
Opdorp : dorp in de kijker, 100 Jaar Landelijke Gilde

Een stukje Buggenhoutse geschiedenis... p.3

Goed nieuws voor de samenhorigheid in Buggenhout!

Op Sinterklaasdag heeft Beweging.net 
samen met haar partnerorganisaties: 
FEMMA, KWB, PASAR, OKRA, SAMANA, 
ACV en Wereldsolidariteit beslist om voor 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 met CD&V Buggenhout als 
bevoorrechte partner samen te werken.

Op onze bestuursvergadering van 7 
december 2016 werd deze beslissing 
toegejuicht en goedgekeurd.

We engageren ons om samen de 
volgende maanden hard te werken aan 
een toekomstplan voor Buggenhout en 
aan een sterke christendemocratische 
lijst voor onze CD&V in Buggenhout.

De steun van vele 
Buggenhoutse verenigingen 
doet ons enorm plezier.

Wij schrijven hiermee het nieuwe 
Wij-verhaal in onze gemeente.

Dit doen we niet door mensen 
tegen elkaar op te zetten maar  
door bruggen te bouwen.

Onze mandatarissen staan met beide 
voeten in hun buurt tussen de mensen 
en luisteren naar wat hen beroert.

Onze nationale voorzitter 
Wouter Beke zal op 24 mei 2017 

CD&V Buggenhout bezoeken en ons 
komen vertellen wat de plannen van 
CD&V zijn voor de toekomst.

Afspraak in “De Pit” om 19u.

Hij zal bij deze gelegenheid ook al een 
tipje van de sluier oplichten rond de 
komende gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018.

Alle geïnteresseerden zijn van harte 
welkom.

Gelukkig Nieuwjaar!
Iedereen welkom op onze nieuwjaarsreceptie!
22 januari 2017 om 11.00u in de Zaal 'Madelon', Dries 36 in Opdorp

de Lantaarneditie januari 2017

Beste inwoner van den Briel, van Buggenhout- centrum, 
van Opdorp en van Opstal,

V.U.: Armand De Raedt - Diepmeerstraat 21, Buggenhout
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Jaaroverzicht 
tweede helft van 2016

•	Op 15 augustus 2016  organiseerden 
we ons jaarlijks ledenfeest met 120 
leden in feestzalen Ter Roest.

•	Op 24 september 2016 organiseerde 
Vrouw en Maatschappij een dagtrip 
naar Ieper en omgeving.

Proficiat aan Sigrid Bertier en haar 
ouders voor de voortreffelijke 
organisatie.

We hebben er van genoten.

•	Op zondag 16 oktober 2016 
mochten we 500 sympathisanten 
ontvangen op ons derde 
mosselfestijn.

Dankzij de inzet van een grote 
ploeg medewerkers werd het weer 
een groot succes!

We kregen alleen maar positieve 
reacties.

Dank voor jullie aanwezigheid.

Iedereen is van harte   
 welkom op onze volgende 

activiteiten in 2017:
•	Op 22 januari 2017 vanaf 11u 

verwachten we iedereen op onze 
nieuwjaarsreceptie in zaal Madelon 
te Opdorp. 

Gastspreker is Vlaams Volks-
vertegenwoordiger Jos De Meyer.

•	Op 25 maart  2017 organiseren we 
samen met de Gezinsbond, Femma, 
KWB, Pasar,  ACV, KVLV, het huis-
aan-huisblad ’t Middelpunt  en met 
de morele steun van de Milieuraad 
onze 4de garageverkoop in 
Buggenhout. (Meer info onderaan)

•	Op 22 april 2017 organiseren we 
een ledenreis naar Sint-Truiden en 
omgeving.

•	Op 24 mei 2017 komt onze nationale 
voorzitter Wouter Beke naar De Pit.

•	Op 15 augustus 2017 is er ons 
ledenfeest in Feestzalen Ter Roest.

•	Op 15 oktober 2017 organiseren we 
ons 4de mosselfestijn in feestzalen 
Nicolaas.

Op de gemeenteraden en 
de OCMW-raden werden 

er door CD&V-Buggenhout 
regelmatig bijkomende punten 
op de agenda geplaatst om 
een aantal  pijnpunten aan te 
kaarten.
We stelden vragen over :

•	de verkeersveiligheid rond Opstal 
kermis. 

•	Over het trage of niet uitvoeren van 
beslissingen van de gemeenteraad 
rond verkeersveiligheid.

•	Zo ijverden we om de drijf-
krachtbelasting voor de bedrijven 
die de werkgelegenheid in 
Buggenhout behouden of 
vergroten, te verminderen met 10%  
per jaar.

Dit voorstel is nu door de 
meerderheid overgenomen en op 
de gemeenteraad gestemd.

•	Om de verkeersveiligheid te 
vergroten stelden we voor om het 
Save Charter (van de organisatie 
van ouders van verongelukte 
kinderen) te ondertekenen.

Save staat voor:  
Samen Actief voor VEilig verkeer. 
(Zie artikel van Dirk Stallaert op p.4.)

•	We ijveren nu al twee jaar voor 
een oplossing rond de verloederde 
parking van onze academie.

•	Voorstel voor het behoud van de 
Pastorie in Buggenhout-centrum

Nu in deze gemeenteraad beslist 
wordt om toe te treden tot de 
Intergemeentelijke Erfgoeddienst 
heeft CD&V een nieuw voorstel 
tot behoud van de Pastorie in 
Buggenhout-centrum.

Deze dienst kan zeker helpen bij het 
opstellen van een restauratiedossier.

In de gemeenteraad van 25 
november jl. werd gewag gemaakt 
om het gebouw naast het 
gemeentehuis in de Nieuwstraat 
aan te kopen en dit om er een 
alternatieve pastorie in onder te 
brengen. Het huis zelf is echter 
veel te klein om alles te kunnen 
herbergen.

Voor de restauratie van de Pastorie-
site kan de gemeente 80% subsidie 
krijgen.

Na restauratie zou de pastorie dan 
kunnen dienst doen als parochiaal 
secretariaat voor gans Buggenhout, 
als vergaderlokaal voor de 
kerkraden, parochieploegen en 
andere katholieke verenigingen. 
Tevens kunnen we op de eerste 
verdieping  alle archieven en 
waardevolle stukken van de drie 
parochies herbergen. 

In dit historisch gebouw horen ze 
thuis.

Het koetshuis kan nadien gebruikt 
worden als lokaal voor bijvoorbeeld 
onze toeristische dienst, als 
tentoonstellingsruimte of voor 
andere gemeentelijke of OCMW-
diensten.

Het publiek park, dat nu 
heel verwaarloosd is, en de 
gerestaureerde historische 
gebouwen (enig in Buggenhout)  
kunnen zo samen met de 
nieuwe parking en de nieuwe 
groenvoorziening een echt  “Hart 
van Buggenhout-centrum” vormen.

Volgens ons is dit echt een win-win 
situatie voor hartje Buggenhout en 
zeker een studie waard.

•	We vroegen ook naar een dringende 
oplapbeurt van het stationsplein. 

De meerderheid wil hier niet op 
ingaan omdat ze geen volledige 
eigenaar is.

De inwoners van Buggenhout 
gebruiken echter al jaren  de ganse 
site.

Waarom dan geen  dringend overleg 
vragen over deze onveilige situatie 
met  NMBS en Infrabel?

•	In de OCMW-raad stelden we vragen 
rond de lange wachtlijsten en we 
gaan zeker niet akkoord om mensen 
(met een zwaar zorgprofiel) van 
buiten Buggenhout (om financiële 
redenen) voorrang te geven op de 
mensen van onze gemeente die op 
de wachtlijst staan.

We wensen inzagerecht op het 
verloop van de toekenningen vanuit 
de wachtlijsten.

Hartelijk dank voor de vele warme 
aanmoedigingen en de blijken van 
waardering voor de werking van 
CD&V Buggenhout.

We zullen uw vertrouwen niet 
beschamen.

Armand  De Raedt 
voorzitter

   Grote garageverkoop4de

Deelnemingsformulier
Naam: 
Adres: 
Tel.:  e-mail: 
wenst deel te nemen aan de garageverkoop en biedt volgende spullen te koop aan: (aankruisen indien van toepassing)

boeken tuinmeubilair fietsen decoratieve stukken
speelgoed tuingereedschap kindermeubelen schilderijen
kleding: kinderen/volwassenen pc-benodigdheden meubelen autobenodigheden
huishoudelijke spullen sportartikelen babyartikelen DVD/CD’s
doe-het-zelfmateriaal kinderfietsen Andere:  

Ik ben lid van  / geen lid van een Buggenhoutse vereniging en betaal €  inschrijvingsgeld* door dit 
bedrag vóór 18 maart 2017 te storten op rekeningnr. BE06 0680 5116 7022 van CD&V Buggenhout. (Vermeld hierbij van welke Buggenhoutse vereniging u lid bent.)
* Leden van CD&V en van de andere Buggenhoutse verenigingen betalen € 5, anderen betalen € 10 inschrijvingsgeld.
Het gestorte inschrijvingsgeld wordt integraal aan dagcentrum Eindelijk, vzw Avalon, het MFC Capelderij en Blijdorp Buggenhout geschonken.
Info op www.buggenhout.cdenv.be, www.gezinsbond.be/buggenhout en www.pasar.be/buggenhout.
Formulier mailen naar: info@buggenhout.cdenv.be, etienne.hermans@telenet.be, gezinsbondbuggenhout@skynet.be of afgeven bij:  
Ronald van Gemerde, Nieuwstad 10 Franky Meskens, Zittingsweg 5 André Stevens, Vekenstraat 16 Kris Van Den Berge, Bosstraat 43 De Raedt–Steps, Diepmeerstraat 21
Etienne Hermans, Hooilaart 57 Optiek Claeys, Kerkstraat 111 Dany Conickx, Papenheide 4 Romanie Van Londersele, Kerkhofstraat 4 Marc Peelman, Wiesbeek 41
Paul Vervoort, Vitsstraat 50  Jozef Van Ingelgem, Diepmeerstraat 77 Rita Du Bois, Meir 12/ 15

Zaterdag 25 maart 2017 van 9u tot 16u

Auteurs: Armand De Raedt en Linda Steps
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Pol Verest:
Flor, jij woonde toch niet je 
hele leven in Buggenhout?
Nee nee, ik ben afkomstig 
van Peizegem. Wij deden 

thuis betonwerken, tuinafsluitingen in 
betonnen platen en dat soort dingen.

Je was dus al van thuis uit bezig in de 
bouwmaterialen?
Ja, betonwerken hé! Pas op, ik heb van 
alles gedaan! 

Ik heb ook nog koers gereden van 1947 
tot 1952 en tegelijkertijd was ik thuis 
velomaker.

En heb je prijzen gereden in de koers?
Jazeker, ik heb vier keer een eerste 
prijs gereden!Dat was in de periode 
van Briek Schotte! Briek reed bij de 
beroepsrenners en ik bij de liefhebbers! 

Ik herinner mij nog een dag dat wij als 
betonwerkers ’s morgens een steenput 
moesten zetten van 6 m diep en dan in 
de namiddag ging ik in de koers rijden! 
Dat was in die tijd met Fred De Bruyne.

Wij hebben ooit een verhaal gehoord 
over “Le numéro treize Suisse! Wat was 
dat precies?
Jaja, dat was in Walhain-Saint-Paul! De 
délegé heeft natuurlijk de plicht van, net 
voor de start, de namen en de nummers 
van alle coureurs af te roepen. Bij de 
Walen moeten de coureurs ‘présent’ 
zeggen, in Vlaanderen zeggen ze 
gewoon ‘ja’! Natuurlijk, we komen aan 
het nummer ‘treize’ en ik had dertien... 
hij riep “Suisse” en ik dacht “Dat hij 
naar de pomp loopt”! Hij roept zo nog 
een keer of drie en geen mens die zich 
liet horen en dan kwam hij tussen de 
coureurs om naar onze nummer te 
zien. Hij zag mijn nummer en riep nog 
eens en hij was redelijk opgesmeten: 
“Le numéro treize, Suisse!” en ik heb 
hem gewoon gezegd: “Ik heet Suys hé 
meneer!” 

Flor, hoe ben je eigenlijk in de ‘Sint 
Christoffel’ terecht gekomen?
(Wacht enkele seconden en lacht dan...) 
Ja, ja, ja... ’t is om te lachen, maar het is 
de echte waarheid! Ik was dus van ’47 tot 
’52 velomaker en coureur! Ik deed dat 
ook thuis en alles gelijk, betonwerken, 
in de koers rijden en velo’s maken en 
verkopen. 

En als je jong bent, heb je natuurlijk 
kameraden en zo hadden we in het 
jaar 1952 met een aantal kameraden 
afgesproken om samen naar Opdorp-
jaarmarkt te gaan. Ik had op die dag 
drie velo’s geleverd en een nieuwe velo 
kostte toen 3750 fr. Ik liep dus met meer 
dan 12.000 fr. in mijn portefeuille. Dat 
was niet allemaal mijn geld, maar ik had 
het op zak... je weet wel... jong zijn hé!

We vertrekken dus in Peizegem en de 
eerste café waar we afstappen is ‘De 
grenscafé’. Mijn kameraden maakten 
aanstalten om te betalen, maar ik zei: 
“Halt jongens, Suys betaalt!” Ik haalde 
nen brief van 1000 fr. boven en dat was 
een groot probleem, want ze konden 
niet teruggeven! Lachen en plezier, stel 
je voor!

De tweede café was ‘De Populieren’ en 
daar terug hetzelfde... die bazin kon ook 
niet teruggeven op 1000 fr! Opnieuw 
lachen en plezier, je kent dat, jonge 
mannen ondereen!

De derde café was de ‘Sint Christoffel’ 
en Suys betaalde opnieuw met ene 
van 1000 en daar was dat geld direct 
gepletterd, daar was dat geen probleem 
om weer te geven! Toen dacht ik bij 
mijn eigen... hier moet ik mij houden!!! 
(Lacht uitbundig)

Ik ben daar dan nadien regelmatig 
terug geweest en zo heb ik Jeanneke 
leren kennen. In die tijd heb ik dan mijn 
stage moeten doen om garçon te spelen! 
Pas op, Clothilde, mijn schoonmoeder, 
zag mij zo graag als haar dochter! In die 
jaren werkte ik dus thuis en speelde ik 
garçon in de Sint Christoffel en in 1956 
zijn we dan getrouwd!

Ik ben dan daar gebleven en gedurende 
een jaar of zeven thuis nog gaan werken 
en ondertussen vervoer gedaan!

Was dat vervoer dan vooral voor 
aannemers zoals Gerard Hals destijds?
Niet alleen voor aannemers! Neenee, 
ik heb gereden voor alle fabrieken die 
hier in de streek aan de Schelde-oever 
gevestigd waren, zoals de scheepswerf 
in Baasrode, Van Praet, Hendricks, De 
Wilde, Vermeylen, Seghers, De Bruyn, 
De Saert, De Gendt, Groep Seghers 
eigenlijk voor alles wat daar was, zelfs 
voor het vatenkot heb ik gereden.

Ik heb natuurlijk ook voor mannen 
zoals Gerard Hals gereden! Gerard 
van den Tot zegden de mensen... dat 
was misschien wel de slimste van de 
vijf broers in dat gezin. Zijn broers 
werkten op de werven en hij was den 
baas, maar ik ga U vertellen waarom 
hij zo ne slimme was. Gerard heeft voor 
heel veel mensen gewerkt en ook veel 
werken gedaan voor de nonnekes van 
heel de streek! Als hij bij de nonnekes 
moest gaan om één of ander werk 
binnen te halen, zorgde hij er iedere 
keer voor dat zijne paternoster een 
stukje uit zijn vestzak hing... (lacht) 
ik weet niet hoeveel paternosters hij 
gelezen heeft, maar ik weet wel dat hij 
veel voor de nonnekes mogen werken 
heeft! Gerard, dat was ne slimmen, dat 
was ne geweldige mens!

En de zaak in de Stationsstraat, de 
bouw materialen, wanneer is die er 
gekomen?
Die zaak heb ik gekocht op 29 juni 1977! 

Je weet de datum nog heel precies?
Ja, datums en jaartallen... dat kan ik 
goed onthouden! Er zijn veel dingen 
waarvan ik nog goed weet wanneer dat 
gebeurd is! Gelijk van de burgemeesters 
die ik in Buggenhout gekend heb, 
weet ik ook nog wanneer ze geboren 
en gestorven zijn en nog ’t een en ’t 
ander! Antoine Bosteels is geboren in 
1902 en hij is gestorven in 1958 en dan 
is er gedurende een maand of zes een 
dienstdoende burgemeester geweest 
en in 1959 is Adolf De Landsheer dan 
burgemeester geworden. Hij is geboren 
in 1927 en overleden in 1991! 

Als je dan verder gaat... 
dan is Paul Van Malderen 
gekomen en die is geboren 
in 1940 en hij is gestorven 
op 3 mei 2003! 

Hoe lang hebben jij en 
Jeanneke eigenlijk café 
gehouden?
46 jaar... en dat waren 
46 jaar waarin iedereen 
welkom was in de ‘Sint 
Christoffel’, 

gezinnen met kinderen, scholen die 
met grote groepen kinderen na een 
wandeling in het bos naar de speeltuin 
kwamen, jagers met hun hond, boeren 
met vuile botten, lopers die in ’t bos 
gaan trainen waren, zakenmensen, 
zelfs de premier destijds... als Jean Luc 
Dehaene in ’t bos passeerde moest zijn 
chauffeur stoppen bij Jeanneke voor 
nen Duvel en een gezellige babbel! 

Zijn er anekdotes of memorabele 
momenten uit die periode ?
Ik zal eens iets vertellen over onze aap 
die we hadden. Die zat in de lusthof 
in een hok en die had uiteraard veel 
aandacht van de kinderen. Je kent dat, 
veel kinderen tergden dat aapje, hij zat 
achter tralies en hij kon dus niet weg. 

Nu, regelmatig stopten er bussen met 
schoolkinderen onder begeleiding van 
zusters. De kinderen waren dan eerst 
uit de bus en liepen onmiddellijk in de 
lusthof. Je kan je voorstellen dat ze met 
grote groepen naar die aap trokken! Die 
aap was eigenlijk niet zo opgezet met al 
dat gedoe en geterg van die kinderen 
en dan zat hij daar boven op een plank 
in zijn hok. eens de zusters dan in de 
lusthof waren, was dat van: 

“Zuster, Zuster, kom eens kijken, hier 
zit een aapje!” Eens de zusterkes vlak 
bij het hok stonden, zag onze aap zijn 
kans en bliksemsnel trok hij één van de 
zusters hun kap af! Vanaf dat moment 
was er geen enkel kind dat nog naar die 
aap keek, alle aandacht van de kinderen 
ging naar de zuster zonder kap, dat 
hadden ze nog nooit in hun leven 
gezien! 

Het café was zeven dagen op zeven open 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Was dat dan soms niet eens te veel?
Ik had niet zo veel slaap nodig. Nadat 
ik in de loop van de dag mijn werk 
gedaan had stond ik bijna alle dagen 
nog tot twee uur ’s nachts in ’t café en 
dan de volgende morgen zat ik om zes 
uur terug in mijne vrachtwagen. Soms 
had je wel eens een moment dat je een 
maneuver moest doen om de plakkers 
buiten te krijgen.

Zo kwam er ooit nog eens een groep die 
van den ‘Bos-trip’ kwamen nog binnen 
als het al begon klaar te worden. Ik liet 
ze nog eens drinken, maar het duurde 
me toch wat te lang. Ondertussen was 
het klaar en ik nam de sleutelbos en 
ging langs de achterdeur buiten, via de 
hof zo naar de deur aan de straatkant. 
Ik kwam binnen en ik zei: “Nu woon 
ik hier al zo lang, maar dat heb ik nu 
van heel mijn leven nog niet gehoord!” 
Heel die groep reageerde geweldig 
nieuwsgierig: “Wat?” Ik zei: “Je moet 
eens komen luisteren, achter de kapel 
zit daar een nachtegaal te zingen!” Ze 
stapten allemaal buiten in de richting 
van de kapel en dan heb ik op mijn 
gemak de deur vast gedraaid! 

Er waren wellicht ook een aantal vaste 
klanten?
Veel te veel om op te noemen! Sommige 
mensen kwamen dagelijks over de 
vloer, anderen een paar keer per week, 
nog anderen wekelijks en dan waren er 
die af en toe kwamen, maar dat speelde 
allemaal geen rol, iedereen was altijd 
welkom!

Gelijk Jef en Rie van ‘den boer van 
’t bos’ die kwamen ook regelmatig 
eens binnen. Ik kende ze zo goed 
dat ik wanneer ze binnen kwamen 
onmiddellijk kon horen en zien of ze al 
iets gedronken hadden. Maar ik wil nu 
nog eens iets vertellen over hun vader, 
Maurice, den boer van ’t bos.

Maurice was afkomstig van de kanten 
van Waregem en hij was geweldig 
zot van de paardenkoers. Zijn vrouw 
noemde hem ‘boerie’, ik veronderstel 
dat dat een koosnaampje was. 

Kort nadat ik getrouwd was, kwam 
boerie mij een aantal keren vragen of ik 
niet wou meegaan naar de paardenkoers 
aan de Gaverbeek. Dat was ieder jaar de 
tweede dinsdag van september. Ik zei 
hem dat ik niet echt in paardenkoersen 
geïnteresseerd was, maar hij bleef het 
toch dag na dag vragen. Het kwam 
zelfs zo ver dat mijn schoonmoeder en 
mijn vrouw zegden dat ik maar eens 
moest meegaan om hem een plezier te 
doen, hij vroeg het dan al bijna een hele 
week. Ik liet me overhalen en boerie zei: 
“Morgen om 12 uur op ’t hof!” 

Die bewuste dinsdagmiddag ga ik 
naar de boerderij en daar zitten vijf 
mannen buiten op die bank, Jef Vos 
van Grimbergen, Jefke Thomas van 
de tracteurs, Cyriel Steenakkers van 
Steenhuffel, Plekker en boerie. De 
meeste waren mannen van 130 a 140 kg 
en op het moment dat ik op ’t hof kwam, 
begonnen ze in hun handen te klappen. 
Toen wist ik dat ze me mee namen als 
chauffeur. Boerie had in die tijd een 
zware Oldsmobile en hij zei: “Nu ga je 
met ons rijden en je mag drinken wat 
je wil, limonade, cola, water, maar geen 
bier!” 

Ik kon dus niet anders en we vertrokken 
naar Waregem. Toen we op de 
paardenkoers aankwamen was dat daar 
langs alle kanten: “Wie dat er daar nu is, 
boerie, boerie!” Hij was afkomstig van 
Anzegem, een zestal km van Waregem, 
iedereen uit die streek kende hem.

Op de paardenkoers gingen we daar 
onmiddellijk in een tent voor de 
grote mannen, waar je alleen maar 
Champagne kon drinken! Ik stond 
daar dan met mijn waterke! Rond 
8 uur ’s avonds als de paardenkoers 
gedaan was, dacht ik dat we zouden 
vertrekken naar huis, maar boerie zei: 
“Kom we gaan eerst nog eens drinken 
in de ‘Pigeon d’or!” Daar hebben die 
mannen dan ook een aantal uren zitten 
klappen en drinken en op een bepaald 
moment vraagt boerie aan de baas of 
hij eens mag bellen... ik hoor hem aan 
de telefoon tegen iemand zeggen: “Zou 
dat nog gaan om zes biefstukken van 1,5 
kg te bakken... het was dan zo goed als 
nacht hé! Ik heb aan die baas dan ook 
maar gevraagd om eens te bellen naar 
huis, dat was dan om te zeggen hoe de 
situatie daar was... ik was chauffeur, ik 
kon niet weg hé!

Allez, dan om een uur of drie passeren 
we daar een café waar ze twee jonge 
dochters hadden en die waren alles aan 
het kuisen met gesloten deuren. Boerie 
klopt op de venster, de deur gaat open... 
“Boerie, boerie!” Wij daar binnen, 5 fr. 
in de jukebox gestoken en die mannen 
waren daar onmiddellijk aan ’t dansen. 
Zo werd het rap vijf uur, half zes en 
toen zei boerie: “Nu gaan we eerst naar 
de mis!” Wij in Waregem naar de mis 
van zes uur! Nu tijdens de mis, terwijl 
dat die pastoor aan het preken was, valt 
Jefke Thomas daar in slaap en hij begint 
te knorren gelijk een klein zwijntje. 
Boerie geeft hem met zijn arm een stoot 
en juist gelijk een dominospel vallen er 
daar drie van hun stoel! 

Na de mis moesten we nog naar 
boerie ’zinen thus’ in Anzegem! Dat 
bleef maar duren... hij moest nog zijn 
nonkel Thomas zien... die zat dan 
blijkbaar in de mis... die daar dan 
buiten gehaald, allez dat we daar rond 8 
uur vertrokken zijn!

Dan zijn we nog gestopt in Hekelgem 
in ‘De Zandtapijt’ en daar hebben 
we dan naar den arrivé van het 
wereldkampioenschap gekeken. 
Uiteindelijk kwamen we dan thuis kort 
na de middag en het was die dag heel 
goed weer, het café stampvol, den hof 
vol volk... en dan bovenop kreeg ik nog 
onder mijn voeten omdat ik te laat thuis 
was! 

Flor, als je nu terugkijkt op die periode 
van 46 jaar Sint Christoffel, kijk je 
dan met plezier en deugd terug? Zou je 
het opnieuw doen of zou je iets anders 
doen?
Ja, het doet deugd dat we met zo veel 
mensen in contact geweest zijn. Het 
doet ook plezier te weten dat wij mee 
het bos groot hebben gemaakt. Iedereen 
weet dat, Jeanneke maakte deel uit van 
het bos. Als je vroeger naar het bos ging, 
dan ging je ook eens naar Jeanneke, dat 
was voor veel mensen zo!

(Mijmerend) Jeanneke is nu dood van 
23 april van dit jaar... en haar laatste 
woorden waren: “Dag...dag...dag...”. Dat 
zijn dingen die bijblijven! 

Iets voordien zei ze me nog:”Florent, ge 
zult afzien als ge alleen valt!” Dat zijn 
allemaal dingen die bijblijven! Eén ding 
is... ik kan me er moeilijk over zetten...
maar het moet... het leven gaat voort!

Dat is allemaal gedaan, het is verleden 
tijd... binnen een paar maand word ik 
89...(wacht even en grapt dan) ik ben 
nog nooit zo oud geweest! (lacht alweer)

Buggenhoutenaar in de spot : Flor Suys 
Flor is de man van Jeanneke van ’t bos, het grootste monument onder 

alle cafébazinnen allertijden. Hij is tevens de vader van François 
Suys, gemeenteraadslid en fractieleider voor CD&V in Buggenhout.  
Wij spraken met hem over zijn werk en zijn leven, waarin Buggenhout-bos 
een hoofdrol had!

naam:  

adres: 

e-mail: 

telefoon:     geboortedatum:  

Lid worden van onze partij?
Bezorg dan deze strook aan één van onze mandatarissen.

 Christen-Democratisch Vlaams

Armand De Raedt
Diepmeerstraat 21 
9255 Buggenhout
0477 99 05 34

www.facebook.com/cdenv.buggenhout twitter.com/CDenVBuggenhout

www.buggenhout.cdenv.be info@buggenhout.cdenv.be

Ronald van Gemerde
Nieuwstad 10
9255 Opdorp

0472 28 70 69

Bezoek ons op sociale media en 
blijf zo op de hoogte van het laatste 
politieke nieuws en onze activiteiten
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Wist je dat op initiatief van Cd&v :

•	 De gemeente het SAVE charter 
ondertekend heeft.

De vzw Ouders van Verongelukte  
Kinderen wil met dit charter de 
gemeenten ertoe aansporen om 
door een veilig mobiliteitsbeleid en 
bij het plannen van openbare werken 
het aantal jonge verkeersslachtoffers 
terug te dringen.

Dank zij het voorstel  van CD&V 
om het SAVE CHARTER te 
ondertekenen, heeft Buggenhout zich 
geëngageerd om bij alle toekomstige 
wegenwerken oog te hebben voor 
de verkeersveiligheid van de zwakke 
weggebruikers en in het bijzonder 
voor de kinderen. We zullen dit zeer 
nauwgezet blijven opvolgen.

Onze niet aflatende opmerkingen om 
zwarte punten aan te pakken hebben 
resultaat.

De vele ongelukken op het kruispunt 
Hof ter Koppen en in de Krapstraat op 
den Opstal zijn onze partij al lang een 
doorn in het oog. Mede dankzij het 
blijvend aandringen van CD&V is de 
signalisatie ter plekke veel duidelijker 
gemaakt. Ook snoeiwerken in de Meir 
maakten het zicht op het fietspad 
terug vrij.

Eerder lieten we bloembakken aan de 
schoolpoort plaatsen en stelden we 
ingrepen voor om de Putweg veiliger 
te maken.

Ook hebben we meermaals 
aangekaart dat de vele aanbevelingen 
van de verkeerscommissie niet of veel 
te laat worden uitgevoerd.

De dorpskernherwaardering van 
Opstal is een compleet gemiste kans. 
Zonder overdrijven kunnen we stellen 
dat zowel op gebied van verfraaiing 
als verkeersveiligheid  de uitvoering 
een miskleun is.

We proberen evenwel nog een en 
ander recht te zetten. Helaas, op 
onze vraag om van de Broekstraat 
met zijn vele zwakke weggebruikers 
(scholen, Avalon, jeugdbeweging) 
een éénrichtingsbaan zonder zwaar 
verkeer te maken, blijft het doodstil. 
Soms is het daar dan ook een echte 
verkeerschaos.

Aan de scherpe onoverzichtelijke 
bocht in de buurt van de school 
wordt onbegrijpelijk niets gedaan, 
op verbeteringen in de Meir blijft het 
eveneens wachten. Ook het simpelweg 
verlagen van de bloembakken aan de 
schooluitgang om de kleinsten een beter 
zicht te geven is blijkbaar niet haalbaar.

Groen en veilig Buggenhout Dirk Stallaert

De verkeersveiligheid van alle inwoners ligt CD&V Buggenhout zeer nauw aan het hart. 
Niet voor niets was vroeger de slagzin van onze gemeente “Groen en veilig Buggenhout”.

Dit nieuwe jaar willen we samen werken aan 
een hoopvol 2017.

Samen willen we ijveren voor meer veiligheid, 
leefbaarheid, luisterbereidheid, appreciatie en opvang 
voor “iedereen”. Dit alles in een open dialoog, een 
open geest en met de nodige financiële intelligentie.

Ons infoblad “De Lantaarn” gaat eventjes terug in de 
tijd met het verhaal van Flor en Jeanneke in Lusthof 
Sint-Christoffel.

2016 was het jaar van verbazing, pijn en ook schoonheid. 

Op 22 maart wordt er een aanslag gepleegd in Brussel.  
35 mensen kwamen hierbij om en 270 mensen geraakten gewond.

IS zaait terreur en haat. 

Donald Trump wordt verkozen tot nieuwe president van de Verenigde 
Staten van Amerika.

Goot-Brittanië verlaat Europa, niettegenstaande zij na de tweede 
wereldoorlog mede grondlegger waren voor een sterk Europa.

“De rode neuzen” dag en “Music for live” bewijzen echter nog eens wat 
liefde voor elkaar betekent. 

2016 was ook het jaar van gesprekken en betrachtingen.

CD&V Buggenhout heeft,  door gemotiveerde tussenkomsten in de 
gemeenteraad, een aantal positieve zaken kunnen bekomen, o.a. de 
geleidelijke vermindering van de financiële schuld.

Zo ijverden we ook voor een vermindering van de drijfkrachtbelasting 
met 10%, op voorwaarde dat het personeelsbestand behouden bleef. We 
zijn verheugd dat dit aanvaard en goedgekeurd is.

In 2017 zullen we blijven instaan voor het behoud van ons onroerend 
erfgoed. De laatste pastorie moet een gemeenschapshuis worden waar 
het aangenaam vertoeven is. Gemeentelijke diensten, archief opslag, 
burelen en vergaderruimte zijn een van die denkpistes die mogelijk 
moeten zijn en dit allemaal omringd door een mooi park. Het centrum 
zou een pareltje worden.Samenwerking met privé initiatieven kunnen 
hierbij belangrijk zijn.

We gaan ervoor zorgen, en met aandrang eisen, dat het stationsplein 
eindelijk wordt aangepakt. Het stationsplein is een doorn in het oog 
van zovelen. Het is een goedkoop excuus te zeggen:” het stationsplein  
behoort aan de spoorwegen”.  Je onderhoudt toch ook het goed van een 
ander als je dit dagelijks mag gebruiken. 

Buggenhout heeft zoveel te bieden. Je moet alleen maar willen en luisteren. 

Samen zijn we sterk!  
Pierre Claeys 

Gemeenteraadslid CD&V Buggenhout. 

Op zaterdag 24 september maakten we onze 
eerste daguitstap (georganiseerd door V&M 
Buggenhout) naar Ieper en omstreken.

•	In de voormiddag brachten we een bezoek 
aan Tyne Cot Military Cemetry in Passendale 
(Zonnebeke). 

Deze Britse begraafplaats is ongetwijfeld 
het grootste gedenkoord van de Britse natie.
Tijdens ons bezoek waren we getuige van 
een Schotse herdenkingsceremonie.

•	Rond de middag konden we een versterking 
gebruiken in ’t Nonnebos van Zonnebeke.

•	Op het marktplein, in het stadhuis van 
Mesen, is een geschiedkundig museum 
ingericht. Het museum verhaalt de 
geschiedenis van de abdij en van dit stadje. 
Men kan er ook een inventaris zien van de 
verwoestingen van de Grote Oorlog en een 
collectie wapens, uniformen en foto’s uit 
die tijd.

We bezochten ook het indrukwekkend 
Ierse Vredespark, dat van ver herkenbaar is 
aan de grote toren die in 1998 opgetrokken 
werd.

Nadien bezochten we ook het New Zealand 
Memorial Park in Mesen dat gewijd is aan 
de Nieuw-Zeelandse divisies die op het 
westelijk front actief waren tijdens WOI. 

Ook dit…
Op het kerkplein van Buggenhout–centrum 
stond vroeger een replica van de parochiepomp 
uit 1857. Deze mooie pomp werd weggenomen 
om plaats te maken voor feestpodia en er werd 
beloofd deze een andere locatie te geven. Dit is 
nu ideaal, dank zij de nieuwe parking, om deze 
pomp een nieuwe plaats te geven. 

Krijgt de pomp een nieuwe stek op de 
nieuwe parking achter de kerk waar ook de 
nodige beplanting en groen wordt voorzien...  
of wordt het definitief de vergeetput?

Wat met het cultureel erfgoed?
In de Nieuwstraat, achter de kerk 
staat een cultureel waardevolle 
arduinen zuil uit een ver verleden 
als enige getuige toen er zich nog 
een begraafplaats bevond rond de 
kerk.

Wat staat er nu te gebeuren met 
deze zuil?
Wordt hij ingepast in de plannen 
van het gemeentebestuur op 
de nieuw aan te leggen parking 
en groenpark of is zijn lot tot 
verdwijning gedoemd?

•	Vanuit Mesen vertrokken we dan richting 
Wulvergem, Dranouter, Loker en zo konden 
we genieten van het mooie Heuvelland en 
zicht op de Kemmelberg, de Rode Berg en 
de Scherpenberg.

•	Na een verwenkoffie in ’t Hellegat (Rode 
Berg) hadden we volop energie om nog 
een stadswandeling in Ieper te maken. 

De bedoeling van deze wandeling was 
de stad beter te leren kennen of zelfs te 
herontdekken. We hebben de tijd genomen 
om een aantal gebouwen, monumenten en 
speciale plaatsen van nabij te gaan bekijken 
zoals het Houten Huis, de Rijselse poort, de 
Menenpoort, …

Vandaag is deze stad omgeven door een 
groene gordel, de vestingen, die je kan 
bewandelen van aan het Kruitmagazijn tot 
voorbij de Menenpoort.

•	Om deze dag te eindigen hebben we dan 
nog een speciale editie van de Last Post 
meegemaakt.

Daguitstap Ieper
Sigrid Bertier

Dit is maar een greep uit de vele 
punten die wij op de agenda van de 
gemeenteraad plaatsten. Ook in de 
andere kernen is nog veel werk. 

Verkeersveiligheid blijft één van de 
belangrijkste prioriteiten van CD&V 
Buggenhout.

Buggenhout bosgemeente – 
Buggenhout veilige gemeente.

Met dank aan de niet aflatende inzet 
van de mensen van onze politiezone.

2017-01 Krantje.indd   4 1/01/2017   22:04:07


