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TIELT 

TIELT De leden van Zanglust verzamelden voor hun jaarlijkse Sint-Ceciliaviering. Ook dit jaar had het bonte

gezelschap talrijk de weg gevonden naar de feestzaal van Shamrock, waar men naast een heerlijke maaltijd

tot in de vroege uren feest vierde met onder meer de muzikale inbreng van de Tieltse band Funky Town.

Ook de jubilarissen werden er gehuldigd. In aanwezigheid van burgemeester Luc Vannieuwenhuyze en

talrijke schepenen werden Gudrun Bovyn (30 jaar cello), Dirk Demeyer (35 jaar viool), Ann De Volder (40

jaar cello), An Billiet (50 jaar alt), Georges Lybaert (60 jaar tenor), José Bouckaert (60 jaar slagwerk en 62

jaar muzikant) en Chris Lampaert (60 jaar, cello) in de bloemen gezet voor hun vele jaren inzet en lidmaat-

schap. (WME-foto WME)

Jubilarissen gehuldigd op Sint-Ceciliaviering van Zanglust

TIELT In het weekend van 15 en
16 juni stelden zeven fotografen
van CVO Scala afdeling Tielt on-
der de naam ‘Finals 7’ in de show-
room van Inofec Kantoormeube-
len hun portfoliotentoonstelling
voor aan het grote publiek. De ex-
po was het afstudeermoment van
de fotografieopleiding waaraan
Jessica Bruneel, Stefaan Deprae-
ter, Marc Lecluyse, Wouter
Meeus, Annelore Suys, Patrica
Vande Walle en Anja Rogiers bij-
na zeven jaar geleden begonnen.
Naast het fotografische aspect
moesten de fotografen om deze
portfoliomodule tot een goed ein-
de te brengen ook zelf instaan
voor de organisatie van het toon-
moment. De nieuwe showroom

van Inofec langs de Deinsesteen-
weg in Tielt voldeed perfect aan
de behoefte en talrijke sponsors
verbonden graag hun naam aan
de tweedaagse tentoonstelling, die
een groot succes bleek te worden.

500 EURO

Al van bij aanvang was er in de
groep unanimiteit over het feit dat
het resterende bedrag geschon-
ken zou worden aan een goed
doel. Het was Marc Speeckaert die
het voorstel deed om dat bedrag
binnen Tielt te houden en zo te
schenken aan Mivalti. Directrice
Regine Moreel mocht uit handen
van de zeven fotografen een be-
drag van 500 euro in ontvangst
nemen. (WME)

Fotografen schenken
kasinhoud aan Mivalti

Op de foto herkennen we achteraan v.l.n.r. Marc Speeckaert, Jessica

Bruneel, Stefaan Depraeter, Marc Lecluyse en Wouter Meeus. Vooraan

zien we v.l.n.r. Regine Moreel, Anja Rogiers, Annelore Suys en Patrica

Vande Walle. (gf)

CULTUUR OP KOMST

VOOR MEER UITTIPS:

Za 16.11.19 – Theater: Genoeg - BAAR 
BAAR brengt Warre Borgmans en Dimitri Leue voor het eerst weer sa-
men na de Lortchertrilogie. Ze vullen hun theatraal genenpakket aan
met Michaël Pas, Alice Reijs en Sara Lâm. Een donkere komedie over
familiebanden, een lichte tragedie over postjes en portefeuilles.

Tekst : Dimitri Leue

Wo 20.11.19 – Film: Portrait de la Jeune Fille en feu
Achttiende eeuw. Schilderes Marianne reist naar Bretagne om
jonkvrouw Héloïse op doek te vereeuwigen. Het schilderij
moet dienen om een Italiaanse edelman te overtuigen om met
Héloïse te trouwen. Regisseur Sciamma weet met prachtige
beelden, zuinig gedoseerde muziek en verbluffende actrices
de liefde aan te blazen van een kleine vonk tot een inferno.

Van Céline Sciamma / Met: Noémie Merland, Adèle Haenel,
Luàna Bajrami, Valeria Golino

Vr 29.11.19 – Comedy: Helden uit het cabaret - An Nelissen,
Nele Goossens, Intgeniep
An Nelissen, Nele Goossens en Intgeniep vertellen hoe zij beïnvloed
zijn door comedygrootheden. Ze brengen - elk apart en samen - een
persoonlijk verhaal en spelen stukken uit het repertoire van de groot-
meesters. Dit levert een voorstelling die dicht bij henzelf ligt met rake
beschouwingen, geestige liedjes en met hilarische en absurde type-
tjes. 

Met: An Nelissen, Nele Goossens, Maarten Schuermans, Jo Tambuy-
zer, Wouter Voorspoels

Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt

Tickets en info: www.gildhof.be

GILDHOF
CULTUURCENTRUM TIELT

www.gildhof.be
DB636985K9

Eerder won de Tieltse afdeling
ook al de award voor beste voorzit-
ter (Tom Devolder) en beste sena-
tor (Helen Michel) van Vlaande-
ren. Nu was het opnieuw raak.
“Sinds 2014 wonnen we maar
liefst 14 awards”, aldus ex-voorzit-
ter Tom Devolder (38). 
Met JCI Transformers laat JCI
Tielt leerlingen uit het vijfde en
zesde leerjaar via workshops proe-
ven van technologie, mechanica,
IT en elektronica via het maken
en programmeren van allerhande
robots. JCI Tielt doet dat in sa-

menwerking met de vrije basis-
scholen Het Spoor, Het Reuzen-
huis,’t Nieuwland en het Tieltste
stadsbestuur. Op die manier wil
JCI Tielt STEM-richtingen onder
de aandacht brengen.

OP WERELDNIVEAU

“Gelauwerd worden als beste JCI-
voorzitter van Vlaanderen is na-
tuurlijk heel leuk, maar dat zegt
niets over hoe goed je het als ver-
eniging doet en welke meerwaar-
de je aan de leden biedt”, zegt
Tom Devolder. “Het winnen van

de award van beste afdeling van
België was voor mij een nog
mooiere erkenning en de bevesti-
ging dat JCI Tielt al meerdere ja-
ren in de juiste richting aan het
varen is. Maar dat we daarbove-
nop voor JCI Transformers een
wereldaward zouden winnen,
kwam als een totale verrassing.
Zo’n erkenning op wereldniveau
maakt ons ongelofelijk trots.”
JCI Tielt bestaat 45 jaar, telde vo-
rig werkingsjaar 67 leden en was
daarmee de grootste JCI-afdeling
van België. (DB)

Internationale award
voor JCI Transformers
TIELT JCI Tielt mag zich een jaar lang de beste JCI-afdeling van België noemen.
Op het JCI Nationaal Congres in Sint-Truiden won het de award ‘Most Outstan-
ding Local Organization’. Als kers op de taart won JCI Tielt op het Wereldcongres
in Estland de internationale award voor beste communityproject ter wereld met
het project JCI Transformers.

Het bestuur van JCI Tielt was terecht trots op een zoveelste award voor de afdeling. (gf)
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Ik zag grijze stippen op de stoep en

dacht dat het een afdruk was van ie-

mand met natte schoenzolen. Nu ik

beter kijk, vraag ik me af of dat wel zo

is. Gaat het niet om een afdruk van

een schoen die net door cement is

gelopen en daarna over de stoep?

Tegendraads. Aan dat woord dacht ik

toen ik de voetafdruk zag. De geel-

groene pijl wijst naar rechts. De voet

stapt naar links. Ik heb in mijn leven

vaak te horen gekregen dat ik tegen-

draads ben. Ik antwoord dan wel eens

lachend dat ik tegendraads ben gebo-

ren: de gynaecoloog moest een zuiger op mijn

hoofd plaatsen omdat ik kennelijk besloten had

dat ik liever nog wat binnen wilde blijven. 

‘Tegendraads’ is in West-Vlaanderen een woord

dat vooral negatieve connotaties heeft. Het lijkt

hier wel synoniem met ‘moeilijk zijn’. Dat ligt wat

aan de West-Vlaamse mentaliteit, die ik koester

maar waarvan sommige eigenschappen me ook

ergeren. Zoals: ‘zwijgt en doe voort’ en

‘doe maar gewoon, dan zijt ge al gek

genoeg’. Die instelling heeft van ons

de harde werkers gemaakt die we zijn,

maar leidt er tegelijk toe dat we ons

vaak onterecht klein voelen. Moeten

we niet doen. Is nergens voor nodig.

En tegendraads, dat moeten we anders

zien dan alleen maar ‘moeilijk’. Wie

tegen de stroom in zwemt, ziet meer

dan wie alleen maar de stroom volgt.

En wie de andere kant opgaat, beleeft

meer dan wie de platgetreden paden

volgt. Het doet me eigenlijk wel den-

ken aan ons huidige stadsbestuur. Ze wilden het

klassieke pad volgen dat in deze stad helaas al te

vaak gevolgd is met de Collegesite: hoe meer be-

ton, hoe meer geld, hoe meer vreugde. Het is

hoopgevend dat ik onlangs las dat ze toch voor

meer groen zullen kiezen. Applaus daarvoor. Het

is niet mijn bestuur, maar als het goed is, moet je

het ook zeggen.

Schrijfster Ann De Craemer heeft een passie voor wandelen en fotografie. 
Elke week maakt ze in Tielt een beeld waarover ze haar gedachten deelt.

APPLAUS

Tegendraads. De geelgroene pijl wijst naar rechts. De voet stapt naar links.

door
Ann De Craemer
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GESPOT
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Een kwarteeuw al maakt Zanglust
gebruik van het Feestpaleis, gele-
gen naast de Onze-Lieve-Vrouw-
kerk in de Stationstraat. Maar het
gebouw, dat de scholengroep KSO
Tielt-Ruiselede in erfpacht heeft,
is al jaren aan het verkrotten. In
zoverre dat Zanglust eind oktober
de dringende vraag kreeg om het
gebouw te verlaten. “De muziek-
vereniging verdient beter dan jaar
na jaar in zo'n krot te repeteren.
Nu en dan komt er een stukje pla-
fond of steen naar beneden, maar
wij hebben besloten om geen kos-
ten meer te doen”, zegt Rik Del-
motte van de scholengroep.
“Lang heeft de situatie gelukkig
niet geduurd, want na contact met
het stadsbestuur en cultuursche-
pen Grietje Goossens (Iedereen
Tielt) kreeg het koor voor de dins-
dagavond een ruimte in het Gild-
hof toegewezen en met het symfo-
nisch orkest repeteren we op
vrijdag op de bovenverdieping van

de muziekacademie”, zegt Zang-
lust-voorzitter Philippe Vindevo-
gel.

ONGERUST

De preses weet niet meteen hoe
het nu verder moet en dat maakt
hem ongerust. “Ik ben het stads-
bestuur heel dankbaar voor deze
tussentijdse oplossing, maar be-
gin januari staat een dubbel
nieuwjaarsconcert voor de deur
en daarvoor moeten koor en or-
kest samen kunnen repeteren. Al-
leen zie ik momenteel niet in hoe
we daar kunnen in slagen.”
Schepen Grietje Goossens laat
nog niet in haar kaarten kijken,
maar mogelijk zal er bij de voor-
stelling van de meerjarenplan-
ning een appel uit de kast vallen
voor het hele aantal Tieltse mu-
ziekverenigingen en bands dat op
zoek is naar een onderkomen.

TIELT TROUW BLIJVEN

Hoe urgent de kwestie ook is,
Zanglust heeft alleszins niet te
ambitie om de stad te verlaten.
“We zijn al 92 jaar een Tieltse
vereniging, het zou belachelijk
zijn om nu plots naar een andere
gemeente te trekken.” De vereni-
ging onderhandelt intussen met
de scholengroep om, mits de no-
dige aanpassingen, het Feestpa-
leis toch nog wat langer te gebrui-
ken. “Maar we weten dat het
vroeg of laat einde verhaal is. Dat
beseffen we al de volle 25 jaar.”
Wie Zanglust kan of wil helpen,
mag zich melden bij de bekende
Tieltse muziekvereniging. (TVW)

Zanglust moet
dringend nieuwe
stek zien te vinden
TIELT Door de bouwvallige staat van het Feestpaleis
heeft Koninklijk Koor & Orkest Zanglust uit Tielt zijn
vertrouwde stek moeten verlaten.

Het Feestpaleis in de Stationstraat is in bouwvallige staat. (foto TVW)

Zanglust-voorzitter Philippe Vinde-

vogel. (foto WME)

“Deze veiligheidsvraag kwam al
eens aan bod in een raadcommis-
sie en toen was het antwoord dat
de zacht hellende oever ervoor
zorgt dat kinderen er weer op
eigen kracht kunnen uitklauteren,
maar tijdens de voorbije herfstva-
kantie – toen er speelpleinwer-
king Poco Loco was – maakte een

ouder toch ook de bedenking of
de site wel veilig genoeg is met
die vijver”, aldus Birger De Co-
ninck. 
Jeugdschepen Pascale Baert
(Iedereen Tielt) ziet geen pro-
bleem. “De FOD Economie heeft
het speelterrein goed bevonden.
Het deel met de vijver wordt vol-
doende afgesloten van de rest.
Toch onderwerpen we de site in
maart samen met andere speel-
pleinen aan een extra controle.” 

OP TWEE LOCATIES 

Birger De Coninck vernam ook
dat de speelpleinwerking toch
weer op twee locaties zou worden
georganiseerd. “Daardoor zullen
heel wat ouders hun kroost naar
en van die twee speelpleinen moe-

ten brengen. Nochtans was het de
bedoeling om alles in De Kommel
te centraliseren.”
Schepen Pascale Baert spreekt dat
formeel tegen. “Tijdens de paas-
en grote vakantie verwelkomt Po-
co Loco 100 kinderen en meer.
We wisten vooraf dat De Kommel
nooit zou volstaan voor zo’n grote
groep. De 6- tot 12-jarigen bren-
gen we onder op domein Watewy,
waar ze meer speel- en klimmoge-
lijkheden op hun maat vinden. De
Kommel is dan weer ideaal voor
kleuters, aangezien de volledige
site is afgesloten.” Mochten er ou-
ders zijn die kinderen voor de
twee verschillende speelpleinen
inschrijven, dan zal de stad ver-
voer van de ene naar de andere
locatie voorzien. (TVW)

Is jeugdcomplex De Kommel wel veilig
genoeg met vijver in de tuin?
TIELT De vijver aan
jeugdcomplex De Kom-
mel is een onderdeel van
de Tuin Debrabandere,
gelegen op het domein,
en dat maakt Birger De
Coninck (SP.A) er niet
gerust in.

EUROKAARTING
Het 41ste seizoen van de Eurokaar-

ting is van start gegaan, meteen

ook de eerste resultaten.

Ploegenklassement: 1. Textielhuis

28, De Gouden Pluim Manillers 28,

De Ponte Kaarters 28, 4. De Plui-

mevrienden 24, De Kiste 24, 6. De

Trouwe Kaarters 20, De Winkel-

vrienden, ’t Smoefeloarke 20.

Individueel klassement: 1. Helene

Creyf 6, Martine Craeymeers 6,

Kurt Van Gampelaere 6, Martine

Van De Weghe 6, Marc De Sloov-

ere 6, Johny Missant 6, Carlos

Heggerick 6, Eddy Buyck 6, 9.

Walter Verbeke 4, Chris De

Proost 4.

STADSKRANT


