
Om een werking op te starten heb je

deelnemers nodig en hiervoor heb

jetweemogelijkheden:

Je vraagt enkel een inschrijvings-

formulier binnen te brengen en alle

info krijg je via mail of op papier

netjes mee. Leuk? Niet echt maar

welcoronaproof.

Of je organiseert een inschrijvings-

moment waar alle ouders (zonder

vormeling) op zijn uitgenodigd.

Eenmoment ommekaar te ontmoe-

ten en zo, face to face, alle info mee

te geven. Veel aangenamer en we

houden het ook nog coronaproof.

We hadden geluk want er mocht al

wat meer. Zo was er op donderdag

21 oktober onze infoavond voor het

vormsel. Rond 19.15 u. raakte onze

Sint-Niklaaskerk te Koolkerke stil-

aan goed gevuld. De eerste rijen ble-

ven traditioneel vrij tot de laatste

stek. Zo zie je dat wat vroeger ko-

men ook zijn voordelen heeft en

je op die manier niet in de picture

staat.

Bij het binnenkomen kregen de ou-

ders een kaart en schrijfgerei. Bij

het starten van de avond kregen

ze de daarbij horende uitleg. Een

boodschap aan hun kind (vorme-

ling) opschrijven en die verzegelde

kaart zou op de dag van het vormsel

zelf aan de kinderen A-prior wor-

denbezorgd.

Na het welkom, door Caroline,

volgde een muzikaal intermezzo

voor fluit en recorder. Dit leerde

ons het ‘Canon van Pachelbel’ ken-

nen in een ongewone uitvoering.

ProficiataanLeenenLiliane.

Een mooie bezinning werd door

Caroline, Hendrik, Katia, Liliane,

Doretti, Jocelinegebracht.

Het verhaal van de wijze man over

de waarden van het leven: Op een dag

vroegen de mensen aan de wijze om over

het leven te vertellen. De wijze zette een

glazen pot op tafel en nam een twaalftal

stenen die hij zorgvuldig in de pot leg-

de. Toen deze gevuld was, vroeg hij aan

de mensen of deze pot vol was? 'Ja', ant-

woordden ze. Nu nam hij kiezelsteentjes

en goot ze over de grote stenen. De kiezel-

tjes vielen tussen de stenen door tot op de

bodem van de pot. Opnieuw vroeg hij aan

demensen of de pot vol was. Ze antwoord-

den allemaal: 'ja'. Dan herhaalde hij dit

metzandentot slotmetwater.

De grote waarheid die in dit experi-

ment schuilt is: als je niet eerst de

grote stenen in de pot doet, krijg je

ze er achteraf nooitmeer in. Daarom

mag je nooit vergeten jezelf de vraag

te stellen welke de grote stenen van

je leven zijn om ze vervolgens altijd

alseerste indepotte leggen.

Kinderen die toch mee waren, wer-

den vakkundig uit de groep gehaald

en kregen een eigen programma

aangeboden. Petra en Joceline had-

denietsmooisuitgewerkt.

Een duidingswoordje door Carmi-

no werd echt gesmaakt en de uit-

leg van het opgestelde programma

werd door Caroline en Leen vak-

kundiguitgelegd.

Zo was alles gezegd en konden de

ouders hun inschrijvingspapieren

verder afwerken, binnen brengen,

controleren en… samen genieten

van een aangeboden drankje en el-

kaarsamenontmoeten.

Hetwerd een aangename avond. We

kunnenopnieuwvanstart!

Hendrik, catechist

Ondertussen zijn er al 57 kandi-

daat-vormelingen. Met het catechis-

tenteam kijken we er naar uit om

samen met hen de weg naar hun

vormsel te bewandelen. Zaterdag 27

november is de eerste kennisma-

kingmetdenaamopgave.

VORMSELWERKING

Jongeren: Waag de sprong om te geloven!
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Levenissamenleven,

is leven

inverbondenheidmetanderen.

Niemandiseeneiland

middeninonzewereldzee.

Mensenleveninrelatie,

zijnbetrokkenopelkaar.

Daarinzijnallerleigradaties.

Jevertrouwterop

datmensenervoorjouzijn.

Mensen,die jehelpen;

mensendiebetaaldwerk

voorjedoen.

Je vertrouwt op het technisch kun-

nen

en op de wetenschap van mensen.

Jehebtvertrouweninjedokter,

inje leraar

of injecollega’s.

Blindvertrouwenhebje

maarinweinigmensen.

Slechts indiemensen,

die aan de basis van je leven staan.

Mensen, die je alle goeds gunnen

endiejetrouwterzijdestaan.

Jevoelt jedoorhengedragen

door goede en kwade dagen heen.

Bijhenvoel je jeveilig:

jemagzijnwiejebent.

Zij latenjenooitvallen,

datweet jezeker.

Zonderzulkemensen

krijgtonsleven

eenwankelebasis.

ZijverwijzenonsooknaarGod,

hetFundamentvanonsleven.

EVEN STILVALLEN

Blind

vertrouwen
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Op 28 oktober 2021 overleed in

Koolkerke de heer André Vantieg-

hem. Hij werd geboren in Brug-

ge op 16 juli 1933 en was de echt-

genoot van wijlen mevrouw Lydie

Roelandt. André werd op 5 novem-

ber vanuit onze Sint-Niklaaskerk

ten grave gedragen.

Wij bieden zijn familie ons meele-

ven en gebed aan. Moge André ver-

der leven in herinneringen van ve-

len en in Gods eeuwige liefde.

IN LIEF EN LEED

Wij herdenken

Op zaterdag 9 oktober werd in onze

Sint-Niklaaskerk Ilias De Bree ge-

doopt. Ilias is het zoontje van Nico

De Bree en Nancy Reuse.

Onze gelukwensen aan zijn trotse

mama en papa, aan zijn grote broer

en zus, en aan zijn doopmeter en

dooppeter.

IN LIEF EN LEED

Doop Ilias De Bree

Is er in het AZ Sint-Jan een dierba-

re van u overleden, vorig jaar of dit

jaar?

De Pastorale Dienst biedt u graag

zijn christelijke deelneming aan

langs deze weg. Tevens willen we

u uitnodigen op de Gedachtenis-

dienst op zondag 14 november

2021 om 10.30 u. in de kapel van

het AZ Sint-Jan. Meer dan ooit

is het zinvol om onze overledenen

te herdenken en om het verdriet en

gemis een plaats te geven.

Gelieve uw aanwezigheid te beves-

tigen op 050 45 24 56 of via pastora-

le.dienst@azsintjan.be. Graag met

vermelding van de naam van de

overledene, en met hoeveel mensen

u aanwezig zal zijn.

AZ SINT-JAN

Gedachtenisdienst

Op zaterdag 2 oktober werd in onze

Sint-Jozefkerk Louis De Backer ge-

doopt. Louis is het zoontje van Ja-

scha De Backer en Sofie De Graeve.

Onze gelukwensen aan zijn trotse

mama en papa, aan zijn grote broer

Mathis, en aan zijn doopmeters.

IN LIEF EN LEED

Doop Louis De Backer

Graag nodigen we je uit op ons pa-

rochiale solidariteitsavond. Sa-

men tafelen, solidair met de cam-

pagne van Welzijnszorg.

Je bent van harte welkom op onze

spaghetti-avonden op vrijdag-

avond 10 december en op

zaterdag 11 december in De

Korf (Ronsaardbekestraat, Sint-Jo-

zef), telkens om 19.00 u. Dit jaar

zijn er opnieuw twee avonden.

Wel dien je vooraf in te schrijven

door een kaart aan te schaffen: vol-

wassen 10 euro en kinderen 7 euro.

Kaarten kan je verkrijgen:

- na de weekendvieringen

- in onze twee onthaalpunten: ont-

haalpunt “De Pastorie” (Ronsaard-

bekestraat 53 – Sint-Jozef): elke

maandag, dinsdag en donderdag

tussen 9.30u. en 11u en onthaalpunt

“De Sacristie” (ingang zijkant kerk

via de Smallestraat – Koolkerke): op

16 november en 3 december tussen

9.00 u. en 11.00 u.

- bij de volgende medewerkers van

onze werkgroep : Anne-Marie Van

Reybrouck, Katia Nechelput en Ma-

rieke Vroman.

Je kan ook je kaarten reserveren

op 0486/51 70 84. Een medewerker

van onze werkgroep bezorgt je dan

graag je kaarten.

Let wel!

Het Corona Safe Ticket is ver-

plicht!

Je kan dit coronapas aanvragen:

- via je smartphone.

- de website www.covidsafe.be.

- bellen naar 078/78 78 50, je ont-

vangt het document een week later

bij je thuis.

Heb je hulp nodig?

Kom met je identiteitskaart even

langs in de pastorie, Ronsaardbeke-

straat 35 (maandag, dinsdag en don-

derdag van 9.30 u. tot 12.00 u.).

Namens de Werkgroep Solidariteit

Carmino

SOLIDAIR MET WELZIJNSZORG

Onze spaghetti-avonden: 10 en 11 december
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SINT-JOZEFKERK

Na ruim anderhalf jaar konden we op zondag 17 oktober opnieuw genieten van een praatje na de viering in onze Sint-Jozefkerk. Koffie, thee en een koekje

omkransten ditpraatje. Ookop24oktoberwasdithetgeval.Ditwerdhelaasookdelaatste keerwantvanaf29oktobergoldendenieuwe COVID-19maatregelen.

Hopelijk laat het volgende ontmoetingsmoment niet al te lang op zich wachten.
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Nog niet betaald voor je abonne-

ment van 2022? Doe dit zeker voor

20 november, dan mis je geen en-

kel nummer.

Een jaarabonnement (48 nummers)

kost 42 euro, een steunabonne-

ment kan vanaf 50 euro.

Hoe betalen?

- Overschrijven op ons rekening-

nummer: IBAN BE84 3631 8540

7759 op naam van P.E Effeta Brugge

K L - Ronsaardbekestraat 53 - 8000

Brugge.

- Cash voor en na elke weekendvie-

ring. Gelieve dan het bedrag in een

omslag af te geven met je naam en

adres erop.

- Cash in het secretariaat, Rons-

aardbekestraat 53 Sint-Jozef of in

het onthaalpunt “De Sacristie”, in-

gang zijkant kerk via de Smalle-

straat - Koolkerke): op 19 oktober, 2

en 16 november tussen 9.00 u. en

11.00 u.

Wil je dat iemand bij je thuis langs-

komt, neem dan gerust contact op

met Magda Proot (050/59 98 80).

We hopen dat we jou mogen blijven

rekenen tot onze lezers.

Alvast veel dank!

HERABONNERING

INFOAVOND VORMSELWERKING

Tijdens de maandelijkse activiteit

op donderdag 21 oktober zette Okra

Dudzele twee koppels in de bloe-

metjes: Raymond en Nelly Bogaert-

Pottier zijn 60 jaar gehuwd en Dirk

en Annie Van Gele-Pieters 50 jaar.

Een aantal jarigen kregen ook een

mooi geschenk: Maria Van Belleg-

hem (95 jaar), Adrienne Schutz (90

jaar), Jozef Dhondt (90 jaar), An-

drea Boret (85 jaar), Francine De-

vulder (85 jaar) en Gilbert Aman-

dels (85 jaar). Helaas konden Fran-

cine en Gilbert er die namiddag niet

bij zijn.

Geen feest zonder muziek. Op de

muzikale noten van Philip Boter-

man werd er ook gedanst. Een kof-

fietafel sloot de namiddag af.

OKRA DUDZELE

Een feestelijke namiddag



4 P.E. EFFETA BRUGGE

Twee maanden terug kreeg ik een

mail in mijn postbus waarop stond:

“Nu ik 75% van mijn leven heb vol-

tooid, wil ik dit graag vieren met

vrienden om mij heen. Ik wil jullie

daarheelgraagbijuitnodigen.”

Ik moest toch even de wenkbrou-

wen fronsen gezien ik de laatste

zestien jaar niets meer van Wim

had gehoord. In de jaren tachtig

en negentig waren wij met elkaar

bevriend. Wij fokten toen al gol-

dens en een Nederlands koppel had

graag een pup van bij ons aange-

schaft. Dat kwam door mijn vader.

Elk jaar was er een clubkampioen-

schap ingericht door de goldenre-

trieverclub ‘De Gouden Jachthoor-

n’ in Houtave. Van overal kwa-

men eigenaars hun golden retrie-

ver showen. In een feesttent kon je

iets eten en/of drinken en precies

daar sloeg mijn vader aan de praat

met Wim en Keta uit Schoonhoven

Nederland. Mijn vader, altijd al een

commercant, sprak over onze fok-

plannen en wist het Nederlandse

koppel te overtuigen dat ze nergens

beter terecht konden voor een kwa-

liteitspup dan in Koolkerke. Maan-

den later werd Kane geboren: hun

goldenuitKoolkerke.

Wij raakten bevriend, meer zelfs:

elk jaar trokken we een week op

reis met nog een ander koppel die

ook twee goldens van ons had: Luc

en juf Annie. Drie koppels en in

de beste jaren netjes opgeteld: tien

golden retrievers. Met zoveel hon-

den op reis gaan is geen evidentie

om iets te vinden. We gingen jaren

(telkens tijdens de krokusvakantie)

naar Bettel, een onooglijk dorpje bij

Vianden in het Groot Hertogdom.

We wandelden met de honden tot

we lam waren. Wim en Keta baatten

in die tijd een kaaswinkel en deli-

catessenzaak uit in hun binnenstad

en daar wist hij vrolijke anekdotes

overtevertellen.

Elk jaar teldenwe de dagen af totwe

weer een week naar de bossen kon-

den. Na jaren hadden we die streek

echter wel gezien en besloten ons

te verleggen: we trokken wat dich-

ter bij huis, naar Bourseigne, een

deelgemeente van Gedinne waar de

bekendste inwoner baron Dirk Fri-

mout was. Ook daar hanteerden

we hetzelfde recept: eten, drinken,

wandelen, slapen… in wisselende

volgorde. Wim en Keta hadden twee

dochters: Annemarie en Marianne.

In die tijd waren we meer familie

dan vrienden. Keta had een reu ge-

kocht in Ierland en die mocht af en

toe een teef van ons dekken. En zo-

dus reed ik regelmatig naar Schoon-

hoven om haar reu, Duke, te ge-

bruiken. Uiteraard mits de gepaste

vergoeding.

In 2002 bouwden we ons tweede

verblijf in Malvoisin, ook een deel-

gemeente van Gedinne. Omdat wij

de streek zo goed kenden. Voor ons

lag het voor de hand dat we nu

daar onze wandelvakanties zouden

doorbrengen. En toen liep het mis…

Zonder ruzie of meningsverschil

werd plots alles afgelast: het was op.

Toen ik vijftig werd, organiseerden

we nog een feest om dit te vieren

en gingen ze toch op onze uitnodi-

gingin.Endatwashet.

Annie en Luc hadden wel nog con-

tact en geregeld ging Wim daar en-

kele dagen logeren.Wekwamenook

aan de weet dat hij en Keta, toen

al in de zestig, gescheiden waren.

Hun zaak draaide al een tijdje niet

meer met de verhuis van een Albert

Heyn-filiaal achter hun deur naar

de rand van de stad. Ze hadden het

pand van de hand gedaan. Zij emi-

greerde naar Spanje en hij bleef in

Schoonhoven.

En dan plots kwam die uitnodi-

ging. Hilde had twijfels maar omdat

ikzelf nooit een uitgestoken hand

weiger, besloten we toch te gaan.

Op zondag 17 oktober reden we over

Antwerpen naar Schoonhoven om

er Wim en ook hopelijk de twee

dochters nog eens te ontmoeten.

Hoe verloopt zoiets? Kun je je daar

op voorbereiden? Hoe begin je een

gesprek? Hoeveel volk zal daar aan-

wezig zijn? M.a.w. kun je jezelf een

beetje verstoppen mocht dit nodig

blijken?

We werden in hotel Belvédère aan

de rivier de Lek verwacht rond tien

uur. Rijk volk komt altijd wat later

toe, zo wordt gezegd. Dus, wanneer

iedereen al opgewarmd was, kwa-

men wij een uurtje later het zaal-

tje binnen. Wim werd erop attent

gemaakt dat de Belgische vrienden

waren gearriveerd. Hij stond recht,

ging naar het midden van de kamer

en opende zijn armen zoals destijds

de vader zijn verloren zoon moet

hebbenverwelkomd.

Vreemd hoe na zo’n korte verwel-

koming alles weer als vanouds gaat.

Je kan het niet beter beschrijven als:

‘Enwaarwarenwegebleven?’

Beide dochters, stilaan vijftigers,

waren aanwezig, met hun partner

en kinderen. Van Keta uiteraard

geen spoor. Zelf had hij gehoopt dat

ze toch het vliegtuig zou nemen

omhem te feliciterenmaar dat bleek

toch iets te hoog gegrepen. Wim

was net als wij verouderd; wande-

len kon hij al helemaal niet meer

door rugpijnen maar in zijn hoofd

was hij nog steeds dezelfde fris-

se knaap gebleven: het lachen ging

hem nog evengoed af. Na de stads-

wandeling in het prachtige stadje

dronken we nog een kopje koffie en

voor we naar huis gingen vlogen

we elkaar nog een keertje in de ar-

men. Tranen rolden over de wan-

gen van de 75-jarige. Ik fluisterde

hem toe dat hij nu zo lang niet meer

hoefdetewachten.

Wat is de definitie van vriendschap?

Een helaas te vroeg overleden ka-

meraad verwoordde het destijds zo:

een echte vriend is iemand die zelfs

midden in de nacht uit zijn bed

springt om je te komen helpen wan-

neer de nood hoog is. Daar zat iets

in. Maar eerlijk gezegd: ik weet het

nog altijd niet. Als je zestien jaar

elkaar niet ziet maar toch met een

glimlach tevreden naar huis rijdt,

heeftdatookeenbetekenis.

Het leven is te mooi en vooral te

kort om met wrok je dagen te vul-

len. We kregen die kans en hebben

ze met beide handen gegrepen. En

vooraldatmaaktemegelukkig.

Rudy

EVEN TERZIJDE

Wim

Vorig jaar was het voor NSB Dudzele een

jubileumjaar: het 100 jarig bestaan. Door

de corona-epidemie kon dit niet gevierd

worden. De feestelijkheden werden doorge-

schoven naar dit jaar. Zo was er op 11 juli

een herdenkingsmoment voor de beman-

ning van de Britse neergeschoten Blen-

heim Bomber nabij de Herdersbrug. Op

zondag 7 november was er de herden-

kingsviering van het zwijgen van de wa-

pens op 11 november 1918 en de viering van

100 jaar NSB Dudzele.

Op vrijdagavond 24 september was er de

academische zitting in het stadhuis. Toen

schetste Paul De Vuyst de geschiedenis

van 100 jaar NSB. In dit en een volgend

nummer publiceren we zijn tekst.

Carmino

Dit jaar vieren we aldus 100 jaar be-

staan van NSB Dudzele en het 100

Vlnr: Richard Monbaliu, Paul Desmedt en

Valentin Van Audenaerde

jarig bestaan van onze unieke her-

denkingskapel. De herdenkingska-

pel en de vereniging NSB Dudzele

zijn trouwens heel nauw met elkaar

verbonden.

De herdenkingskapel

Op 30 juli 1919 nam de Dudzeel-

se gemeenteraad het besluit om een

gedenkkapel te bouwen op de rand

van het kerkhof te Dudzele, aan

de Westkapelse Steenweg. De keuze

voor de plaatsing van een gedenk-of

herdenkingskapel was een tot zes-

maal duurdere keuze dan het heb-

ben van een standbeeld of herden-

kingsplaat. De gedenkkapel verving

tevens de reeds geplaatste vredes- of

vrijheidsboom.

Pas in 1920 liet de regering toe dat

men een gesneuvelde naar de ei-

gen gemeente kon laten overbren-

gen, met andere woorden gesneu-

velden konden ontgraven worden

en naar eigen dorp of streek overge-

bracht worden voor wie dit kon of

wou betalen. In Dudzele is dit niet

gebeurd; elke Dudzeelse gesneuvel-

de, met een gekende begraafplaats,

is ter plaatse aan het front op verre

militaire begraafplaatsen gebleven.

Dit betekende dat onze gedenkkapel

een plaatsvervangend graf zou wor-

den voor alle gesneuvelde dorpe-

lingen, inclusief de vermisten. Dit

laatste is een zeer belangrijk ele-

ment omdat er voor Belgische sol-

daten geen “Menenpoort” met na-

menvanvermistenbestaat.

Dat er veel erkenning was, mag blij-

kenuitonderstaand:

“De gemeenteraad is eenparig van gevoe-

len dat de dankbaarheid van vanwegens de

overheid en medeburgers nooit te groot zal

kunnen zijn om ten minste eenige dank-

betuiging te geven aan de oudstrijders die

hun leven veil hadden voor de bevrijding

van het geliefde België en aan de gesneu-

velden die hun leven hebben geslachtof-

ferd en het vaderland hebben vrijgekocht

met hun eigen bloed.”

Een bouwopdracht werd toegekend

voor de bouw van een kapel en een

“Feestcomiteit der Soldatenfeesten”

werd opgericht. De herdenkingska-

pel werd ingewijd op 6 juni 1920.

Onder andere een enorme strooien-

pop, die de Duitse keizer symboli-

seerde,werdverbrand.

De keuze voor een kapel was een

opmerkelijke en gewaagde keuze.

Het feit dat wij een kapel hebben

als herdenkingsplaats is uniek te

noemen. Andere gemeenten hebben

een standbeeld of herdenkingsplaat.

Het Komiteit van de Kapel der

Gesneuvelden

Om goed voor de kapel te kunnen

zorgen, werd het Komiteit van de

Kapel der Gesneuvelden opgericht

in december 1921. De kapel had veel

onderhoud en zorg nodig en kostte

aldus veel geld: schilderen, vernis-

sen, koper kuisen, kuisen en derge-

lijkemeer.

Er stond ook een offerblok in de ka-

pel. Het verzamelde geld uit de of-

ferblok van de kapel werd gebruikt

ommisvieringentehouden.

In 1923 werd door het Komiteit be-

slist om naast de kapel een ereperk

aan te leggen en tevens om van alle

gesneuvelden een foto in de kapel te

plaatsen. Er werd beslist om de gra-

ven op het ereperk, met een eeuwige

vergunning, uniform te maken, in

vorm en kleur, om de eenheid on-

der de soldaten te onderstrepen. De

graven hebben een unieke vorm en

straleninfelwit.

Er werd beslist om het ereperk één

te maken met de kapel die symbool

staat voor de gesneuvelden: met an-

dere woorden alle soldaten finaal sa-

menverbondenindedood.

In het prille begin was mevr.Marie

De Haene voorzitster van het komi-

teit. In 1933 werd deze taak overge-

nomen door dhr. Valentin Van Au-

denaerde. In 1975 werd het komi-

teit opgeheven en de kas ging over

in deze van NSB Dudzele. Hierdoor

verkreeg NSB Dudzele de belangrij-

ke opdracht tot verdere zorg over

de unieke kapel met bijhorend ere-

Annie De Laetere, Godelieve Danneels, Andrea Snauwaert en Valentin Vanaudnenaarde

(processie juni 1956)

perk.

Ook hier kunnen wij niet anders

danonzedank te betuigen aan enke-

le personen die ervoor gezorgd heb-

bendat er eenkapel enereperk indie

vormwerdenopgericht:

Burgemeester dr. De Haene, zijn

dochter Marie De Haene en de voor

onsdorpbelangrijke

ValentinVanAudenaerde.

Dankzij de herdenkingskapel heb-

ben NSB Dudzele en de Dudzeel-

se inwoners hun gesneuvelden 100

jaar langkunnenhuldigen.

Dit najaar wordt door NSB Dudze-

le een herinneringsbank geplaatst

op het ereperk, een plaats om even

te rusten, contacten te leggen maar

ook om even stil te staan bij het ver-

leden om zo hopelijk beter gewa-

penddetoekomst integaan.

NSB DUDZELE

Kroniek van 100 jaar


