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Een uitgave van het Kermiscomité “Meelestraut Leeft” - Wieze

Twee dagen lokale pret
de
tijdens de 17 editie van

Meelestraut Keirremis !
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Bekijk ons programma in deze krant.
Met dank aan alle sponsors !
Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij

De kermisattracties
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Voorwoordzitter Twee dagen speelplezier in de

Als we niet te veel tegenwind krijgen van één of
ander duister actiecomité, kunnen we volgend
jaar van start gaan met een ambitieus project
om te toekomst van onze kermis veilig te stellen. De Raad van State heeft alvast zijn goedkeuring gegeven.
Om de Belgische weergoden de loef af te steken,
zodat slecht weer niet elk jaar als een zwaard
van Damocles boven de Meelestraut hangt, is
er behoefte aan doordachte maatregelen.
Twee realistische pistes bleven over na het deskundig verwijderen van de vele gekke inzendingen en ideeën. Het idiootste denkwerk kwam
van Andries, de zot van Wies. Zijn idee om Meelestraut voorgoed te vrijwaren van tropische
stormen en zware regen, kwam er op neer om
de hele reutemeteut te verhuizen naar de Oktoberhallen. En dan nog niet eens er naast maar
kloefe in de hallen ! We hebben Andries eens
goed bedankt en op zijn plaats gezet. Op zijn
sokkel dus. Wij, als serieus kermiscomité hebben geen tijd voor fratsen als die van Andries.
Wij nemen onze taak zeer ernstig en weerhielden twee financieel en technisch haalbare mogelijkheden. De eerste is een volledige overkapping van de Meelestraut en de tweede even
realistische mogelijkheid is een volledige ondertunneling. In beide gevallen zitten we zonder twijfel in het droge.
Onze persoonlijke voorkeur gaat voor een
volledige overkapping omdat dit vooral zeer
uniek zou zijn in Vlaanderen en omstreken. Tunnels zijn er al in overvloed en als het even lang
duurt als in Aalst (waar een veelvoud van zotten woont), kunnen we de eerste 30 jaar Meelestraut Keirremis wel vergeten. Nee, wij denken
dat we voor de overkapping zullen gaan. Naar
het schijnt zouden we daarvoor de spanten
kunnen hergebruiken van de gedemonteerde
halle C. Mochten er niet genoeg zijn, of mochten er links en rechts verdwenen zijn, er zijn nog
voldoende spanten aanwezig in de huidige Oktoberhallen.
De overkappingswerken starten op 3 juli 2017,
onmiddellijk na de kermis. We zoeken nog wat
vrijwilligers en lange vijzen...

Stef Markey - Voorzitter

Ons kind- en portemonneevriendelijk concept is ondertussen bekend in Wieze en omstreken.
Voor een lage vaste prijs kunnen uw kinderen op alle aanwezige attracties zitten, zoveel ze willen. Daardoor kan iedereen genieten van alle animatie die wij aanbieden tijdens deze twee dagen
feest. Wij hebben deze attracties in eigen beheer en ze staan dit jaar weer onder het toezicht van
Chiro Kreale uit St-Gillis-Dendermonde.
Wij bieden een dagprijs aan van 8,5 €
en voor 14 € kunnen uw pagaddertjes
zelfs twee dagen volop genieten. Voor
de passanten die slechts even passeren,
zoals de vele rommelmarktbezoekers, is
er ook de mogelijkheid om een ritje te
kopen van 1,5 €.
De attracties worden geopend op zaterdag om 14.00 u tot ‘s avonds rond
20.00 u en op zondag van 11.00 u tot
20.00 u, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Blikvanger van onze kermis is en blijft
de buikschuifpiste met zwembad en bij
goed weer komt de reuze tobbedansDe reuze tobbedansbaan !
baan, een grote dubbele schuine glijbaan
met water ! Terug van weggeweest is ook ons vertikaal kinderrad en dit jaar organiseren wij ook
een heus WK Buikschuiven voor kinderen. Meer hierover op pagina 10. In elk geval, een zwembroek en een handdoek zijn geen overbodige luxe op Meelestraut Keirremis !

Ludieke actie voor de bewoners van de Meelestraut:
Hang tijdig uw vlag uit en win een reisbon van 200 € !
Het is de gewoonte geworden dat wij de mensen van de Meelestraut
(nu Aalstersestraat) uitnodigen om de vlag van Meelestraut uit te
hangen, één week voor en tijdens de kermis. Dat geeft een kleurrijk
mooi beeld aan de straat en is uitnodigend. Wij nodigen ook alle bewoners van de Meelestraut uit om een glas te komen drinken tijdens
de openingsreceptie van de kermis op zaterdag 1 juli om 16u00. De
eerste vlaggen dateren van het jaar 2001-2002 en we hebben toen
zeer veel vlaggen verkocht in de straat. Anno 2017, zijn er veel bewoners bijgekomen of zijn bepaalde vlaggen zelfs versleten. Er werd
ons dikwijls de vraag gesteld of er nog vlaggen konden aangekocht
worden. Daarom hebben we een nieuw lot van 50 vlaggen laten bijdrukken en we kunnen deze nu aanbieden aan de zeer democratische prijs van 15 € !
Heb jij als bewoner van de Meelestraut nog geen vlag, dan kun je er eentje (of meer) bekomen bij
Ilse Van den Steen (0477/418250) of stuur een mailtje naar: info@meelestraut.be.
Maar wij hebben iets in petto voor al dat vlaggengeweld ! Wij zullen alle huisnummers
noteren waar een vlag uithangt tijdens de laatste week voor de kermis en tijdens de
openingsreceptie zal een onschuldige kinderhand één van die huisnummers uitloten.
Het geloot huisnummer wint een waardebon van 200 €, te gebruiken bij Sterreizen Wieze, één van onze hoofdsponsors ! De vlag moet wel uithangen
vanaf zaterdagmiddag 24 juni 2017, om 12u00. Doe mee en win die waardebon !

‘T OUD GEMEENTEHUIS - WIEZE

Café-Brasserie-Feestzaal

Wiezeplein 3 - 5

Els en Rik De Wit - Balette

053/43.44.50
oudgemeentehuiswieze@telenet.be

Uit
sympathie
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e meelestraut voor een vaste lage prijs !
Draaimolen voor
de kleintjes

De
buikschuifpis
te
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Ballenbad

Springkasteel
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Zwerfvuilactie in Wieze:
Het kermiscomité Meelestraut Leeft
levert een peter en een meter.

In het kader van de actie tegen zwerfvuil van de Milieudienst van de gemeente Lebbeke, hebben twee mensen
van ons comité zich vrijwillig en spontaan aangemeld als
peter en meter. In Wieze zijn er zo’n twaalftal vrijwilligers.
Lieven De Pauw, onze penningmeester en Ilse Van den
Steen, onze secretaris, engageerden zich om de straten
van Wieze, maar ook van andere straten op het grondgebeid Lebbeke, proper te houden en alle zwerfvuil te verwijderen. Ze zien dit als een manier om het nuttige aan het
aangename te koppelen. Liefhebbers van wandelen en
tegelijk een hart voor het milieu. Bij mooi weer is het een
plezier om buiten te zijn en te zien dat je op korte tijd grote afstanden kunt ontdoen van het lelijke zwerfvuil. “Het
is onwaarschijnlijk wat er allemaal op straat of
in de graskanten
wordt gegooid”,
weet Lieven. “Zelfs
plastieken zakjes
met hondenpoep
in. Maar het gaat
vooral over afval
van
passanten
die hun blikjes
en pet-flessen uit
het raam van de
wagen gooien of
van passerende
fietsers. Het is
duidelijk dat er
meer wordt weggegooid waar er
minder
huizen
staan.”
Het vuil wordt in speciale zakken gedaan en de milieudienst van Lebbeke komt deze zakken geregeld ophalen
bij de peter en meter. Als ze te zwaar zijn, kunnen ze de lokatie doorgeven en dan worden ze daar ter plaatse opgehaald. Als je ze dus regelmatig in een fluovestje ziet lopen,
weet dan dat zij een belangrijke schakel zijn in het proper
houden van Wieze en de toegangswegen. Wie interesse
heeft om mee te werken, kan contact opnemen met de
Milieudienst van Lebbeke of met Lieven en Ilse, zij zullen je
zeker op weg helpen. Ikzelf mocht ook even meestappen
en het is aanstekelijk om een straat proper te zien wanneer de witte zakken tot aan de rand gevuld zijn.
Stef Markey

Staat hier volgend jaar uw reclame ?
Contacteer ons gerust, wij hebben
interessante sponsorformules.

info@meelestraut.be

Buren van het jaar
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Huldiging van de Buren van het Jaar, een vast gegeven tijdens
de openingsreceptie van de kermis !
Reeds 17 jaar, sinds de eerste Meelestraut Keirremis, huldigen wij een persoon, een koppel, het zou zelfs een vereniging kunnen zijn, (onze verbeelding is soms groot) als Buur van het Jaar. Of Buren van het Jaar. Het is
een initiatief van wijlen Marcel Vermeir, mede-oprichter van onze kermis.
We hebben met het bestuur beloofd om dit initiatief te koesteren en de juiste
plaats te geven binnen het dorpsgebeuren van Wieze. Tijdens de eerste jaren
beperkten wij ons tot mensen van de “Meelestraut” maar algauw vonden wij
dat te eng. “Buren” is een zeer rekbaar begrip, ook zo voor ons. Wij verstaan
onder buren eigenlijk mensen die in de omgeving wonen en aangezien Wieze een kleine gemeenschap is, zijn alle Wiezenaars buren. Maar om tot buur
van het jaar te worden gekroond, is er meer nodig dan in Wieze gedomicilieerd te zijn. Er moet een grote dosis betrokkenheid zijn
bij het sociaal gebeuren, het rijke verenigingsleven dat zo
veel mensen verbindt. Het moeten mensen zijn die “een
steen verleggen in het water”. Sommigen hebben die
steen al verlegd, anderen zijn er nog volop mee bezig maar hebben al een behoorlijk traject achter de
rug. Het verleggen van die steen moet gepaard
gaan met een wijziging van de stroom, het water moet anders vloeien. Het zijn dus mensen
die een impact hebben op het sociaal leven.
Dit jaar huldigen wij een koppel dat nog elke dag
die steen aan het verleggen is. De rode draad van
hun engagement loopt door het volledige karnavalgebeuren en Rita Kermis, het huidige welbekende en befaamde WiezeWiest. Onze buren van het
jaar zijn niemand minder dan Peggy De Wolf en Kurt
Guns, de ouders van twee rasechte karnavalisten, Yoran en Artoo. Of hoe appels niet ver van de boom vallen...
Beiden geboren en getogen in Wieze en al vroeg in de
weer voor karnaval, hebben ze elkaar ook in die atmosferen
van dichterbij leren kennen en zijn ze sinds 2 juli 1994 gehuwd. Het
verenigingstraject van Kurt begint bij de Chiro waar hij de volledige cyclus
heeft doorlopen. De leiding heeft hij niet meer op zich genomen, wellicht wegens te veel andere parallelle activiteiten. Van zijn 8 tot 11 jaar was hij even
een diepe spits op de bank van FC Wieze en op 12-jarige leeftijd richtte hij
zijn eerste karnavalgroep op: De Kapio’s, gebaseerd op Hoger Lager van Walter Capiau. Deze groep heeft bestaan van 1980 tot 1996 en er vloeide een
reus uit (Walter) en zelfs een zaalvoetbalploegje. Ze haalden de eerste prijs
binnen in de stoet van 1989. Maar Kurt was ambitieuzer (en slimmer) dan
Walter Capiau en in 1988 won hij zijn eerste Prinsverkiezing tegen Remi

Caudron. Er zou nog een tweede en derde prinsverkiezing volgen, in 2000
met een overwinning tegen Reinout Heymans en in 2010 deed hij een gooi
naar het keizerschap. Die laatste poging is echter niet gelukt, tegen kandidaat
Schommel. Een verkiezing waar nog lang werd over nagepraat en -gedronken,
zo luidt... Maar tussen die zware engagementen van aangiftes voor kandidaatprins, zaten ze niet stil. Peggy, tevens opgegroeid met de Chiro (van haar 6 tot
16 jaar), tegelijk spelend lid van de Fanfare (van 6 tot 18 jaar) en het Harmonieke, was immers sinds 1990 ook bij de Kapio’s, tot ze in 1997 met ongeveer
dezelfde mensen De Loezers oprichtten. In 1998 echter kwam Artoo op de
wereld en zetten ze hun karnaval engagement even op een lager pitje. Ze bleven echter zeer actief maar meer achter de schermen. In 2003 richtte
Peggy dan De Miekes op en Kurt vervoegde die groep in 2006. Er
is geen jaar voorbijgegaan zonder dat Peggy en Kurt zich engageerden voor karnaval. Toen hun beide zonen in 2009
hun eigen groep oprichtten, eerst Goe Gemoetjst, later
samen met Grat Iet Anders tot Benaalijk, stonden zij
weerom achter de schermen en ze hebben tot op
vandaag enorm veel inspanningen gedaan om die
jonge gasten te begeleiden, kostuums te ontwerpen en te maken, ideeën vorm te geven en de
echte karnavalspirit door te geven aan het jong
geweld. Het hoogtepunt van hun werk onder de
radar is de overwinning van Benaalijk in de stoet
van 2017 ! Het is niet te vatten in een klein artikel
als dit, maar naast karnaval zijn ze beiden ook nog
eens de drijvende kracht achter WiezeWiest ! Kurt
is sinds 1989 bestuurslid van Rita Kermis (de moeder
van alle kermissen in Wieze) en sinds 2013 voorzitter.
Hij heeft Rita Kermis omgebouwd tot Wiezewiest en zorgt
voor frisse ideeën en vernieuwing. Peggy, is sinds 2014 tevens bestuurslid van WiezeWiest. Maar dat weerhoudt hen niet
om actief te blijven rondom karnaval, zij als drijvende kracht voor kostumering van groepen en prins-kandidaten en als jurylid tijdens de stoeten.
Kurt als vaste begeleider van WKV Benaalijk. Het zou onvolledig zijn om niet
te vermelden dat hij ooit theater speelde bij Salvator (2 producties), dat hij
drie jaar meespeelde als slagwerker bij het Harmonieke, dat hij als vrijwilliger
meewerkte bij Eendracht Aalst en dat hij bovendien nog de energie heeft
om zich te engageren in het buurtcomité “De Bevers” (Gehuchtveldstraat), nu
reeds een 10-tal jaar. Hoed af voor deze twee trekkers. Wij huldigen Peggy en
Kurt tijdens de openingsreceptie van de 17de Meelestraut Keirremis op
Stef Markey
zaterdag 1 juli om 16.00. Allen van harte welkom !

OKTOBERHALLEN - WIEZE
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TOP CONCERT MET
Christoff – Frans Bauer
Laura Lynn - Lindsay

Donderdag 8 maart 2018
David Vandyck
Dana Winner
Jan Keizer – Anny Schilder
Bart Kaëll
Frizzanté
met live orkest

Info & Tickets:
www.oktoberhallen.be

Programma - ZATERDAG
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Wij danken van harte alle sponsors in onze krant, het gemeentebestuur, de technische en administratieve diensten van Lebbeke en alle bewoners van de Meelestraut en de Schoolstraat voor hun medewerking en begrip.
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Programma
14.00		

Opening van de kinderattracties

15.00		
			

Opening van het Gekke Kapsalon
Steven Fichaux (tot 19.00)

Zaterdag

16.00		 Officiële opening van de kermis met burenre			ceptie onder begeleiding van de Fanfare van
			
Wieze. Hier huldigen wij onze buren van het
			jaar: Dhr. Kurt Guns en Mevr. Peggy De Wolf
17.00		 Concertje door de Fanfare in de stand van de
			Meelestraut
18.00		 WK Buikschuiven voor kinderen (zie pag 10)
					
19.00		 Mobiele streetband muziek 			(met oa PassePartoe en Nogal Neig)

NOGAL

NEIG

WK BUIK
SCHUIVE
N

DE FANF
ARE
ST. CECI
LIA

Gezellig samenzijn in de verschillende standen ...		
Heb je zin om een handje te helpen voor of tijdens de kermis ?
Dan ben je van harte welkom !
Geef een seintje en stuur een mailtje naar :
info@meelestraut.be
We zoeken nog wat mensen om een paar uurtjes per dag
te helpen in onze stand (toog, garçon, ...)

Proef onze nieuwe WIEZE ROYAL-BLOND
op Meelestraut Keirremis

Programma - ZONDAG
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Programma
07.00		

Rommelmarkt - zie p. 4

11.00		 The Red Cross Pipe Band (tot 15.00)
11.00		

Gekke animatie met Louis Borges (tot 16.00)

Louis Borges heeft een kleine aanhangwagen omgebouwd en gedecoreerd,
volledig ingericht met synthesizer, micro’s,
versterkers, gadgets en snuisterijen !
Deze unieke mobiele muziekwagen, boordevool amusement, muziek en humor.
The Red Cross Pipe Band

13.00		
Gekke kapsels, ballonplooien en kindergrime met
			CreaMieke (tot 17.00)
13.00		 Circus workshop met Sarakasi (tot 17.00)
14.00		
			
			

Artmuze: Workshop percussie, boomwhackers en
lichaamspercussie (via muzikale spelletjes komen
we tot ritme en samenspel) (tot 17.00)

14.00 tot		
19.00		
			
			
			
			

5 Verschillende straattheatershows:
* 2 secondes ( Cie du petit monsieur - FR)
* En dérangement ( Cie du petit monsieur - FR)
* The Great Escape (Todd Various - UK)
* Duke Loopin (Todd Various - UK)
* Ruse (Todda Vatious - UK)

19.00		
Muzikale mobiele acts:
			* De Toapegeraapte
			* Rik Mecelis - Single Malt
			* Little Chris Solo

Creamieke met ballonplooien,
grime en kapsalon

Single Malt biedt een terugblik op 50 jaar popm

Wist je dat alle foto’s van
de voorgaande jaren te
bekijken en te downloaden zijn op onze website:
w w w. m e e l e s t r a u t . b e

hit-wonders, goeie songschrijverij, classics en ook kitsch, natuur
jes. Enkel het essentiële blijft over. Sommige nummers benader
nieuw gezicht …
Prince, Peter Gabriel, Stevie Wonder, Elton John, David Bowie,
Beatles,The Doors, The Police, The Pet Shop Boys, Phil Collins, Mad
man, Bee Gees, Men At Work, Cat Stevens, Depeche Mode, Mad
Supertramp,…..
Rik is docent informatica en gitaar. Hij
als bassist en gitarist in diverse blue
Hij begeleidde oa Peter Koelewijn, Gu
ly, La Esterella, Jimmy Frey, Vader Ab
tische one-man-band startte in een
Ook werd hij geselecteerd om te spe
Liverpool (UK), vooral bekend door Th

Wiezeslager bvba • Schrovestraat 12
9280 Wieze • 053 39 79 78 • wiezeslager@telenet.be
Vind ons leuk

Be0822.264.644

Programma - ZONDAG
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a

Zondag
Cie du Petit Monsieur

es

Borg

De toapegeraapte

Little Chris Solo

Iedereen heeft wel eens zo’n tentje opgezet.
In 2 seconden dan nog wel. Maar o jee, wanneer je wil vertrekken om de files voor te zijn,
moet je het ook nog terug geplooid krijgen...
Een hilarische vertoning: 2 secondes... of 3 ?

Todd V
ar
The gr ious (UK)
eat esc
ape !

De rommelmarkt

ARTMUZE

Todd Various (UK)

r
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n
o
M
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Peti
u
d
Cie

muziek met 1 stem en 1 gitaar. Onerlijk! Gestript, ontdaan van alle franren het origineel, andere krijgen een

Joe Jackson, Paul Simon, Sting, The
donna, The Kinks, Abba, Randy Newdness, Michael Jackson, Eurythmics,

Wanneer een dringend telefoontje plegen een calvarieberg wordt (letterlijk), is de inventiviteit een
handig redmiddel... Humor en spektakel verzekerd.

RUSE

j fungeerde de afgelopen decennia
es – en jazz-bands .
uido Belcanto, Paul Severs, Eddy Walbraham, Barbara Dex,…. Zijn akoesn befaamde nightclub in Australië.
elen in de befaamde Cavern Club in
he Beatles.

SARAK

ASI

Todd Various (UK)

www.kvik.be

www.kvik.be

AALST

Iedereen
heeft recht op een coole keuken
AALST

Iedereen heeft recht op een coole keuken

Keuken Badkamer
Badkamer Dressing
Dressing
Keuken

Wedstrijd - WK Buikschuiven
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WK Buikschuiven
voor kinderen in de
Meelestraut
Wie wordt Wieze Kampioen ?

Een echt kampioenschap buikschuiven op een echte professionele buikschuifpiste ? Hoe ver kun jij op je buik schuiven en ben je klaar voor goud, zilver of
brons en een mooie prijs ?
Dan moet jij je onmiddellijk inschrijven en op zaterdag 1 juli naar Meelestraut
Keirremis komen, in je zwembroek !

Want wij organiseren dit jaar het
WK Buikschuiven voor kinderen !
Zijn wij gek ? Ja wij zijn gek ! Maar jullie kunnen nog veel gekker zijn en als de bliksem inschrijven want de plaatsen zijn beperkt !
Hoe gaat het in zijn werk ?
* Ben je 6 jaar geworden en heb je je 16de verjaardag nog niet gevierd ?
Dan kun jij meedoen !
* Stuur vóór 27 juni een mailtje naar: wk.buikschuiven@meelestraut.be
en geef je volledige naam, adres, geboortedatum, en of je een jongen
of een meisje bent.
* Volgens je leeftijd en geslacht, word je ingedeeld in een groep:
			
6 tot 8 jaar
			
8 tot 10 jaar
			
10 tot 12 jaar
			
12 tot 14 jaar
			
14 tot 16 jaar

Wat kun jij winnen ?
Naast de grote eer om Wieze Kampioen Buikschuiven te worden, maak je ook kans om
een mooie prijs te winnen. Iedere deelnemer
ontvangt in elk geval een prijs, maar ben jij
eerste, tweede of derde in de rangschikking
van jouw groep, dan win jij de volgende prijs:

1ste : 30 €
2de : 20 €
3de : 10 €
Schrijf tijdig in want er zijn maximaal 10 deelnemers per reeks !

* De wedstrijd begint om 18.00 uur, wees dus op tijd en in de gepaste
plunje... Een zwembroek en een handdoek zijn de enige nodige
attributen.
In geval van slecht weer of te lage temperatuur kan deze wedstrijd afgelast worden of verplaatst naar zondag. Deze beslissing kan ter plaatse
genomen worden op het moment van de wedstrijd.
Het nieuwe tijdstip op zondag zal dan meegedeeld worden.

PRODUCENT ERKENDE STREEKPRODUCTEN
DENDERMONDS KOPVLEES EN
DENDERMONDSE PAARDENWORSTEN
HEMELSTRAAT 38
9200 SINT-GILLIS, DENDERMONDE

Kantoor Van Driessche Patrick
Aalstersestraat 121, 9280 Wieze
patrick@kantoorvandriessche.be

052 21 59 87 - KEURSLAGERBATSELIER@SKYNET.BE

FSMA-nr: 016996 A-B

✔
✔
✔

Woonkrediet met advies inzake premie,
fiscaliteit en formules
Autoleningen & Bouwgrondleningen
Diverse spaarproducten & advies beleggingen
Liever advies op afspraak? Bel 053/78 81 66

Specialisatie verzekeringen diverse maatschappijen

Catering Batselier Bart GCv
hogebrug 60 - 9280 lebbeke

tel. 0473/504198
cateringbatselier@telenet.be

Sfeerbeelden 2016
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De sfeer
in 2016

AALST - HOFSTADE - WIEZE - ZOTTEGEM
www.garagethoen.be
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Oudheidkundige Kring - Wieze

Een bijdrage van de Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze
(een link met de Meelestraut)
(door Rik Vermeir)
In juli 1981 verscheen er in ‘Winsia’, een tijdschrift uitgegeven
door de Kultuur- en Sportraad van Wieze, een bijdrage over Hilaire ‘Pakes’ Vermoesen,een gekend landbouwer uit de Molenstraat. Het artikel ‘Figuren van bij ons’ werd geschreven door
Leon De Wael en handelde over een grote passie van ‘Pakes’ Hilaire: de duivensport.
Hij is nu meer dan negentig jaar maar nog steeds jong, hij is ook nooit
getrouwd geweest. Eigenlijk is hij nog dezelfde als toen ik hem leerde kennen, eerst langs de duiven, later als lid van de veebond in Wieze. Hilaire
wou alleen dieren met goede origine. Zijn duiven waren van goede herkomst
en zijn koeien waren ingeschreven in het stamboek,
stonden onder melkkontrole en werden gedekt door
de beste stamboekstier uit de omgeving, dus één van
de vijf veebondstieren naargelang dat hij meende dat
sommige kwaliteiten konden opgedreven worden.
Toen hij zijn bedrijf stopte en zijn koeien verkocht,
niet voor de slachtbank, want dat had hij niet over
zijn hart gekregen, maar aan Roger Rubbens, een
ander vooraanstaand stamboekkweker, heeft hij geweend bij het afladen van zijn dieren. Een zoveelste episode uit het leven van Hilaire was afgesloten.
Maar met de taaiheid van de boer binnen in hem,
deed hij verder en stilaan meer gelaten. Roger Rubbens was ten andere zeer tevreden over de aankoop
van die koeien. ‘Weet ge’, zei hij me eens, ‘dat ik voor iets meer dan de
slachtprijs een koe heb die meer dan 35l melk geeft?’ Hilaire is ten andere
altijd een doodeerlijk man geweest, sportief, maar hard voor zijn duiven.
Hij zou ze nooit overvoederd hebben. Gerst kost minder dan duivenmengeling, dus gaf hij veel gerst en zijn duiven vlogen er niet minder om. Hij
is destijds zowat de schrik geweest van de streek, vooral op de vluchten op
Noyon.
Ge moet nu niet denken dat hij zijn uitslagen behaalde bij de kinderen uit
het patronaat, hij ging vooral spelen bij de grote mensen ‘in het Land van
Aalst’ en overklaste iedereen, ook ondergetekende. Zo gebeurde het eens dat
hij op aanraden van Jules Van Bever, kadasterdeskundige te Aalst, te Denderleeuw ging spelen uit Saint-Quentin. Het was een monstervlucht waarop
twee moto’s te verspelen waren, te winnen met series van twee duiven aangeduid. Hilaire tekende tien duiven in, won de eerste, tweede en verder acht
prijzen.

Men heeft er toen iets op gevonden om hem toch maar één moto te laten winnen. Maar dat was nog maar het begin van de miserie. In Liedekerke zou
veertien dagen later een inschrijvingsvlucht worden ingericht uit Noyon.
Hilaire had reeds lang tevoren bons gekocht. Twee dagen na het geval te
Denderleeuw kreeg hij zijn geld terug met de opmerking: ‘Wieze uitgesloten’. Ik heb toen een artikeltje gepleegd in ‘de Duif’ over onsportiviteit bij
de besturen. Het moet zijn dat sommige bestuursleven van de B.D.B. dit
ook hebben gelezen, want veertien dagen later mocht Hilaire toch meedoen.
Tevoren had hij er nog nooit gespeeld. Hij werd alleen uitgesloten omdat
zijn duiven te sterk vlogen. Wij zijn dan gaan inkorven te Liedekerke, met
nog twee sterke kerels bij ons, o.a. wijlen Gaston Lissens, want Liedekerke
stond toen bekend om zijn vechters. Hilaire
heeft toen geluk gehad dat hij slechts met de
tweede prijs begon en dat hij toerneeke gaf voor
alle duivenmelkers. Hij is er nadien nog dikwijls gaan spelen er werd er op handen gedragen. Hij werd er aangezien als de braafste, de
sportiefste en joviaalste duivenmelker. Hij kon
er toch ook niet aan doen dat hij goede duiven
had. Maar eens liep het toch haast verkeerd af.
Hilaire had een omzendbrief gekregen voor een
grote vlucht uit Noyon, ingericht te Erembodegem/Terjoden. Hij speelde er zoals gewoonlijk
de eerste, tweede, vierde, vijfde en volgende
prijzen. Maar toen had iemand ontdekt dat
Wieze niet in de toegelaten omtrek begrepen was. Er werd gefluisterd en
een duister plan gesmeed. Hij die de derde prijs behaalde diende een klacht
in tegen Hilaire, hij zou aldus bij diskwalificatie de eerster prijs winnen en
al de andere verschillende plaatsen opschuiven. Maar de weinig moedigen
hadden niet met de
waard gerekend. Zij
vonden het niet nodig
ook een klacht neer
te leggen. Op de uitslag stond vermeld:
‘Klachten tot donderdagavond 10 uur.’
Wij zijn die avond na
10 uur naar het lokaal gereden. Er was
slechts één klacht,
namelijk van de derde prijswinnaar. We
hebben betrokkene direct 1.200fr betaald,
som die hij niet meer
zou gehad hebben
met de eerste prijs.
Toen hij zijn klacht
introk ontving hij er
nog 100fr bovenop.
Van de 15.000fr die
Hilaire toen opstreek
kreeg ik nog altijd bij
een bezoek een paar
druppels. Hilaire is altijd sportief geweest. Koeien houdt hij niet meer, ook
geen duiven. Zijn duivenhok staat er nog als aandenken. Zijn stallingen en
schuur zijn ingericht als ontvangst- en kleedkamer voor de tennissers. Op
de weide achter zijn hoeve is een tennisveld aangelegd. Van een landelijke
accommodatie voor sportlui gesproken! Hilaire, nog vele jaren.
Rik Vermeir

Forum van de meewerkende verenigingen
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De drie bladzijden die hier volgen zijn een forum
van de verenigingen van Wieze die een stand uitbaten op Meelestraut Keirremis. Een belangrijk gegeven voor de sociale cohesie in een actief dorp
zoals Wieze. Die verenigingen zijn een enorme verrijking voor de gezellige sfeer die we elk jaar ervaren. Want verenigingen brengen mensen samen
en op de been. Ode aan de volgende verenigingen:
De Koninklijke Fanfare van Wieze
WKV De Markollekens
WKV De Toeigtrappers
WKV Benaalijk
WKV Loss’n Dee
WKV Betoeiverd
Kermiscomité Meelestraut Leeft (inrichters)

Wat is er leuker dan BBQ
tijdens een zomers weekend?

Een zonovergoten kermisterras met
een heerlijk biertje en lekkere kippenvleugels van den BBQ natuurlijk.

Levensgenieters opgepast, er bestaat een grote kans dat je blijft plakken op deze zeer aangename kermis! De organisatie denkt aan zowel jong als oud en de stand uitbaters natuurlijk
ook!
Kom tijdens je bezoek genieten van onze lekkere kippenvleugels op ons zonnig terras of aangename tent. Gevuld
met sfeervolle muziek en smaakvolle BBQ geuren.
En wees gerust, bij ons mag je uw handen vuil maken… er
is een lavabo voorzien in onze stand zodat u proper verder
De bijdragen zijn met een knipoog...
kan met uw dag.
Om uw dag nog geslaagder te maken hebben de ToeigtrapIn onze niet aflatende zoektocht naar nieuwe formules om onze stand extra druk
pers een uitgebreide bierkaart voor u samengesteld die
bezocht te houden tijdens Meelestraat Keirremis, organiseren de …
uw kermis 100% op gang kunnen brengen. Passeert u met
grote dorst of hebt u al voldoende kunnen genieten van
het kermisaanbod. Geen nood. Wij helpen u graag verder.
Proeft u gerust van onze Westmalle, Brugse Zot of Deugeniet. Naspoelen kan met een frisdrankje of water. Lust
u al dat bier liever niet, geen paniek. Onze zomerse sangria is zoals elk jaar te verkrijgen in onze bar.
Bovendien steunt u met uw bezoek onze karnavalgroep.
Dankzij uw bezoek kunnen wij elk jaar nieuwe materiaLocatie: Meelestraat ter hoogte van Crelan kantoor Patrick Van Driessche
len aankopen voor het bouwen van onze praalwagen.
Van een goede investering gesproken!
Tijdstip: Zaterdag 1 juli vanaf 16u tot zondag 2 juli 24u (rommel opstellen kan
U bent er zeker en vast klaar voor, wij alvast wel!
vanaf vrijdag 19u)
Be there for den echten Wiezeneir!

Prijs: 6 euro voor 3 meter stand

Inschrijven verplicht: Aantal deelnemers is beperkt wees er dus snel bij 0485/555430

Meelestraut Keirremis - 2017 - pag 14

Forum van de meewerkende verenigingen

WKV Beto
WKV Benaalijk bestaat dit
jaar 5 jaar, dit vierden we in
de karnavalstoet met “onze
bar”. Hierbij nodigen we iedereen uit om eens in onze
bar te passeren. Jaar na jaar
serveren wij overheerlijke
pasta’s en ook die superlekkere kermis-hamburgers !
Ook de sapjes zullen niet ontbreken. Kom dat zien op Meelestraut “temptation bar”

! BENAALIJK !

VERKOOP PROMOTIETEXTIEL
BEDRUKKING VAN TEXTIEL
ALLE BELETTERINGEN
9280 LEBBEKE - T. 0475 205 064
WOLFSCREENPRINT@TELENET.BE
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oeiverd

Voor de eerste keer staan wij op Meelestraut Keirremis en naast de
klassieke dranken willen wij jullie
laten preoeven van “Gust” uit Familie en “Slurfken” uit Thuis. Voor de
honger moet je bij ons zijn voor “nen
hieten nond”, een Hot-Dog zoals ze
zeggen. Op zaterdagavond hebben
we een discobar voor jullie klaar
zodat jullie de benen kunnen strekken en tot in de late uurtjes kunnen
blijven “plekken”.
Op zondagmorgen bieden we jullie
ontbijt aan met koffie, fruitsap en
koffiekoeken. Hopelijk hebben jullie
er zin in, wij alvast wel.
Om ontbijt te bestellen, gelieve eerst
even te bellen:
Kathy 0494/594826
Sofie 0474/261900
Wij staan voor jullie klaar !

DE KONINKLIJKE
FANFARE St . CECILIA
Het belangrijkste doel van onze vereniging is samen musiceren. Daarnaast dragen wij vriendschap en een gezellige sfeer zeer hoog in het vaandel.
Wekelijks wordt er op de repetities gewerkt aan de kwaliteit van het samenspel. Deze repetities zijn van levensbelang voor het fanfareorkest. Repeteren doen wij op donderdag van 20u tot 22u in zaal De Voermansrust te Wieze.

Iedereen welkom!
Onze muziekvereniging heeft leden in alle leeftijdsgroepen: meisjes, jongens, vrouwen, mannen, senioren, ….
Daarenboven leent een blaasorkest zich uitstekend om
muziek te brengen van bijna alle muziekgenres, filmmuziek, rock, blues, jazz... Dus voor ieder wat wils.
Heb je de muziekschool nog niet beëindigd of wil je liever zelf je muzikale talenten ontwikkelen, dan is dat geen
enkel probleem ! Trouwens al doende leert men, en in
groep is het nog zo leuk. Dus twijfel niet en kom gewoon
langs.

Wist je dat de fanfare ribbetjes en pensen serveert op Meelestaut Keirremis?
Wist je dat de fanfare mosselen à volonté serveert op 26 en 27 augustus
2017 in zaal Voermansrust?
Wist je dat elk muzikaal talent welkom
is? Kom gerust eens langs! Repetities
op donderdag van 20u tot 22u in zaal
Voermansrust.
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