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Wildbouw appartementen

Speelplein ‘Speelhoc’ 2017

De stilte van de zomer.

In de zomer is altijd alles wat kalmer, wat rustiger, wat zonniger ook. Mensen zijn in 
vakantiesfeer, doen terrasjes, of nodigen vrienden uit op hun eigen terras om een glas 
te drinken en bij te praten. Of ze doen een van de talrijke festivals, kermissen of buurt-
feesten die onze streek rijk is. Ook op politiek vlak schijnt alles stil te liggen. 
Na de zoveelste poging om onze gemeente onbestuurbaar te verklaren, zijn we nog 
geen meter verder, een stilte voor verkiezingsstorm.  Toch zat Heldergem niet stil in de 
afgelopen maanden, en zijn er nog veel meer plannen om het volgende werkjaar aan te 
vatten bij de verschillende verenigingen. 

Zo bezorgden de vrijwilligers van ziekenzorg de zieken  en ouderen een onvergetelijke 
dag in Scherpenheuvel en Sint-Truiden, ontving het speelplein opnieuw meer dan 100 
kinderen met eigen monitoren, en organiseerde onze eigenste dorpsraad een midzo-
merfeest met meer dan 250 bezoekers in een samenwerking met feest- en wijkcomités. 
Wat moet een mens nog meer hebben. 

Ook het volgende jaar bulkt van de activiteiten. Kortbij organiseert het feestcomité zijn 
jaarlijkse barbecue, met dit jaar bijzondere aandacht aan de senioren. De week nadien 
trapt de Gezinsbond haar werkjaar af met een ontbijtwandeling, en ook nog in septem-
ber start de KVLV met haar kooklessen. Het lokale dienstencentrum voorziet niet alleen 
3 maal per week eten, met op vrijdag meestal meer dan 40 deelnemers, zij blijven ook 
andere zaken plannen.  De senioren komen elke eerste maandag van de maand samen 
voor een gezellig samenzijn, en wie er al bij was, wil het voor geen geld missen. 

De joggers introduceren naast het lopen ook een wandelvoormiddag op zondag, en het 
Davidsfonds wisselt de activiteiten af tussen Kerksken en Heldergem. In december pak-
ken ook zij uit met een primeur voor Heldergem: kwis over het Heldergemse dialect. 
Dit alles vindt u terug in onze volgende editie van de dorpskrant, deze keer geïllus-
treerd met een strip van onze huiscartoonist. 

Als uitsmijter een echte doordenker, een vermetele parallel tussen het uitmoorden van 
een dorp en de onbestuurbaarheid. 

Veel leesgenot, en hou het niet bij lezen alleen. Kom ook eens buiten in Heldergem 
naar een van de activiteiten van onze verenigingen ( ook als niet-lid bent u steeds 
welkom) of om groenten en fruit op maandagmorgen, of om een pint in de Gouden 
Koterhaak.  Heldergem zal er wel bij varen
WM
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Op Woensdag 16 augustus 
was er voor de bewoners van 
Krekelenberg en Heldergem-
straat een infoavond in het  
HOC,  ingericht door de soci-
ale huisvestingsmaatschappij 
Dewaco  in samenwerking 
met het gemeentebestuur.
De uiteenzetting werd gege-
ven door de architect van het 
project in aanwezigheid van 
de directrice en de project-
leider van de sociale huisves-
tingsmaatschappij Dewaco en 
de schepenen Lisa Houtman 
en Laurent Volckaert. 

Schepen Lisa Houtman gaf ons 
de visie van het gemeentebe-
stuur op het sociale woning-
beleid, waarbij we onthielden 
dat de gemeente nood heeft 
aan sociale woningen en dat 
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W I L D B O U W  A P P A R T E M E N T E N

er een grote achterstand is in de realisatie ervan, elke ge-
meente dient dus ook zijn steentje bij te dragen.

De architect gaf ons een geïllustreerd overzicht van het pro-
ject, het gaat om de bouw van 24 sociale woningen voor be-
jaarden op de site van de “oude smidse” tegenover de kerk.
Aan de hand van onderstaande illustratie trachten we wat 
meer uitleg te verschaffen.

Het project is opgezet in drie delen,  13 appartementen langs 
de Heldergemstraat en gedeeltelijk langs de Krekelenberg (1)  
, één woning centraal (2) en 10 woningen in de achtertuin 
welke grenzen aan de achtertuintjes van de huizen van de 
Krekelenberg (3) . Verder is er een centraal gelegen boom-
gaard en is er later ook eventueel de mogelijkheid om in de 
groene zone volkstuintjes aan te leggen. Het project oogt 
zeer mooi en is ongetwijfeld een zegen voor de mensen 
die daar zullen mogen vertoeven, met dakterrassen, boom-
gaard, volkstuintjes en een wijds zicht op de natuur.

WAT ER ONTBREEKT
Wat we niet vinden in dit project is een minimum aan res-
pect voor de huidige  bewoners van de   Krekelenberg en de 
Heldergemstraat.
De ontwerpers hebben hier handig gebruik gemaakt van “50 
- meter- bouwregel”, dit wil zeggen dat men 50 m diep mag 
bouwen vanaf de Heldergemstraat maar ook vanaf de Kreke-
lenberg, met het gevolg dat sommige bewoners tegen een 
muur van 7,9 m hoogte zullen aankijken en dit op 3 meter 
van hun perceelsgrens of op 7 meter van hun woning.(zie 
foto)

PRIVACY
Aangezien de dakterrassen voorzien worden langs de zuid-
kant - dus kant Krekelenberg - zal er geen sprake meer zijn 
van enige privacy voor deze bewoners, op de binnenkoer van 
onze vroegere fotograaf zullen héél veel en héél hoge leilin-
des de privacy nog steeds niet kunnen garanderen.

1
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24 SOCIALE WONINGEN VOOR OUDEREN TEGENOVER DE KERK
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IEDEREEN EEN HALVE AUTO
Wat we ook te vernamen was dat er 0,6 auto’(s) voor-
zien worden per appartement, dus in totaal 15 auto’s. 
We kunnen ons moeilijk voorstellen dat de zogenaamde 
“ouderen” over geen auto zouden beschikken of zal het 
“huisreglement” van Dewaco de mensen met een auto 
“durven” weigeren ?  Sommige mensen stelden (bij erva-
ring) dat dit niet realistisch is aangezien er in Heldergem 
geen enkele winkel is en men dus voor alle boodschap-
pen beroep dient te doen op vervoer. Bovendien heb-
ben sommige bewoners ook nood aan thuisverpleging, 
komt er ook eens bezoek enz…, dit zal dus (eens te meer) 
betekenen dat al die zogenaamde overtollige auto’s een 
plaats zullen moeten vinden op de openbare weg of 
rondom ons “supermooi” kerkplein.

48 APPARTEMENTEN OP EEN KLUITJE  
Aan de overkant van dit project wachten er ook 24 apparte-
menten op een bouwvergunning, dit betekent dat er binnen 
afzienbare tijd 48 appartementen zullen verrijzen met alle 
bijhorende “geneugten” voor de omgeving en de gemeen-
schap. De doorstroming van het verkeer is nu reeds meer-
dere malen per dag gestremd door het drukke verkeer, mis-
schien moeten we nu reeds denken aan een budget voor de 
plaatsing van verkeerslichten aan de kerk ….

DRINGEND NOOD AAN RUIMTELIJKE VISIE VAN DE GE-
MEENTE

De gelijklopende grieven en argumentering van de bewoners 
bewijzen dat er dringend nood is aan een visie “ruimtelijke 
ordening” van de gemeente, men kan als gemeente de bouw 
van al deze individuele projecten van promotoren “blijven” 
goedkeuren met de ruimtelijke wetgeving  als excuus, het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Haaltert bevat wel 
degelijk elementen om deze toestanden niet toe te laten, 
maar laat het nu juist DIT gedeelte zijn dat “NIIET BINDEND 
“ is….
Niettemin vragen wij de gemeente om hier ernstig over na 
te denken bij het nemen van de beslissingen omtrent deze 
bouwvergunningen en de potentiële impact op de gemeen-
schap niet te onderschatten.  

COMPROMIS
Er is misschien mogelijkheid om door middel van overleg 
met de omwonenden tot een compromis te komen omtrent 
de bouw van de sociale woningen, de mensen begrijpen het 
standpunt van de gemeente dat er nood is aan sociale wo-
ningen maar vragen tevens om ook hun standpunt te begrij-
pen, men dient toch geen groep mensen te benadelen om 
een andere groep te bevoordelen, de gemeente zou hier als 
bemiddelaar dienen op te treden. (JB)

Foto: Impact op bestaande woning in Krekelenberg, op 
+- 3m van deze perceelsgrens verreist er een gebouw 
van 7,9 m hoogte.

Tweede bouwaanvraag 24 appartementen aan 
de Processieweg

In het artikel van juni omtrent deze bouwaanvraag, 
publiceerden wij de brief die we aan het schepen-
college stuurden met daarin de voornaamste be-
zwaren omtrent privacy, overlast en mobiliteit.
Mede ten gevolge van de bezwaren en deze van 
de gemeente werd de bouwaanvraag op 18 april 
geweigerd, de bouwheer (C-Projects van Ternat ) 
heeft zijn plannen aangepast en een nieuwe bouwaanvraag ingediend. De omwonenden hebben uiteraard terug bezwaar 
ingediend aangezien geen rekening werd gehouden met het merendeel van hun bezwaren. Het schepencollege dient de 
aanvraag uiterlijk op 16 september te behandelen.  (Wordt vervolgd)
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Z I E K E N Z O R G  H E L D E R G E M  O P  R E I S
Samana-ziekenzorg Heldergem op reis.

Op zondag 20 augustus reden we met 
een volgeladen bus naar Scherpen-
heuvel.
Het zonnetje was van de partij en toen 
we daar aankwamen, na een rustige 
rit, zagen we de koepel met zijn 298 
sterren schitteren.
Daar het reeds middag was, stapten 
we gezwind het restaurant “De Ram” 
binnen. Daar werd ons een lekker en 
verzorgd middagmaal aangeboden. 
De sfeer zat er dan ook vlug in.
Onze chauffeur had een mooie planning voorzien en volgens 
“godsvrucht en vermogen” kregen we ruim de tijd om rustig 
naar de basiliek te gaan. Elkeen had waarschijnlijk zijn eigen 
persoonlijke intenties en kon in alle stilte bidden. Ook de 
gouden roos werd bewonderd. Kaarsjes werden aangesto-
ken en/of huiswaarts meegenomen.
De volgende halte was St.-Truiden met een bezoek aan het 
fruitverwerkend  bedrijf ‘Truilingen’. Daar werden we op een 
heel gastvrije manier onthaald. Naast de boeiende uitleg 
mochten we ook in hun eigen KAR een rondrit maken door-
heen hun groot en uitgestrekt domein met talrijke rijkbela-
den appel- en perenbomen.
Nadien werden we nog verrast met een bezoek aan hun sta-
pelplaats, de persmachine en met proevertjes van hun na-
tuurlijk en zuiver vruchtensap en confituur.
Als kers op de taart kregen we allen een paar zakjes versge-
perst fruitsap mee.

Het moet gezegd : echt de moeite waard.
Het sympathieke koppel reed ons dan 
ook voor naar het centrum van St.-Trui-
den.
Met een kort bezoek aan de grote mooie 
markt konden we ook kennis maken met 
de belangrijkste gebouwen : prachtig 
stadhuis met  Halletoren, abdijtoren en 
toren van de O.L Vrouwekerk.
Een aanrader om met de familie of vrien-
dengroep er eens een uitgebreid bezoek 
te brengen.

Nu ging de uitstap verder naar Hoegaarden waar ons lekkere, 
verzorgde broodjes met koffie (neen, niet met een Hoegaar-
den) werden aangeboden.
Het werd avond zonder we het wisten en de rit naar huis kon 
beginnen.
Heel tevreden reden we Heldergem binnen, dankend om wat 
we mochten beleven, dankend om de vriendschap, dankend 
dat we veilig thuiskwamen en … uitkijkend naar een volgen-
de reis.

Reeds te noteren data:
Zondag 8 oktober 2017 : 9u mis voor alle overledenen van 
ziekenzorg Samana

Zondag 15 oktober 2017 : gezellig samenzijn met etentje en 
verrassingsoptreden in het HOK.

T E R U G B L I K
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Veel volk op ons ‘Midzomerfeest’. 

Bij de folkgroep Tavern On The Green hadden ze  nog een 
gaatje in hun agenda, namelijk  op 30 juli, toen onze voorzit-
ter dit vertelde op de dorpsraad sprongen we meteen op de 
kar, we waren van oordeel dat we met al die politieke strub-
belingen ook eens voor wat ontspanning konden zorgen. 
De keuze voor gratis inkom  én democratische prijzen had 
een financiële impact zodat we voor de nodige sponsorgel-
den dienden te zorgen, we konden hierbij rekenen op na-
genoeg alle neringdoeners uit  Heldergem, waarvoor onze 
oprechte dank.
De gemeente verleende de nodige vergunningen, 
en van het feestcomité van Heldergem mochten we  
tenten, tafels en allerlei materiaal gebruiken, en van 
het Berenhoekcomité mochten we hun frigo’s lenen, 
waarvoor hartelijk dank aan beide comités. 
Voor de locatie kozen we  bewust voor het Oud Dorp, 
in de buurt van ‘De Gouden Koterhaak’ de enige taver-
ne die Heldergem rijk is, en ondertussen dienst doet 
als ontmoetingsplaats voor Heldergem en omstreken. 
Voor de opzet konden we uiteraard rekenen op de le-
den van de dorpsraad maar ook hier een bijzondere 
dank voor “nonkel Frans” die ons een ganse dag hielp 
om de tenten op te stellen. Gelukkig hadden we de 
tenten goed verzekerd met zware betonblokken want 

M I D Z O M E R F E E S T   V A N   D O R P S R A A D

een paar uur voor de start kregen we nog een stevig onweer 
te verwerken. Maar om 17 uur klaarde de hemel helemaal 
open en mochten we uiteindelijk, tot ons groot genoegen, 
veel volk verwelkomen.
Tavern on the green bracht ons Engelse en Ierse meezingers 
en ambiance nummers onder leiding van onze voorzitter 
William Minnaert. De muziek was vrolijk en aanstekelijk en 
werd gesmaakt door jong en oud, we hoorden vele positieve 
reacties.
De Ierse stoverij op basis van lamsbout viel bij vele mensen 

in de smaak, met dank aan Erna voor het bereiden van dit 
heel lekkere recept.
Tenslotte willen we alle mensen bedanken die ons een be-
zoek brachten op het midzomerfeest, het geeft ons veel vol-
doening dat een dergelijk initiatief geapprecieerd word, het 
brengt de mensen dichter bij mekaar en draagt zeker bij tot 
een groter gemeenschapsgevoel.
(JB)
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S P E E L P L E I N  ‘ S P E E L H O C ’  2 0 1 7
2017 
was een spannend jaar voor de speelhocvrienden.
Géén gemeentelijke subsidies en afwachten of er voldoen-
de plaats is voor de opvang van een 100 tal kinderen ?

Gelukkig zijn de 
Heldergemse vrij-
willigers vinding-
rijk. Het aanbod 
om Huize Kobeke 
te gebruiken 
werd gretig aan-
vaard. De steun 

van sympathiserende bewoners die hun 
tuin (en zwembad !) ter beschikking stel-
den was weer welkom. Gelukkig waren er 
vrijwilligers die menig ritje naar Haaltert 
deden om alles ter plaatse en in orde te 
krijgen. Wat de onbestuurbaarheid van de 
gemeente voor gevolgen heeft ! Dank aan 
de jeugd- en cultuurdienst die paraat ston-
den om voor ons materiaal te zorgen.

Het aantreden van de jonge animatoren-
groep, bijna allemaal ex-speelpleinkinde-
ren, was een nieuw gegeven. Het was af-
wachten hoe die negen jonge gasten het 
zouden doen ?

Hebben ze dat goed gedaan ? Megasuper, vraag het maar 
aan hun kinderen… Wie durft twijfelen aan de inzet van de 
jeugd van tegenwoordig ?

Kom dan eens kijken in het Speelhoc : 27 jonge gasten zet-
ten zich met hart en ziel 14 volle dagen in om de kinderen 
een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zij vormen een hechte 
groep en doen ook tijdens het jaar verschillende activiteiten 
samen: parkconcerten, pizza avond, Walibi…

Want dat is het wat het Speelhoc wil zijn: de plaats in Hel-
dergem waar kinderen en jongeren elkaar leren kennen, sa-
menspelen en genieten van vriendschap. Ook de ouders en 
grootouders genieten van de mooie momenten bij het bren-
gen, halen en de slotactiviteit. 

Dit jaar zijn er wat minder nieuwe kinderen ingeschreven. 
Daardoor zorgen we er voor dat in de toekomst alle kinderen 
van Heldergem een plaatsje hebben tijdens de speelpleinwe-
ken die doorgaan de eerst twee weken van juli. Inschrijven 
blijft een must, noteer alvast de data in je agenda en op het 
prikbord !
- woensdag 21/2/18 tussen 18u en 20u
- zaterdag 24/2/18 tussen 14u en 16u

Aankondiging voor Heldergem via flyer, Dorpskrant en ge-
meentelijk infoblad.
Voor alle info kan je steeds terecht op speelpleinwerkinghel-

dergem@hotmail.
be en vergeet ook 
niet een kijkje te 
nemen op Speel-
hoc website en 
facebookpagina.

(BDB)
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W O R D T  V E R W A C H T
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D I A L E C T Q U I Z  ‘ O P  Z I J N  E L J E R G E M S ’

Het Davidsfonds ook in Heldergem actief in het volgende 
werkjaar. 
Reeds een aantal jaren probeert de Davidsfondsafdeling 
Kerksken-Heldergem een aantal activiteiten op het getouw 
te zetten in de beide deelgemeenten. Ze werken hierbij nauw 
samen met de collega’s van Haaltert, zodat er een evenwich-
tig aanbod kan worden uitgebouwd in de 4 deelgemeenten. 
Voor Heldergem presenteren we dit jaar iets nieuws. 
Op 9 december houden we de eerste dialectquiz. ‘Op zijn 
Eljergems’. Het zal gaan over gezegden, dialectwoorden, bij-
namen.  We proberen het geheel een eigentijdse ‘look’ te 
geven, door te werken met foto’s en cartoons van onze huis-
cartoonist.  Voor wie het dialect van Heldergem niet machtig 
is, geen nood. Je kan je laten bijstaan in je team door een 
autochtone Heldergemnaar. 
Je kan ook alvast gaan ‘studeren’ in de boeken van Roger De 
Troyer en William Minnaert over Heldergem. Als je er zelf 
geen hebt ( ze zijn uitverkocht) ga dan een pint drinken in 
‘De Gouden Koterhaak’: het boek ligt er op de toog. Je kan 
natuurlijk ook altijd terecht in het documentatiecentrum van 
de Heemkundige Kring, maar dan moet je wel naar Haaltert.

Voor wat de rest van het jaarprogramma betreft, maken we 
nog een uitstap naar Gent met een bezoek aan de restaura-
tiewerken van het Lam Gods, hebben we de jaarlijkse toast 

literair met een combinatie van eigen en ander werk, is er 
een bezoek aan het vernieuwde museum van de dodengang, 
een project waar ook een Heldergemnaar aan meewerkte. 
Het volledige jaarprogramma is eerstdaags beschikbaar 
op onze facebookpagina en website. (gewoon Davidsfonds 
Kerksken-Heldergem even googlen, en je komt er zo op uit) 
Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Voor 
betalende activiteiten moet je soms op voorhand inschrijven 
omdat de plaatsen beperkt zijn. 

Verdere informatie bij 
Tony De Rijck en William 
Minnaert, de verant-
woordelijken voor Hel-
dergem. 

De zomerwerking van vzw Speelhoc, het Heldergemse speelplein zal doorgaan van 2 tem 13 juli 2018.
Inschrijvingen moeten vooraf gebeuren op volgende momenten:
- woensdag 21/2/18 tussen 18u en 20u
- zaterdag 24/2/18 tussen 14u en 16u

Op zaterdagavond 24/2/18 vanaf 19u is er ook een moniwervingsavond. De inhoud van de activiteit staat nog niet vast 
maar het is een avond waar kandidaat monitoren op een leuke en gezellige manier ons speelplein kunnen leren kennen, en 
zich ook kandidaat kunnen stellen voor de komende speelpleinperiode.

Mvg Linda, voorzitter vzw Speelhoc

S P E E L P L E I N  ‘ S P E E L H O C ’  2 0 1 8
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S P O R T  I N  H E L D E R G E M

Joggen 

Voor sportieve doorzetters.
Op zondag van 10u30 tot 11u30.
Herhaling (niet altijd begeleid) op woensdag van 20u tot 21u.
Geoefende lopers ook welkom op dezelfde dagen en uren !

NIEUW! ook wandelen

Voor iedereen, kinderen welkom met ouder, honden welkom met 
baasje.
Enkel op zondag van 10u30 tot 11u30.
Verzekerd via Gezinssport Vlaanderen.
Ontmoetingsplaats is het speelplein van Heldergem
Heldergemstraat 136
9450 Heldergem.

Inlichtingen bij:
Marleen 053/62.24.73      Marijke  0479/74 08 86
Chantal  053/62.77.57      Hilde  0496/67 85 54
email  joggersheldergem@hotmail.com

Waarom joggen wij met de Heldergemse joggers?

…. Omdat het joggen in een groep toffe mensen sowieso leuker is en bovendien motiveert om verder te blijven werken aan je conditie 
.… Omda’k er geiren bij ben. ’t Is nen toffe groep en er is altijd wel iemand die met jou samen wilt lopen
…. Omdat “alleen” lopen mij gewoonweg echt niet lukt
…. Omdat bij deze groep de ongedwongen vriendschappelijke sportieve geest zeker uniek is
…. Omdat de Heldergemse omgeving heel veel mooie, steeds verbazende baantjes heeft waar het aangenaam joggen is
…. Omdat het leuk meegenomen is dat er fysieke problemen spontaan mee zijn verbeterd!
…. Omdat samen lopen met een leuke groep in de natuur echt tof is
…. Omdat het ontspannend is. Verstand op nul, blik op oneindig en gaan
…. Omdat je er echt eens mee buiten bent, in weer en wind 

Heldergemse joggers = een groepje gelijkgezinde vrienden die sa-
men sporten en plezier maken, zonder verplichtingen of opschep-
perij.

 ’SPORT in HELDERGEM’ organiseert                                 
   vanaf zondag 15 oktober
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H E L D E R G E M ,  M U Z I E K  E N  T R A D I T I E S
Na het geslaagde midzomerfeest met een pak volk van 
Heldergem, willen we ook in het volgende werkjaar onze 
activiteiten een muzikaal tintje geven, en pakken we uit 
met iets nieuws.
Vroeger was het de gewoonte dat de kinderen ( en ook som-
mige volwassenen) op de laatste dag van het jaar goesjdeel 
gingen roepen. Dit diende te gebeuren vòòr 12 uur, en in te-
genstelling tot driekoningen, was men niet verkleed; Bij het 
aanbellen zong met het volgende vers
‘goesjdeel, goesjdeel, pakt de meut-
ten bij het zjeel, en loopt er mee rond 
het kasteel’, soms gewoon afgekort 
tot ‘goesjdeel’ alleen. Men kreeg dan 
een snoepje, een stuk drinkgeld, of 
de volwassenen ‘nen drippel’. 

Goesjdeel is de verbastering van 
Godsdeel, een woord dat op zich 
niet in Van Dale te vinden is, maar 
wat verwijst naar het recht van de 
arme om ‘Gods deel’ te gaan vragen. 
Dit gebruik dateert al van de tijd van 
Mozes. Sommigen kennen misschien 
nog het gebruik van de tienden, een 
belasting in natura betaald, die on-
geveer een tiende van de oogst om-
vatte. De kerk voerde destijds deze 
belasting in, maar ook de armen 
werden niet vergeten. Het gebruik 
werd afgeschaft in de Franse revol-
tuie, maar dompelaars en bedelaars 
wisten dat ze met de intrede van het 
Nieuwe jaar een beroep konden doen op de vrijgevigheid 
van de feestvierenden. Later werd dit vervangen voor kin-
deren, deels uit nood, deels uit overlevering.  Voor wie de 
geschiedenis van Heldergem kent, is het trouwens niet ver-
wonderlijk dat dit gebruik hier lang is blijven bestaan. Hel-
dergem was als ‘Fransmansdorp’ een arm dorp met weinig 
vermogenden, en dus kon men dat extraatje wel gebruiken.

We zijn hierin niet alleen, enig zoekwerk leverde ons op dat 
men ook in Denderleeuw en in Galmaarden dit deden, en dat 
ook daar de traditie nieuw leven werd ingeblazen.
Nu dat is wat we met de dorpsraad ook gaan doen. Ons inspi-
rerend op een van de naburige dorpen willen we op 30 de-
cember een wafelenbak organiseren. Wie ‘goesjdeel’ roept, 
krijgt gratis wafels en koffie, gemaakt volgens een geheim 
recept’. En als het lukt, komen een aantal muzikanten wat 
volksmuziek spelen. Reserveer dus alvast maar 30 december. 
Van muziek gesproken. De sessie van ‘de gezonghen mis’ 
door de muzikanten uit de Denderstreek, was zo plezant, dat 

ze nu al beloofd hebben om terug te komen.  De eerste zon-
dag van maart komen ze opnieuw naar het HOC, en wie erbij 
was, weet dat het de moeite waard is. 
Een en ander om naar uit te kijken dus. 

W. Minnaert
(bron . G. Deschuyffeleer, editie Pajot, 29 december 2014)

Kinderen roepen goesjdeel bij ‘Urbanus’ in 
Galmaarden (foto HLN)



De gazet van Heldergem Pagina vv 12

K V LV  H E L D E R G E M
KVLV Heldergem – Vrouwen met vaart

September, start nieuwe schooljaar, is ook het startmoment 
voor KVLV om hun jaarprogramma verder te zetten. 
De kooklessen, lessen bloemschikken van het voorjaar waren 
een succes alsook de crealessen ‘Eigen Zomerjurkje’ maken.

Het programma voor het najaar ziet eruit als volgt : 
Kooklessen : 
Woensdag 27/09/2017 : koken met restjes
Woensdag 22/11/2017 : Feestmenu

Bloemschikken :
Maandag 11/10/2017 : Allerheiligen : Een bijzondere tuinbloem geschikt
Maandag 27/11/2017 : Advent - Kerst : Een bijzondere tuinbloem geschikt.

Creatief : “Eigen juweeltjes maken”
Dinsdag 14 en 21/11/2017 

Al deze activiteiten starten om 19u00 en gaan door in het HOC.

Op vrijdag 27/12/2017 is er een gewestelijke activiteit gepland. Frederik Imbo brengt dan een interessante voorstelling. Dit 
gaat door in zaal Hand in Hand in Denderhoutem. 

Bent u geïnteresseerd in één of meerdere of alle activiteiten aarzel dan niet en kom gerust eens langs. U bent steeds van 
harte welkom. Suggesties voor activiteiten voor de toekomst zijn uiteraard ook welkom. 

Wil u meer informatie over onze werking of activiteiten of wil u onze groep versterken, neem dan gerust contact op met 
iemand van de bestuursleden : Casteur Mia, De Pelsmaeker Eveline, De Schrijver Cesarine, Volckaert Marie-Jeanne, Tem-
merman Celeste, Coppens Veronique of via mail : veronique_coppens@hotmail.com.

DE GEZINSBOND ORGANISEERDE
Ontbijtwandeling Gezinsbond Heldergem 

Zondag 10 september 2017
 
Onze aanbieding: een uurtje wandelen en daarna een (h )eerlijk en gezond ontbijt ~ 
Vertrek om 8.00 u. aan het Dorpshuis ‘t HOC Heldergemstraat 136 
Een gelegenheid om samen met familie, vrienden, buren te babbelen, te genieten en gezellig te vertoeven. En, ... er rest 
nog een hele dag om veel andere dingen te doen. 

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 3 september bij: 
Marleen Haegeman Krekelenberg 23A Heldergem tel 053/62 24 73 of 0474/85 83 78. 
( e-mail : gezinsbondheldergem@hotmail.com) 
We hopen op een zonnige zondag en op jouw aanwezigheid ! 

Prijs: voor de leden : € 6 met een max van €18 per gezin 
niet-leden : € 7 
gratis voor kinderen tot 12 jaar 
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W R A A K E N G E L E N

U I T S M I J T E R

Het is avond en alles is rustig. De  mannen zijn terug van hun werk en de lichten in de huizen gaan een voor
een uit, de lekkere geuren van de avondmaaltijd vervliegen. De nacht valt. De bewoners gaan vroeg slapen. In de verte is 
een geluid van brommende motoren te horen. Het geluid komt langzaam naderbij. Met zeilen 
afgedekte vrachtwagens rijden in een lange rij over het stille platteland. Dan zwijgen de motoren. Vervolgens
is er een aanhoudend gerinkel te horen dat zich door de straten verspreidt als vloeistof die in buizen wordt 
gestort. Zwarte schaduwen waaieren uit over het hele dorp. Als iedereen zijn positie heeft bereikt,  stopt het 
gerinkel. En dan begint het. 

De in hun slaap gestoorde bewoners begrijpen niet wat hun overkomt. Ze worden uit hun bed gesleurd, naar 
buiten gedreven en op het dorpsplein verzameld. De vrouwen en kinderen worden in de school opgesloten. De mannen 
worden naar een schuur geleid en opeengepakt in een kelder. Het begin van een eindeloze wachttijd  en van een verschrik-
kelijke angst. In de school huilen kinderen. Buiten leven de aanvallers zich uit. Nauwgezet en als bezeten plunderen en 
verwoesten ze alle huizen en alle openbare gebouwen,  inclusief de kerk en het 
gemeentehuis. Boeken en schilderijen worden uit het raam gegooid,  op het plein opgestapeld en verbrand. 
Radio’s, fietsen,  naaimachines worden er tussenuit gevist. 

Om 5 uur ‘s ochtends komen ze de bewoners ophalen. De vrouwen en kinderen worden in vrachtwagens 
Geladen die in de richting rijden van Aalst, de dichtstbijzijnde stad. Voor de vrouwen is het de laatste etappe 
voor het kamp. De kinderen worden van hun moeders gescheiden en voor ze vergast. De mannen worden vooreen muur 
gezet waar matrassen zijn tegen aan gezet. De jongste is vijftien, de oudste vierennegentig. Men zet 
er vijf op een rij en fusilleert hen. Dan de volgende vijf,  enzovoort. De matrassen moeten voorkomen dat de 
kogels terugspringen. 

Wanneer 19 arbeiders terugkeren van hun nachtdienst, is hun dorp vernield, hun gezin verdwenen  en zijn de lichamen van 
hun vrienden nog warm. Zelfs de honden waren doodgeschoten. 
Maar het is nog niet voorbij. Om de uitschakeling van een volgeling te wreken, beveelt de opperleider het 
dorp letterlijk van de kaart te vegen. De graven worden ontheiligd, de boomgaarden omgehakt, de gebouwenin brand 
gestoken en men strooit zout over de aarde om er zeker van te zijn dat er niets meer ontkiemt. Het 
dorp is een helse vuurzee. Er zijn bulldozers onderweg om de ruïnes met de grond gelijk te maken. Er mag 
geen spoor  overblijven,  zelfs niet van de locatie van het dorp. 
De opperleider wil laten zien wat de prijs is voor het tarten van zijn macht. Nu valt zijn masker ten overstaan 
van de  hele buitenwereld. ..

Toen hier de machthebbers onverwacht werden uitgeschakeld en hun macht werd getart, zonnen zij op wraak. Zij straften 
de schuldige  bevolking door onbestuurbaarheid  te creëren. Daardoor werden geen verkavelingen meer mogelijk en kun-
nen de inwoners niet meer bouwen. De verwarming in het Sint Martinusheem kan niet 
meer vernieuwd worden. De veiligheid van het fietspad tussen Denderhoutem en Ninove wordt 
veronachtzaamd. Verenigingen krijgen € 5oo.ooo minder toelagen. De speelpleinwerking  in Heldergem 
belandt op de helling. In Haaltert, Denderhoutem en Ede ontstaan problemen met parkeergelegenheid. 
Toelagen voor  energiebesparing verdwijnen. Goedgekeurde budgetten  zoals voor een polyvalente zaal, het 
jeugdhuis en de academie worden  niet vrijgegeven. Rattengif, koffie, suiker,  wcpapier, balpennen kunnen 
niet meer aangekocht worden, een nieuw lokaal voor KSA en scouts  schrijft men best op zijn buik. 
Aanpassingswerken aan de bib van Denderhoutem of aan het oude gemeentehuis van Heldergem gaan niet 
door. Restauratie van religieuze bouwwerken  komt in het gedrang. De gemeentebegroting  wordt een
lachertje. Nieuwe zitbanken,  muurschilderingen,  sociale woningen,  vergeet hen. En zo kunnen we nog 
ettelijke minuten doorgaan. 
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Intussen kijkt de schuldige bevolking machteloos toe. Ze ziet de onschuldige ingrepen van de machthebbers  
en denkt er het hare van. Ze beseft dat allesnog veel erger  had kunnen zijn, zie het eerste deel van dit verslag. Ze dankt  
de bestuursleden:  hun wraak is zoet geweest,  maar niet wraakroepend. 
Dank, duizend maal dank dat het niet erger is geworden. Bij de volgende verkiezingen zult u  onze zoetgevooisde stem te 
horen krijgen,  maar wees niet bang:  wij blijven even zachtaardig als u allen zijt geweest  en danken u nogmaals vanuit de 
grond van ons hart . 

TDR

In 1976 werden in België de gemeenten gefusioneerd. De bedoeling was met een kleiner aantal een betere dienstverlening 
te verlenen tegen een goedkopere prijs. De veelal amateuristische secretaris -burgemeester -schepenen- gemeenteraad - 
politie  zouden vervangen worden door professioneel opgeleide krachten die borg zouden staan voor een betere omkade-
ring en dienstverlening VOOR  IEDEREEN. .

De fusie bleek snel voor vele dorpen een megasucces.
Uiteraard hoorde men hier en daar ook wel een woordje kritiek,  azijnplassers vindt u overal. Enkele 
voorbeelden van sporadisch gehoorde bezwaren: inwoners van deelgemeenten moeten voor een postzegel of 
een stempel op een document gemiddeld 7 km afleggen om passend bediend te worden in de centrumgemeente. De veld-
wachter van weleer werd vervangen door een combi met onbekende bemanning. Hier en  daar verdween de school want 
ook  onderwijs moest beter worden,  dus groter. Hetzelfde met de banken die hun filialen sloten. In de grote gemeente 
rezen nieuwe gemeentehuizen,  postkantoren, bibliotheken, sporthallen, buurthuizen en culturele centra uit de grond. 
Alles werd opgetrokken onder andere dankzij de  milde steun van de kleine deelgemeenten die daardoor hun dank uit-
drukten voor het voorrecht deel te mogen uitmaken van dit 
schitterend geheel. Zij beseften ook als geeneen dat men niet overal alles kan hebben. Een enkele azijnplasser 
durft hierop wel eens te stellen “een enkeling die niets heeft kan dus wel!” Sommigen zijn nooit tevreden. ..

De centrale overheid was zo blij met het succes van de fusie dat ze de grijze koppen bij elkaar stak en het jaar 
1978 uitriep tot JAAR VAN HET DORP. Overal vonden feestelijkheden plaats,  erfgoed, plaatselijke
kunstenaars, buurtfeesten, bbq’s, concerten,  muziekfestivals  volgden mekaar op en zorgden voor een nieuwe 
ziel in, we moeten het bekennen,  op dat ogenblik licht zieltogende dorpen’ . De oliecrisis had stevig 
toegeslagen,  en vele van hen dreigden uit te sterven. Dikwijls kenden de inwoners van hetzelfde dorp mekaar 
niet meer of zegden ze nog nauwelijks “Goedemiddag “ Kinderen konden niet meer op straat spelen wegens het almaar 
drukkere verkeer. De burgers speelden geen kaartje meer met de leiders van het dorp en voor een 
fietsplaat kon je de burgemeester niet meer uit bed bellen. De slager was niet langer 1 man die alle vleeswaren  
in huis had. Er stond geen school meer in iedere straat,  geen snoep- of sigarettenwinkel, geen smidse, 
schoenlapperij of bakker. Pastoors verdwenen uit het straatbeeld  net als  vuilnisbelten, politie- en postkantoren. 

De in de namiddag slapende baby’s werden niet meer gewekt door langsmarsjerende fanfares die de gemoederen ophits-
ten tijdens wedstrijden van de  plaatselijke voetbalclub. Wielerkoersen en duivenmelken hielden het voor bekeken. 
Toen enkele gemeenten ook nog eens onbestuurbaar werden toverde de Vlaamse regering een wondermiddel uit haar 
hoed: een tweede nog grotere fusie. Om minder gewillige bestuurders over de streep te trekken beloofde  
men € 500 per inwoner uit te trekken. Voorlopig onbestuurbaren werden plotseling lid van een perfect 
functionerende grote gemeenschap van ongeveer 40000 zielen. Wie kon daar nog tegengekant zijn in deze meer en meer 
geglobaliseerde wereld? 
En concreter : ons  prachtige Haaltert krijgt ook nog de keuze van aansluiting bij min. 2  buurtgemeenten: ofwel Erpe Mere 
ofwel het nog betere  (wegens  ervaringsdeskundigheid op het gevoelige  terrein van onbestuurbaarheid) Denderleeuw.

En wat het ook moge worden: 2018 werd opgenomen in het lijstje van “Het tweede jaar van het dorp”, waar wij uiteraard 
reikhalzend naar uitkijken! 

TDR

H E T  T W E E D E  J A A R  V A N  H E T  D O R P
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D E  S T R I POnbestuurbaarheid in beeld
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D e  d o r p s k r a n t
i s  e e n  u i t g a v e

v a n  d e
d o r p s r a a d

De dorpsraad is een vereniging die, 
los van elke politieke of andere over-
tuiging, ijvert voor de herwaardering 
van het Heldergemse dorpsleven in 
al zijn facetten. iedereen is welkom 
op de vergaderingen, gehouden in het 
Heldergemse ontmoetingscentrum “De 
Fransman”, de vroegere gemeentelijke 
jongensschool, elke derde maandag 
van de maand.

Teksten voor de dorpskrant kunnen 
bezorgd worden aan Johan Moreels,

Processieweg 39

johanmoreels@msn.com
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Wil je onze krant als nieuwsbrief ontvangen in je mailbox? 
Stuur een email naar johanmoreels@msn.com en we sturen jou de gazet 
in pdf-vorm. 

oproep aan alle verenigingen
Wil je een verslag over jouw activiteit lezen in de krant? Een activiteit 
aankondigen? 
Stuur naar johanmoreels@msn.com 

2018


