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Een eigenzinnige uitgave van het Kermiscomité “Meelestraut Leeft” - Wieze

Meelestraut Keirremis
eindelijk meerderjarig !
de
18

Meelestraut
Keirremis

8
&
7

i
l
Ju

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

De kermisattracties
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Voorwoordzitter veel vertier in de meelestraut
!

Om niet elk jaar te hervallen in dezelfde zever in
zakjes, zullen we het eens over onze kermis hebben . Kwestie van de nodige publiciteit te maken
en de pertinente roep om aandacht. Dat is nodig in deze drukke tijd van aanstormende grote
massa-evenementen zoals daar zijn Werchter, het
Beachlandfestival, allerhande 11 juli-vieringen op
de meest uiteenlopende data (kan dat eigenlijk zo
maar, 11 juli vieren op 8 juli, persoonlijk vind ik dit
nogal van de pot gerukt...) en zonder te vergeten
de viering van onze Heiligen. 8 juli is namelijk de
feestdag van niemand minder dan Edgard van Engeland (koning van Engeland van 959 tot 975).
Wij persoonlijk buigen dat om tot de feestdag van
onze Edgard van Wieze, 75 jaar en nog springlevend bestuurslid van Meelestraut Keirremis!
Afin, het opboksen tegen mega grote bedoeningen die als zwarte geprogrammeerde gaten alle
onschuldige massa uit de omgeving zonder mededogen aanzuigen en gretig opslokken, volgen wij
met argusogen. En de nasleep er van ook. Wanneer
iedereen leeggezogen is, verorberd met schelp en
bast, worden de overblijvende karkassen, de zwetende platzakken die ruiken naar bonen in tomatensaus en lauwe thee, terug uitgespuwd, richting
huiswaarts. Verkleumd, ontredderd en ontwapend.
De kassa’s worden geteld, de voorzitter van de
raad van bestuur wordt vakkundig geëlimineerd
wegens een foute inschatting van zijn secrateresse
en de fundamenten voor de volgende editie worden onmiddellijk gelegd, snode plannen worden
gesmeed om het burleske nog grootser te maken.
Geef mij maar het kleinschalige vertier en dat
brengt me weer bij het begin, ik zou het over onze
kermis hebben.
Een mini-mega evenement dat met weinig maar
voldoende middelen een bescheiden antwoord is
op de hierboven beschreven problematiek. Klein
is fijn. We zitten dan wel niet pal onder de kerktoren, de late schaduw likt wel de nok van onze
tenten. De lokale kleine organisaties, de talloze
verenigingen die mensen verbinden, de karnavaleske kwinkslagen die rondwaren in de algemene
sfeer, zijn voor mij persoonlijk een aanhoudende
drijfveer om er voor te blijven gaan. Veel plezier !
				
Stef Markey

Ballenbad

Springkasteel

Basejump
KINDERATTRACTIES:
Dagprijs:

8,5 €

Weekendprijs: 14 €

Basejump

1 ritje 1,5 €

Kinderrad

Zwiermolen

Woew

Onze unieke formule voor
de attracties zorgt voor
onbeperkt
speelplezier
voor de kinderen. Op de
stand van Meelestraut
Keirremis zijn dagbandjes
verkrijgbaar of een weekendbandje. Met dit bandje
heeft elk kind toegang tot
alle aanwezige attracties,
zonder beperking. Bovendien geeft zo’n bandje
ook het recht om te genieten van de workshops,
de grime, de hairdressing,
ballonplooien
enz..enz...
De buikschuifpiste is bij
goed weer een aanrader,
dus breng uw zwempak
en een handdoek mee.
Naast de buikschuifpiste is
er het ballenbad, een groot
springkasteel, de befaamde
grote basejump, het kinderrad, de zwiermolen en een
draaimolentje. Alle attracties staan onder toezicht
van Chiro Kreale (St-Gillis).

Draaimolentje

Buikschuifpiste

Vlaggenwedstrijd !
Zoals vorig jaar vragen wij alle bewoners van de Meelestraut om hun vlag tijdig uit te hangen. Wij zullen alle
huisnummers noteren waar een vlag uithangt en tijdens
Nieuwe vlaggen zijn
de openingsreceptie zal een onschuldige kinderhand 3 nog steeds verkrijgbaar
huisnummers uitloten. De eerste wint een waardebon
voor slechts 15 € !
van 50 € voor een etentje in de Cardis. De tweede ontvangt een waardebon van 25 € van het Brouwershuis en Bel naar 0477/418250 (Ilse)
de derde een waardebon van 25 € van de Wiezeslager.
of mail naar:
De vlag moet wel uithangen vanaf zaterdagmiddag 30
info@meelestraut.be
juni !
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Artistiek

De beste straatmuzikant ter wereld
komt naar Meelestraut Keirremis !

We schrijven 2015. De Antwerpse Toby Jacobs (toen 24
jaar jong) heeft een internationale wedstrijd voor straatmuzikanten gewonnen. Hij
vormde daarna met vijf andere straatmuzikanten een band
en vertrok op tournee naar
Nieuw-Zeeland.
Toby, die vooral bekend is van zijn
indrukwekkende pianorecitals
met eigen nummers en mashups van bekende popnummers
op onder meer de Antwerpse Meir, was door het dolle heen. Hij schreef zich met
een eigen nummer in voor de wedstrijd ‘Feeling The Street’, waarin hij het moest
opnemen tegen 264 artiesten uit twintig verschillende landen. “Uit de eerste
ronde kwamen er veertig geselecteerden. De
tweede ronde leverde ons huidige sextet op.”
De andere bandleden zijn twee Amerikanen,
een Brit, een Colombiaan en een Spanjaard.
Toby is dus de enige Belg. “

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.

Meelestraut Keirremis is de geschikte locatie
om zo’n performer aan het werk te zetten.
Gezien de mobiliteit van de mensen en gezien zijn eigen mobiliteit zullen artiest en publiek elkaar vinden. We zijn ervan overtuigd
dat deze wereldmuzikant iedereen zal beroeren, jong en oud.
Hij zal te zien zijn op Meelestraut op zondag 8 juli tussen 16.00 tot 19.00 uur en dit
op verschillende locaties !

Workshops
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Wordt jouw karikatuur getekend op
Meelestraut Keirremis ? (gratis)
Op zondagnamiddag kun je haar tegen het lijf lopen of kan zij jou tegen
het lijf lopen: karikaturiste Maggy Jacqmin. Deze -all-round kunstenares
heeft een volledige Kunstopleiding gevolgd: Artistieke opleiding aan de
Kon. Academie voor Schone Kunsten, St-Lucaspaviljoen en regentaat PO
aan het Technisch Instituut St-Maria te Antwerpen. Ze heeft zich al ruim
20 jaar gespecialiseerd in karikaturen en cartoons met groot succes en
vele belangrijke referenties in binnen- en buitenland. Ze wordt gevraagd
om allerlei feesten en events op te vrolijken door haar aangenaam gezelschap. De karikaturen zijn niet beledigend, maar bedoeld om te animeren.
Jong en oud staan versteld hoe snel een gelijkend plezant portret tevoorschijn komt. Na max. 8 minuten krijgen de genodigden een origineel
“plezant portret” in handen waar ze nog lang voldoening van hebben. Dit
moet je minstens 1 maal in je leven door Maggy laten uitvoeren.
En zoals het spreekwoord zegt : “The proof of the pudding is in the eating”,
hebben wij even ons voltallig bestuur onder haar pen geschoven met het
aangenaam resultaat hiernaast. Bij deze een speelse voorstelling van ons
fantastische bestuur, hier aan de rechterzijde. Door haar jarenlange ervaring en fijngevoeligheid maakt ze geen beledigende karikaturen maar
wel symphatieke, plezierige portretten waar iedereen blij van wordt.

Maggy Jacqmin aan het werk.
0498/120090

Info: www.karikatuur.net
Maggy_jacqmin@hotmail.com

Zondag 8 juli op vanaf 14.00 tot 18.00 uur
Op de bovenste rij van links naar rechts:
Lieven De Pauw (penningmeester), Ilse Van den Steen (secretariaat), Erik
Moens (bestuurslid) en Stef Markey (voorzitter).
Op de onderste rij van links naar rechts:
Jeroen Roelants (webmaster en bestuurslid), Peter Van Damme alias “den
Dammen” (bestuurslid) en padre familias Edgard Macharis (bestuurslid).

Workshops
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Workshop Ballonplooien
Parallel met de karikatuurtekeningen van Maggy, zal
Popo Choco zorgen voor animatie met zijn mooie,
plezierige en aantrekkelijke ballonfiguren. Hij plooit
de ballonfiguren die jij wenst. De kinderen zijn ook
verzot op hem, daar hij iedereen bij het ballonplooien
betrekt door ze actief te laten deelnemen. Indien mogelijk speelt hij er ook ballonspelletjes mee.

Popo Choco aan het werk.

Info: www.ballonclown.eu

WARME OPROEP
Meelestraut Keirremis kan maar tot stand komen door
het harde werk van vrijwilligers.
Jij kunt ook een steentje bijdragen als je graag onder
de mensen bent:
We zoeken nog mensen om een handje te helpen
in onze stand. Ook al kun of wil je maar een tweetal
uurtjes helpen, meer dan welkom.

Geef gerust een seintje: 0475/290381

OKTOBERHALLEN - WIEZE

Artistiek
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2 Superleuke workshops voor kinderen

Gekke kapsels ?
natuurlijk !

Op zondagnamiddag zul je op twee workshops stuiten die
er speciaal zijn voor de creatieve kinderen. Onder de deskundige leiding van LABOARTE, kunnen de kinderen hun eigen
T-shirt
ontwerpen
en
maken en kunnen ze ook hun eigen
vriendschapsbandjes
maken.

Elk jaar een denderend succes, al die gekke kapsels die
door de kermis rennen. Dit jaar opnieuw met twee professionele (maar gekke) kappers olv Steven Fichaux !

Meelestraut
keirremis
voorziet
de
T-shirts
GRATIS,
jij hoeft enkel je ideeën en
creativiteit mee te brengen !
Kom op tijd want de eersten worden eerst bediend ....

ZONDAG 8 JULI
VANAF 13.00 UUR

ZATERDAG 7 JULI
VAN 15.00 TOT 19.00 UUR

WORKSHOP
T-SHIRTS MAKEN
WORKSHOP
VRIENDSCHAPSBANDJES
MAKEN

maar schminken
kan ook !
Naast de gekke kapsels zal Lien Van den Steen
op geheel vrijwillige basis kinderen schminken op zaterdag 7 juli vanaf 16.00 uur. Ze doet
dit als pure hobby en wij willen haar via deze
weg van harte danken voor haar bijdrage !

Schrovestraat 9, Wieze
Openingsuren:

Ma-, woe-, vrij-, za: 7.00 u tot 18.15 u
Dinsdag & Donderdag : Gesloten
Zo : 7.00 u tot 14.30 u

dewiezebakker@gmail.com

053/ 77 46 96

Programma - ZATERDAG
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Programma

Zaterdag

14.00		

Opening van de kinderattracties

15.00		
			

Opening van het Gekke Kapsalon
Steven Fichaux (tot 19.00)

16.00		

Opening schminkstand olv Lien Van den Steen (vrijwilligster)

16.00		

Officiële opening van de kermis met burenreceptie onder begeleiding van de Fanfare van Wieze. Hier huldigen wij onze buren van het
			jaar. Dit jaar is dat een vereniging: Samana (ziekenzorg)
18.00		 Buikschuiven voor kinderen (indien mooi weer)
					
19.00		 Mobiele streetact - muziek met DJ Finding Eugene

Gezellig samenzijn in de verschillende standen ...

Indien de Rode Duivels op zaterdag een match
moeten spelen, dan zal dat om 16.00 uur zijn.
In dat geval vervroegen wij de de officiële
opening van de kermis om 15.00 uur, zodat er
aansluitend en ter plaatse naar de match
kan gekeken worden...

§dak -& roofingwerken * ontmossen
§voeg-metsel -& schilderwerken – pvc
§plaatsen van valse wanden & plafonds

9300 AALST
GSM 0477/46.24.28
MAIL: D-M-B@telenet.be

Programma - ZONDAG
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Programma
07.00		

Rommelmarkt - zie pagina 3

11.00		 The Belgian Blend Pipe Band
			(tot 16.00)

UIT SYMPATHIE

J&F

12.00		
Gekke animatie met Louis Borges
			(tot 16.00)
13.00		 Workshop Laboarte:
			 T-shirts & armbandjes maken
			(tot 17.00)
14.00		
			

Karikatuurtekeningen
met Maggy Jacqmin (tot 18.00)

14.00		 Workshop ballonplooien
			 met Popo Choco (tot 18.00)
14.00 		
			

Muzikale animatie voor de senioren in
en rond de tent van Meelestraut met :

			
* Accordeonist Rony Deprins
			
* Line Dance Groep “Love for Dance”
			(tot 16.00)

0471 10 28 31

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

Be0822.264.644

a

Programma - ZONDAG
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Zondag
16.00		
			

De beste straatmuzikant ter wereld:
Pianist TOBY (tot 19.00)

16.00		 Straattheater door CQP Productions
			(Spanje):
			
			
“Manneken’s piss” - 1ste voorstelling
			40 minuten
18.00		 Muzikale mobiele act:
			
De Toâpe Geraapte
			(tot 21.00)
18.30		 Straattheater door CQP Productions
			(Spanje):
			
“Manneken’s piss” - 2de voorstelling
			 40 minuten

Uitbollen in de verschillende standen !

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

Artiestiek
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Spaans straattheater van wereldniveau !
Af en toe mag een mens eens goed stoefen. Dat is goed
voor hart en bloedvaten. Een andere reden om eens hoog
van de toren te blazen, is de kunst en de eigenzinnigheid
van het zoeken naar waardevol straattheater en voorstellingen te vinden die de nagel op
de kop slaan. We doen daarvoor heel wat scouting en
het is een wereld op zich.
Laat ons dus eens uitschreeuwen hoe fier
we zijn met deze
groep die we dit jaar
konden strikken: CQP
uit Barcelona. Zij brengen
een stuk op straat dat nog
lang “zal blijven plakken”: “Manneken’s piss”. Fijnzinnig, eigenzinnig, de perfecte kostumering, waanzinnige timing, mimische perfectie in al zijn
eenvoud maar vooral een verhaal dat zo herkenbaar is. Je
komt bij momenten niet meer bij van het lachen. Bovendien geeft de link met onze eigen nationale held “Manneke
Pis”, een extra dimensie aan het geheel. Deze set won veel
internationale prijzen ! CQP Productions heeft al heel wat
projecten op zijn palmares en speelde op de meest prestigieuze straattheaterfestivals ter wereld.

Deze voorstellingen gaan door ter hoogte van de parking van “Kleding Gilbert” en er zullen stoelen en banken
klaarstaan. Een voorstelling voor groot en klein !
Wat mogen we verwachten ?
“De inhuldiging van een nieuwe fontein trekt soms
vreemd volk aan: een klungelige fanfare, standbeelden met urologische problemen en haantjesgedrag, irritant gevogelte, “uit de hand
gelopen” kwajongensstreken en tal van
andere vreemde figuren. Een hilarische
straattheatervoorstelling. geïnspireerd op
“ons” Manneken Pis, gedrenkt in pure commedia dell’arte. Kom nadien wel niet klagen dat deze
Spaanse compagnie u met natte voeten en buikpijn
van het lachen naar huis stuurt!”

Begrijpelijke en heldere
Er zijn
2
internetmarketing
v o o r s t e l l i n g e n
op zondag 8 juli:
Powered by
ID advertising

16.00
18.30
be there in time
Aalstersestraat 121, 9280 Wieze, 0495 164 799
Ontvang gratis marketing tips: id4web.be/gratis-tips

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
✔

Catering Batselier Bart GCv

Liever advies op afspraak? Bel 053/78 81 66

hogebrug 60 - 9280 lebbeke

Specialisatie verzekeringen diverse maatschappijen
wiezewiest-2017-def.indd 1

5/05/17 10:48

tel. 0473/504198
cateringbatselier@telenet.be

Artistiek
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Finding Eugene niet
zo maar een DJ !
Doodgewone DJ’s zijn saai, pretentieus en veel te duur
voor wat ze kunnen of niet kunnen. Daar passen wij voor
en konden
deze 86-jarige artiest
vastleggen
om op zaterdag
de
show te komen stelen.
Eugene is
een
oude
dementerende man
die in Londen uit zijn
dementeninstelling is
ontsnapt op
zoek naar zijn
oud vakantievriendinnetje.
Tijdens deze zoektocht maakt hij de gekste dingen
eerst mee en sleurt hij zijn hele publiek mee in het verhaal. Je komt hem tegen op fuiven, festivals, discotheken, bedrijfsfeesten, en elke andere plek waar knappe
vrouwen zijn en waar goede muziek gespeeld wordt.
Dolle fratsen, dansjes, gitaar, saxofoon en zelfs beatbox zitten in deze show verwerkt.
Laat je verrassen en duik mee in de zoektocht naar Eugene.

ZATERDAG 19 UUR

ACCORDEONIST RONY DE PRINS
SPEELT EN ZINGT
Op zondagnamiddag verwelkomen we in de tent
van het comité niemand minder dan Rony De
Prins.
Rony speelde op zeer jonge leeftijd reeds bij de Brabantse Accordeonclub en won onderscheidingen
op het wereldkampioenschap te Hoei. Nadien was
hij actief in uiteenlopende bezettingen van dansorkest tot pop- en rockbands. In 2011 schreef hij met
The Ballroomquartet de soundtrack voor “Lena”, de

Hou
je
van
grappige
ontmoetingen
?
Een
orkest
dat
dweilt
met
de
kraan
open
?
Liederen
die
elke
vrouw
charmeren
?
Lekkere
show
met
ronddolende
muziekgekken
?
Terug van weggeweest komen deze mobiele halve garen op zondagavond
de
standen
onveilig
maken.
Rasechte
muzikanten
met
een hoekje af.
Altijd klaar voor actie “walsen” zij doorheen verschillende muziekgenres, met machtig veel goesting om te spelen.
Deze 5-koppige bezetting bestaat uit een grote trom en zang, een
trombone en zang, een elektrische gitaar en zang, een bastuba en zang
en een kleine trom en zang. Allemaal zangertjes dus en dat zul je geweten hebben.
Hun setlijst is - zeker voor een mobiele band - zeer uitgebreid en zeer uiteenlopend. Niet enkel de typische rondwandelliedjes maar snoeiharde rockliedjes tot betoverende à capella nummers !

De Toâpe Geraapte
zondagavond vanaf 18.00 uur !
opvolger van “Aanrijding in Moskou”. In 2009
werkte hij samen met
Paul Michiels en Frank
Ermgodts aan het project “In Dreams” n.a.v.
het 20-jarig overlijden
van Roy Orbison. In 2011
deed hij mee aan de begeleiding van het project
“L’été Indien” over Joe
Dassin, met oa Johny
Voners.

Tijdens het namiddagprogramma voor de senioren op zondag van
14 tot 16 uur, zullen de
liedjes uit de oude doos
gehaald worden en kunnen we naar hartelust
meezingen.

Nostalgie in
de
Meelestraut !

Forum van de meewerkende verenigingen
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Deze verenigingen werken dit jaar samen
aan Meelestraut Keirremis:
Koninklijke Fanfare van Wieze
WKV De Markollekens
WKV De Toeigtrappers
WKV Benaalijk
WKV Loss’n Dee
WKV Betoeiverd
Kermiscomité Meelestraut Leeft

De fanfare

WKV BETOEIVERD
pakt dit jaar weer uit met een ontbijt op zondag.
Dit jaar willen we ook iets nieuws proberen: we bouwen
een bacardistand met bacardi cola, mojito en pina colada.
Voor trappisten kan je bij ons terecht met oa Cornet,
Westmalle donker en het nieuwe
streekbier Van Roy gouden tripel.
Natuurlijk zijn de gewone bieren
en frisdranken ook voorradig.
Ook onze hot-dogs zullen niet ontbreken!
Wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook !

WKV Benaalijk

serveert u:

Hamburgers
pastabekers
Vele soorten dranken
met als 'topper':
KWAREMONT

WKV

NAALIJK
BE

wij verwelkomen u graag in
onze stand
thv stand Meelestraut!

Als je snel wilt gaan, ga alleen.
Als je ver wilt gaan, ga dan samen.
Afrikaans gezegde
Meet N’ Greet The Toeigtrappers!
Kom tijdens meelestraut keirremis zeker eens langs de
trappers-stubbe. Je kan er heerlijke zwingskes rechtstreeks van de BBQ verkrijgen, samen met een pintje of
iets fris en bij wat sfeermuziek ben je zo verkocht aan ons
gezellig kieke-kot!
Wil je meer te weten komen over onze Wiezerse karnavalsgroep en eens piepen wie de leden zijn, bezoek dan
zeker onze website via: facebook.com/DeToeigtrappers
en kijk welk initiatief je steunt met je bezoek aan onze
kermisstand. De opbrengsten van dit jaar gaan rechtstreeks naar het bouwen van onze karnavalswagen voor
de komende stoet.
De Toeigtrappers kijken alvast uit
naar uw bezoek, tot dan!

Voor al uw maatwerk.
Dressing en maatkasten
Badkamers en keukens
Parket en laminaat
Bijgebouwen

0477/55.13.77
Uit
ges wol
pon
n
dro
me en
n...
0494/18.77.76
Volg ons op

en

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 van
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. Hebt je de muziekschool nog niet beëindigd, of wil je liever zelf je muzikale
talenten ontwikkelen, geen 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 25 en 26 augustus in zaal
Voermansrust
Wist je dat elk muzikaal talent welkom is,
kom gerust eens langs !
Repetities op donderdag

Buur van het jaar.
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De nominatie van onze jaarlijkse “Buur van het jaar” :
een erkenning voor vrijwillig sociaal engagement !
Elk jaar nomineren wij als comité een persoon , een
koppel, een groep personen of een vereniging tot buur
van het jaar. Het mag dan al een folkloristisch trekje
hebben, het is iets waar wij niet lichtzinnig over gaan.
Wij hebben als vereniging, die zelf volledig draait op
vrijwilligers, een mateloos respect voor mensen die
zich belangenloos inzetten voor andere mensen, voor
verenigingen en het verenigingsleven tout court, voor
sociale projecten enz... Wieze is op dat vlak een pareltje in het Vlaamse landschap.
Dit jaar willen wij een vereniging in de bloemetjes zetten die in Wieze reeds 60
jaar actief is en die door zijn unieke activiteit zeer veel banden heeft met veel
families:

SAMANA - afdeling Wieze

SAMANA is voor veel mensen een beetje een onbekende naam. Als we zeggen
“CM Ziekenzorg” dan weet iedereen over wie het gaat. De naamsverandering
in 2016 kwam er vooral op voorspraak van de langdurig zieken. Zij wilden de
naam minder herkenbaar, om minder in de verf te zetten dat zij ziek zijn en
zorg nodig hebben. Ook de mantelzorgers waren in dezelfde zin vragende
partij. “Wij hebben heus de naam niet veranderd om te veranderen”,
klinkt het bij de organisatie, “maar de vraag vanuit de achterban
was zo groot, dat we zijn gaan overleggen. Uit dat overleg
kwam vooral het woord ‘samen’ naar voren. Het woord
‘mana’ verwijst dan weer naar ‘kracht’ en zo zijn we op
‘Samana’ gekomen. Een naam die veel beter de lading dekt”.
SAMANA bekijkt de wereld vanuit het perspectief
van mensen met een chronische ziekte en hun
mantelzorgers. Dat is hun fundament. En daarop
bouwen ze met enthousiasme en trots tal van
activiteiten en projecten die hun levenskwaliteit
willen verbeteren.
Zo wil Samana mensen met een chronische ziekte volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijk leven, waarbij ze uitgaan van de totale
gelijkwaardigheid tussen alle betrokkenen. Tussen
zij die lijden aan een chronische ziekte en diegenen
die hen omringen, met name hun mantelzorgers en de
duizenden vrijwilligers van de organisatie.
Die meer dan 25 000 vrijwilligers zijn het hart, de longen en
de zintuigen van de organisatie. Via meer dan 1 100 plaatselijke
afdelingen en diverse initiatieven zetten zij zich belangeloos in voor heel
Vlaanderen en Brussel.

SANANA - afdeling Wieze in de bloemen !
De afdeling Samana Wieze is dus al een zestigtal
jaren actief. Vandaag telt de vereniging 101 leden
voor wie elk jaar een mooi programma wordt samengesteld. Dit is enkel mogelijk door het onuitputtelijke
vrijwilligerswerk van de acht bestuursleden en een
aantal vaste medewerkers waar kan op gerekend
worden.
Doorheen het jaar worden een 7-tal sleutelactiviteiten georganiseerd.
Zo is er de winter-wafelenbak, het lente-ontmoetingsfeest, de dag van de mantelzorger, een zomerwandeling (dit jaar in Vlassenbroek), een bedevaart naar
Oostakker, de dag van de chronische zieke mensen en de periode van advent
naar kerst.
Doorheen het jaar brengen zij ook een jaarlijks bezoekje aan de Wiezenaren die
verblijven in de omliggende rusthuizen.
De winter-wafelenbak gaat door op een vaste lokatie in een zaal, maar er worden steevast ook wafels aan huis geleverd bij de huisgebonden zieken. De wafels worden integraal zelf gebakken !
De mantelzorgers zijn een belangrijke schakel binnen de vereniging. Zorg je
voor iemand die ziek is of bijkomende zorgen nodig heeft ? Dan ben
je mantelzorger. De “dag van de mantelzorgers” is een moment
waarbij Samana deze mensen in de bloemetjes zet met een
bezoek en een kleine attentie.
In 2018 gaat Samana Wieze voor de 40ste maal op bedevaart naar Oostakker. Er worden rolwagens voorzien
zodat ook de minder mobiele mensen mee kunnen.
Deze rolwagens worden gratis ter beschikking gesteld door de CM.
De afdeling Wieze is er ook fier op dat hun leden
geen lidgeld moeten betalen !
Er is de hoop om dit werk voort te kunnen zetten
vanuit hetzelfde basisprincipe: vrijwilligerswerk.
Zoals elke vereniging is dit een heikel punt voor de
toekomst, de onzekerheid om te kunnen blijven rekenen op vrijwilligers en een verjonging van dit vrijwilligersbestand.
Het kermiscomité wil alvast deze hoop mee koesteren en
benoemt deze belangrijke vereniging tot onze “Buur van het
jaar” 2018. De officiële benoeming gebeurt tijdens de openingsreceptie op zaterdag 7 juli in de stand van het comité. Allen welkom !

Randanimatie

Aan de rand van de kermis, ergens onderweg, kun je Louis
Borges tegenkomen. Hij heeft een kleine caravan
omgebouwd en gedecoreerd, volledig ingericht met synthesizer, micro’s, versterkers, gadgets en snuisterijen !
Deze unieke mobiele muziekwagen zit boordevool
amusement, muziek en humor.

ZONDAG VANAF 12 UUR

Koninklijke Judoclub
KOHORO KWAI LEBBEKE
vzw

Trainingsdagen :
woensdag & vrijdag
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Schoolstraat 1 - 9280 Wieze
Info via: www.judolebbeke.be

Reva Tersig
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Niet onbelangrijke buren in de Meelestraut:
de bewoners van Reva Ter Sig.
Voor de eerste keer in de korte geschiedenis van onze straatkermis, verleggen wij onze actieradius. Met

een belangrijk revalidatiecentrum in de Meelestraut, dachten we dat het interessant zou zijn om die mensen
actief bij de kermis te betrekken. Op zondagmiddag organiseert het woon- zorgcentrum een feestmaaltijd
die ze ter plaatse zullen nuttigen, daarna komen de liefhebbers rond 13.45 naar de tent van ons kermiscomité, waar wij een aangepast programma hebben van 14.00 tot 16.00 uur. Accordeonist Rony De Prins zal de
mensen charmeren met liedjes uit de oude doos om mee te zingen, of wie weet zelfs een dansje te wagen.
Afwisselend zal de linedance groep “Love for dance” uit Oostende, zorgen voor muzikaal en visueel vertier.
Ondertussen kan iedereen genieten van koffie, pannenkoeken en lekker hoeveijs. Mocht deze formule aanslaan, denken we er aan om volgend jaar een stuk animatie naar het zorgcentrum zelf te brengen met een
lokaal programma.

Linedance groep
op zondagnamiddag
Zondagnamiddag van 14.00 tot 16.00 is er een
aangepast programma voor senioren in de tent
van het kermiscomité. Bewoners van Reva Tersig komen meegenieten van deze animatie,
zie het artikel hiernaast. Eén van de optredens
hierbij is een fijne linedance groep uit het Oostendse: Love for Dance. Zij zullen twee optredens verzorgen van telkens een half uurtje.

Ter Sig was vroeger een feestzaalcomplex. Veel huidige patiënten herkennen Hof Ter Sig nog als de plaats
waar er goed gefeest kon worden, tot de vroege uurtjes. De familie Jansegers was de uitbater van dit gezellige feestoord, met Wiske aan het hoofd. Deze bloeiende zaak werd stopgezet in 2000.
De naam Ter Sig komt van het toenmalig bouwstalenbedrijf Bevisol, nu bekend als Intersig.
Dit bedrijf bevindt zich momenteel in het industrieveld van Dendermonde, maar was vroeger gevestigd op
de site van onze buur Prefaco. Ook de familie Jansegers was hiervan de eigenaar.
Eén van hun belangrijkste exportproduct vind je op de tekening hiernaast. Je herkent hier beslist de Griekse letter Sigma in, en zo ontstond ook de naam Inter Sigma
-->Ter Sig.
VZW RevaTer Sig is opgestart in mei 2003. Aanvankelijk was er enkel een revalidatiezaal met zwembad en
polyvalente zaal. Gezien de stijgende vraag van ambulante patiënten om een volledige dag in het centrum
te verblijven, werd het dagzorgcentrum gestart in 2004, toen onder leiding van Katrijn De Gendt.
In 2006 werden de assistentieflats bijgebouwd en werd er gestart met een klein herstelverblijf zodat revalidanten konden overnachten: dit in het gebouw ter hoogte van het Hoeksken.
In 2012 werd de nieuwe vleugel ter hoogte van de Aalstersestraat geopend, waar het woonzorgcentrum en
het kort- en herstelverblijf zich bevindt.

Wij houden als organisator rekening met de kalender van het WK voetbal en
de
verschillende
standen
zullen hier ook ongetwijfeld op inspelen... Het programma kan dus nog lichtjes
gewijzigd worden ...

DRANKENHANDEL SURPRISE & ZWIJNTJESCAFE
AARTSTRAAT 18 TE HERDERSEM
BEZOEK AAN UNIEK VARKENSMUSEUM
VERHUUR ALLE FEESTMATERIAAL + LEVERING
GASFLESSEN PROPAAN / BUTAAN
EXCLUSIEVE BIEREN : new VAN ROY GOUDEN TRIPEL
---------------------------------------------------------------------

CONTACT: MARC VAN LANDUYT - 0476/26.68.52

drankenhandel.surprise@telenet.be

Openingsuren:

VRIJDAG 18u-21u
ZATERDAG 10u-18u
ZONDAG 10u-13u
MAANDAG 18u-21u
ANDER TIJDSTIP ?
GEEN PROBLEEM NA AFSPRAAK !

Sfeerbeelden van 2017
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SFEER
IN
2017

Meelestraut Keirremis - 2018 - pag 16

