
Preus up onz Dorp te Veurne 

Een verslagje van een fijne dag door José Plesier, coördinator Bewonersplatform Voorstad Veurne 

 

Zaterdag 12 oktober stond al lang in de agenda van BPF Voorstad Veurne vermeld. Vanuit de West-

Vlaamse Provinciale Werkgroep van Dorpsbelangen en met medewerking van de Provincie werden 

contacten gelegd met coördinator José Plesier en secretaris José Soubry 

om dit najaar naar Veurne af te zakken.  

 

Het weer speelde ons die dag parten met motregen op onze afspraak-

plaats aan de pui van het voormalig stadhuis. Met 2 ervaren gidsen liet 

echter niemand zich tegenhouden voor een rondleiding rond de thema’s 

"gekwetst Veurne" of "historisch centrum".  

 

Hierna begaven de genodigden zich weer in de voltallige groep naar het 

nog vrij nieuwe ontmoetingscentrum Callicanes, op een boogscheut van 

het stadscentrum in de wijk 'Voorstad'. Coördinator José Plesier verwel-

komde iedereen en bood een kopje koffie of een deugddoende Bernardus 

(of ander biertje) aan. Hierna kwam burgemeester Peter Roose aan het 

woord die het volledige participatiebeleid van de stad, met daarbij het be-

lang van de Veurnse Bewonersplatformen, schetste. Hij wees ook naar een 

illustratrief voorbeeld buiten: een mooi speelplein naast OC Callicanes werd vorig jaar heraangelegd 

met inspraak van ouders en kinderen. Kinderen waren door het plaatselijk platform uitgenodigd om 

op een speelse manier aan de hand van kleurfoto's veilige speeltuigen uit te kiezen. Op hun wenken 

werd dan het nieuwe speelplein ingericht.   

Hierna stelde José ons voor aan Gilbert Vanlerberghe, de eerste coördinator van BPF Voorstad. Gil-

bert vertelde hoe hij in de jaren ‘90 van vorige eeuw gestreden heeft om op de Voorstad geurhinder 

en groen stof weg te krijgen. Op een bepaald moment was hij de strijd tegen de bedrijven die verant-

woordelijk waren voor die ongemakken, nogal beu. Ook werd hij te veel lastig gevallen door pers en 

mensen van andere dorpen met dezelfde problemen (tot in 

Noord-Frankrijk). Hij overwoog toen een tijdje om te verhui-

zen, weg van de wijk… Toen de Bewonersplatformen in 

Veurne werden geïnstalleerd was hij dan ook dé aangewezen 

persoon om voor de Voorstad het roer in handen te nemen. 

Dat deed hij een hele tijd, tot hij 9 jaar later de fakkel doorgaf 

aan José Plesier.  

 

Intussen was het duidelijk dat de Voorstad zowel een feestcommissie had (gesticht in 1968) als een 

platform. José stelde dan ook de voorzitter van VZW 'de Voorstad' voor, die aanhaalde dat zijn groep 

voor deze wijk ieder jaar een nieuwjaarsreceptie organiseert (samen met BPF), een kwis, een rom-

melmarkt, een barbecue, een herfstfeest, een Sinterklaas- en een seniorenfeest. Kort voor elk evene-

ment wordt er een krantje verdeeld in de 680 brievenbussen om telkens de dorpelingen uit te nodi-

gen. Vorig jaar bestond deze werkgroep 50 jaar en werd er in een grote tent een gratis muziekfestival 



ingericht. Door de subsidie die de stad voor dergelijke manifestaties uitreikt, kon dit festival ook dit 

jaar opnieuw worden georganiseerd. 

Na dit academisch kwartiertje werd iedereen uitgenodigd om het broodje te nuttigen dat door de 

Provincie werd aangeboden. De tongen kwamen los en de tijd vloog voorbij. Toch stelde José zich  

nog even als moderator op zodat iedere aanwezige bewonersgroep zich nog eens kort kon voorstel-

len. We beluisterden de verschillende ‘verhalen’ van BPF Sint-Jan Wingene, DR Desselgem, ECR 

Egem, Werkgroep Ettelgem, DR Kortemark en BP Beauvoorde. Ieder had veel inspirerends te vertel-

len. José kon de voorstelling van de groepen net op tijd afronden, zodat het bezoek aan het Bakkerij-

museum met gids om 14u30, op wandelafstand van OC Callicanes, tijdig kon doorgaan.   

Tussen haakjes, voor wie interesse heeft voor de naam Callicanes nog deze verklaring: op de wijk Cal-

licanes op de grens tussen Abeele en Frankrijk stond in 1972 een café dat moest worden afgebroken 

voor vernieuwing van de grenspost. Firma Debrabandere, met de afbraak belast, was op de Voorstad 

gehuisvest en bood aan om het gebouw in delen te verhuizen naar een stuk grond dat het wijkbe-

stuur huurde van de stad. Het pand werd daar heropgebouwd tot het versleten was, waarna de stad 

- met medewerking van het bewonersplatform - op de huidige plaats deze nieuwe locatie voorstelde 

en er op aanwijzing van het wijkbestuur en het platform het nieuwe OC bouwde. In een referendum 

werd gekozen om de naam Callicanes te behouden. Daarnaast is er nog een andere verklaring: de 

naam kan nl. ook komen van de Romeinse heirweg die van Cassel naar Poperinge en Oudenburg liep 

en in Abeele kruiste met de weg van de Catsberg naar de zee. Waar wegen kruisten waren er 'callen' 

of publieke vrouwen. Een weer andere uitleg geeft aan dat deze plaats de nederzetting (calle) van de 

Galliërs (canes) zou zijn. Er circuleren nog enkele mogelijke verklaringen, met andere woorden: we 

kennen de oorsprong van de naam nog niet!! 

Na de rondleiding in het Bakkerijmuseum genoten alle deelnemers in de cafetaria van het museum 

nog van een drankje en een taartje alvorens het nog steeds druilerige Veurne te verlaten. Dit was 

een geslaagde ontmoetingsdag. 

 

José Plesier, Coördinator Bewonersplatform en Secretaris VZW 'de Voorstad' 

   

  


