur is bezig aan een Tour de Gand. Elke wijk krijgt zijn eigen Wijkbeurs. 
De Gentenaar meet elke keer de temperatuur in de wijk die aan zet is.
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Tegenstander Van de Walle 
volgt hem op als decaan

De Baets werd gisteren vlot-
jes verkozen als nieuwe de-
caan van de faculteit Ingeni-
eurswetenschappen, in de
Jozef Plateaustraat. Hij volgt
daarmee Rik Van de Walle
op, tegen wie hij het nog op-
nam tijdens de jongste rec-
torverkiezing. 

Een verrassing is dat niet.
De Baets was niet alleen de
enige kandidaat voor het de-
canaat, als academisch secre-
taris van de faculteit heeft hij
ook al veel ervaring. Hij
werkte jarenlang nauw sa-

Patrick De Baets verloor 
tegen Rik Van de Walle tij-
dens de rectorverkiezing 
aan de UGent, maar treedt 
straks in zijn voetsporen 
als decaan van de Ingeni-
eurswetenschappen. 

GENT 

men met Van de Walle. “Hij
was een zeer goede decaan”,
zegt De Baets.. “Toch zal mijn
lijn niet volledig dezelfde
zijn. Van de Walle is meer in
controle, ik ben wat losser.”

Vandaag wordt zijn aanstel-
ling formeel bekrachtigd
door het bestuurscollege. (tsa)

W Patrick De Baets: “Ik ben losser.”

FV
V

Het is wachten op meer bloemekens ...

Lucas De Cocker
Ik heb het gevoel dat het

hier langer dan elders
duurt voor iets verandert.

Wat de Bloemekenswijk nodig heeft, is een 
lokale politicus die hier komt wonen. Het 
laatste gemeenteraadslid dat hier woonde, 
was Mehmet Karanfil (Open VLD) maar die 
is verhuisd. Daarvoor hadden 
we nog Johan Van Den Hende 
(SP.A).

Neem nu de heraanleg van het
Van Beverenplein. Daar was 
acht jaar geleden al sprake van. 
De stinkende pissijn is vervan-
gen door een nieuwe, en daar 
blijft het bij. Twee jaar geleden keurde de ge-
meenteraad een besluit goed waardoor ca-
mera’s mogen worden geplaatst in de strijd 
tegen zwerfvuil, maar die zijn er nog altijd 
niet. Vandaar dat we het heft in handen heb-
ben genomen en om de drie maanden zelf de 
omgeving rond de Maisstraat opkuisen. 

Nog zoiets: de UCO-site is zo goed als klaar

maar de ontsluiting voor de auto’s – acht jaar 
geleden aangekondigd – laat nog altijd op zich 
wachten. Wat de verkeersdruk nog opdrijft. 

Het gerestaureerde Balenmagazijn op de site 
zou kunnen worden gehuurd door lokale socia-
le verenigingen Helaas werd de verhuur van de
feestzaal in handen gegeven van een bedrijf 

zonder garantie op een sociaal ta-
rief. Daardoor is de huurprijs ver-
zesvoudigd. De Stad probeert die
tactische fout nu recht te zetten,
maar ook dat blijft duren.

Dat dit geen rijke wijk is, merk je
aan de opkomst voor de gratis
‘Brood en Babbel’-brunches in het

buurthuis. Die zitten altijd stampvol. Dan 
maakt het niet meer uit of je allochtoon of au-
tochtoon bent. Ook de voedselbedelingen trek-
ken veel volk. 

Overdreven snelheid en straatraces zijn ook 
een doorn in het oog, zeker als je weet dat de 
Bloemekenswijk een van de ‘jongste’ wijken 
van de stad is.

Het Bloemekenswijkgevoel van

hier – doet de buurt herople-
ven. “Hier groeien veel initia-
tieven vanuit de bewoners”, be-
aamt Lucas de Cocker, zelf de
drijvende kracht achter een zo-
merbar en straatkuisacties.

Dat vindt ook de wijkregis-
seur. “Maar het valt misschien
niet zo veel op als in andere
wijken. In de Bloemekenswijk
wordt weinig trammelant ge-
maakt bij de Stad. Men steekt
de handen zelf uit de mouwen,
samen. Het zijn doeners, geen
schreeuwers.”

Te snel rijden

Decennialang ging de Bloeme-
kenswijk gebukt onder de
slechte reputatie van het Van
Beverenplein. “Maar de tijd dat
de bende van het Van Beveren-
plein al vechtend over de straat
rolde, is lang voorbij”, zegt
Claeys. “Toch weet iedereen
dat drugs worden gedeald aan
het recyclagepark van Ivago”,
aldus De Cocker. “En na val-
avond durven vrouwen niet
meer over de fietsbrug over de
Nieuwevaart te rijden, omdat
daar jongeren rondhangen.”

Een prangender probleem is
het verkeer. Iedereen die we
spreken, is het erover eens dat
veel te snel wordt gereden in de
twee lanen van de Bloemekens-
wijk. “Ook in het begin van de
Ferrerlaan, waar een schooltje
ligt en de toegelaten snelheid
maar 30 km/uur is”, weet De
Cocker. Er is zelfs sprake van
avondlijke straatraces.

Goeiendag zeggen

Al bij al vindt Lucas De Cocker
het leven in de Bloemekenswijk
een aangename mengeling van
het stedelijke en het dorpse.
“Er is weinig hoogbouw. De
mensen kennen elkaar.”

Dat vindt ook de Turkse ma-
ma Seyma Köksal een troef. “Ik
vind de sfeer hier gemoedelij-
ker en toffer dan op de Brugse
Poort, waar ik ook heb ge-
woond. Hier zeggen buren
goeiendag tegen elkaar en van-

PATRICK CLAEYS 
KRUIDENIER 

“Veel jonge gezinnen 
zoeken hier een tuintje, 
maar na twee, drie jaar 
trekken ze weer weg”

gen ze elkaars kinderen op.”
Hoewel net niet de helft van

de bewoners van buitenlandse
herkomst is, lijken al die na-
tionaliteiten in de Bloeme-
kenswijk zonder veel proble-
men samen te leven. Tal van
handelszaken worden uitge-
baat door inwoners van Turk-
se origine maar er is nog een
mix met autochtone winkels,
in tegenstelling tot pakweg de
Wondelgemstraat. 

Toch hebben sommige wijk-
bewoners nog een duwtje no-
dig om deel te nemen aan het
buurtleven. “Daarom heb ik nu
een vereniging opgericht voor
migrantenvrouwen en -meis-
jes”, zegt Seyma. “Als opstapje
naar het buurtcentrum, dat
hier echt goed werk levert.”

.Wijkbeurs zaterdag (14-17 uur) 
in het Balenmagazijn op de 
UCO-site, Maïsstraat.
.Volgende wijkbeurs op 
21 oktober in Drongen
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“Hier woont geen 
enkele Gentse 
politicus meer, 
en dat merk je”

GENT

Onbekende man ligt 
te sterven op straat
Omstreeks 6 uur gisteroch-
tend is in een steegje tussen 
de Ham en het Stapelplein 
een bewusteloze man gevon-
den. Na overbrenging naar 
het ziekenhuis overleed hij.
“Waaraan, is nog niet duide-
lijk”, aldus het Gentse par-
ket. “Daarom is een wetsdok-
ter aangesteld en een onder-
zoek gestart naar de precieze 
omstandigheden. Op het eer-
ste gezicht zijn er geen spo-
ren van geweld.” De identi-
teit van de dertiger staat nog 
niet vast. Agenten toonden 
buurtbewoners een foto van 

een kleurling met Afrikaanse 
trekken, met de vraag of ze 
hem herkenden. (gn, tsa)

Verdachte koffer in 
Sint-Pietersstation
Even paniek gisteren in het 
Sint-Pietersstation. Rond 
17.30 uur werd een verdach-
te koffer gesignaleerd. Met-
een werd een veiligheidszone 
ingesteld, maar het station 
werd nooit ontruimd. Het 
tramverkeer was wel even 
verstoord. De politie ver-
klaarde het voorwerp al snel 
‘veilig’, waardoor de perime-
ter werd opgegeven. Na dik 
een halfuur was de situatie 
weer normaal. (jcd)
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Ouders voor de klas op Dag van de Leerkracht 
NUKERKE
In vrije basisschool De Talentenboog in Nukerke liet het oudercomité de Dag van de 
Leerkracht gisteren niet onopgemerkt voorbijgaan. “Onze leerkrachten verdienen 
echt speciale aandacht. Hun dagelijkse taak nemen ze maar al te graag op. Ze 
verdienen een dikke pluim”, zei directeur Felix Aelvoet. Ouders stonden voor de klas. 
Leerlingen toonden creatief hun waardering voor juffen en meesters.  (fdv)

FDV

Minister rinkelt de bel in Viso Cor Mariae
NEDERBRAKEL
De bel rinkelde gistermorgen wat langer dan normaal voor de leerlingen van Viso 
Cor Mariae. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open 
VLD) kwam voor het project ‘Saved by the Bell’ van Studio Globo mee de bel 
rinkelen. Aan de minister vroegen de leerlingen onder meer om erover te waken 
dat België zijn belofte houdt om in ontwikkelingssamenwerking te investeren.  (edp)

EDP

Eerste familiedag voor kankerpatiënten
OUDENAARDE
Sabel organiseerde bij The Outsider aan de Donkvijver de eerste familiedag voor
kankerpatiënten, meteen ook de eerste activiteit ten voordele van Levensloop 
Ronse 2018. Als gevolg van het slechte weer viel de opkomst wat tegen, hoewel 
de organisatoren voor een groot aanbod aan verschillende activiteiten hadden 
gezorgd.  (jv)

JUV

Lions Club schenkt 1.400 euro aan school
MUNKZWALM
Lions Club Gavere-Rhodeland overhandigde een cheque van 1.400 euro aan Vrije 
Basisschool Munkzwalm, die door de school gebruikt zal worden ter ondersteuning 
van de leerlingen, met focus op leerlingen die thuis minder kansen hebben. Zoals 
een financiële tegemoetkoming bij onbetaalde schoolrekeningen, een bril of bij 
specifieke noden voor kinderen met dyslexie of dyspraxie.  (dvp)

DVP
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Basisschool Domino Genenbos 
neemt nieuwbouw in gebruik

“We deden al een eerste poging enkele jaren
geleden met het bouwen van twee lokalen.
Maar dit volstond niet. De schoolpopulatie
bleef groeien”, vertelt directrice Carine 
Goossens. “Dankzij de gulle bijdrage van 
de voetbalclub van Genenbos kregen we de
mogelijkheid om verder uit te breiden met
twee lokalen, een trappenhal, extra toilet-
ten, een overleglokaal en een berging. Bo-
vendien hebben we ook zonnepanelen aan-
geschaft en worden alle toiletten gespoeld 
met regenwater. In een volgende fase is nóg

een lokaal voorzien en zullen we een aantal
renovatiewerken uitvoeren. Om de mensen
van de voetbalclub te bedanken, hebben we
een gedenkplaat laten ontwerpen. Die 
wordt aan de kant van de Genenbosstraat 
opgehangen.”
“Omdat we deze inhuldiging zo speciaal
vonden, hadden we heel wat mensen uitge-
nodigd die onze school een warm hart toe-
dragen. Niet enkel het personeel en de men-
sen van de voetbalclub, maar ook de leden
van het nieuwe en het oude schoolbestuur,
oud-leerkrachten, leden van het ouderco-
mité, de ouderraad en de vaste vrijwilligers.
Allemaal mensen die in het verleden en nu
nog hun steentje bijgedragen hebben. Ook
onze pastoor werd uitgenodigd om onze lo-
kalen te zegenen. Wij wilden met deze ope-
ningsreceptie onze waardering tonen voor 
ieders inzet voor onze school”, besluit de 
directrice van Domino Genenbos.

Ingestuurd door Carine Goossens

Zaterdag 23 september werd de 
nieuwbouw van basisschool Domino 
Genenbos officieel ingehuldigd. Jarenlang 
droomde de school van nieuwe lokalen om 
het groeiend aantal leerlingen op een 
comfortabele manier op te vangen.

Gemeentelijk zwembad gaat onder sloophamer
Na renovatie opent 
zwembad opnieuw 
op 1 juli 2018
De grote renovatiewerken aan het 
zwembad zijn gestart. Het 25-meterbad dat 
in 1972 werd geopend, was tot op de draad 
versleten. Alles wordt gesloopt, behalve de 
buitenmuren en het dak. De kostprijs van 
het nieuwe zwembad bedraagt 2,28 
miljoen euro, zonder studiekosten. Op 1 juli 
2018 kan er opnieuw gezwommen worden.

In het midden van het zwembad waar weke-
lijks vele sportievelingen baantjes trokken,
manoeuvreert nu een rupskraan. De beton-
nen kuip ligt bezaaid met brokstukken, ka-
potte tegels en verwrongen betonijzers. De
bouwfirma Gebroeders Caelen uit Hout-
halen-Helchteren kreeg de opdracht om 
het zwembad te slopen. De kleedkamers, 
toiletten en douches werden eerst manueel
met breekhamers gesloopt. “Voor ons is de
sloop van een openbaar zwembad wel een 
speciale opdracht. Het is de eerste keer dat
we zo’n klus mogen klaren”, aldus werflei-
der Maarten Mocnik van de firma Caelen.
Het oude zwembad moest helemaal wor-
den gerenoveerd. “Niet alleen de techni-
sche installatie, maar het hele complex was
tot op de draad versleten”, weet Jeroen Bel-
mans, diensthoofd sport. “Binnen een jaar
zal het zwembad een stuk moderner zijn en

veel meer comfort bieden. De volledige be-
tonnen kuip, de elektriciteit, de hele techni-
sche installatie, zelfs alle buitenramen wor-
den vervangen. In het hele gebouw komt 
energievriendelijke verlichting. Van het 
Vlaams Sportinfrastructuurfonds krijgen 
we een subsidie van 566.000 euro.”
Een jaar lang zal het Lummense zwembad

gesloten zijn. De sportdienst werkte en al-
ternatief uit voor de scholen die wekelijks
komen zwemmen. De Blinker van Sint-Fer-
dinand, ’t Klinkertje en Domino Meldert 
gingen op het aanbod in en krijgen alterna-
tieve sportlessen. De duikersclub en de 
zwemclub voor personen met een verstan-
delijke beperking Avali trekken een jaar 
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naar het zwembad van Beringen. De ge-
meentelijke Lummense zwemclub (LZC) 
die 400 leden telt, koos voor een sabbatjaar.
“Voor het aquafietsen vonden we nog geen
oplossing, wel voor hydrobic. Voor die 
sportievelingen start in september een les-
senreeks seniorenturnen”, besluit Wim
Vangeel, schepen van sport. (klu)

Voor de afbraakwerken staat nu een grote rupskraan in het midden van het zwembad. FOTO KLU


