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Waarde ridders en edele jonkvrouwen,
’t Is weer voorbij die mooie zomer – nummer gebaseerd op de song City of New Orleans van Steve
Goodman – zong Gerard Cox in 1973 de hitlijsten in en blijft in ons collectief geheugen melodieus
hangen net als de voorbije mooie zomer van 2015. September mocht dan wel de koudste
septembermaand zijn sedert 2001, vorige week genoten we van een prachtige nazomer, een SintMichielkeszomer of Indian Summer. Onze maan werd op 28 september verduisterd maar liet zich niet
doen en schitterde onder een rode currypastagloed om dan weer in haar witgele pracht te voorschijn
te komen. In die hemelse sferen kijken we verlangend en vol nieuwsgierigheid uit naar de
herfstzitting komende zondag 11 oktober 2014 in Diksmuide. Een hoogdag van humor, leute,
vriendschap en gezelligheid, gekruid met de ridderslag van Mathias Sercu, Frank Baert en Raf
Sonneville.
In afwachting serveren we graag nog wat nieuwtjes die we de laatste maanden bijeensprokkelden
uit onze rijke ridder- en jonkvrouwschare.
Veel leesgenot en tot binnenkort.
Johan COLPAERT, voorzitter van ’t Manneke uit de Mane vzw
PS: Wie denkt iets te hebben voor opname in een volgende mediabrief, moet niet aarzelen: stuur het door via
e-post naar: nom@telenet.be.

Ridder Pierre Breyne is vicaris voor het onderwijs
Begin september werd ridder Pierre Breyne benoemd tot
bisschoppelijk vicaris voor het onderwijs. Hij volgt Filip Debruyne
op die ontslag nam.
Priester Pierre Breyne (67) is de broer van ridder Paul Breyne,
eregouverneur. Hij volgde in 1998 ridder Dries Favorel op als
gedelegeerd bestuurder van Dominiek Savio in Gits (nu
Dienstencentrum GID(t)s). Twee jaar geleden nam hij er afscheid
en werd hij deken van Brugge-Oost en moderator van de
parochiefederatie Assebroek. Tot 2015 was hij ook de nationale
mentor van het platform voor ondernemers en managers VKW
(Verbond van Kristelijke Werkgevers). Hij is ook lid van het Forum
van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, lid van de priesterraad
van het bisdom Brugge en lid van de Economische Raad van het bisdom Brugge. Als
onderwijsvicaris wordt hij ook lid van de raad van bestuur van het Katholiek Onderwijs
Vlaanderen. ’t Manneke feliciteert hem met zijn belangrijke benoeming.
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Jonkvrouw Jennie Vanlerberghe: ‘Vrouwenkracht is vredesmacht’
Jonkvrouw Jennie Vanlerberghe werkt met haar organisatie Moeders voor Vrede
onverminderd en onvermoeid voort om een beter leven te bezorgen aan vrouwen in
conflictgebieden. In het bijzonder in Afghanistan is zij actief. Ze richtte er intussen al vijf
centra op, waar vrouwen worden opgevangen en opgeleid.
Op 31 oktober organiseert Moeders voor Vrede (samen met andere partners) in Ieper een
beklijvende vredesconferentie met als thema ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’. De nadruk
ligt op vrouwen, oorlog en vrede: hun rechten, rollen, bijdragen, hun kracht. Toen Jennie
vorig jaar de adellijke titel van barones kreeg, koos zij als wapenspreuk: ‘Vrouwenhart is
vredesmacht’.
Voor de conferentie komen heel wat sterke vrouwen getuigen uit, onder meer uit Iraaks
Koerdistan, Afghanistan, Congo, Rusland-Oekraïne... Bij de sprekers ook ridder Paul Breyne
en Geertrui Van Rompuy-Windels.
De dag wordt afgesloten met de indrukwekkende dansvoorstelling ‘Femmes Tout
Simplement’, een hedendaags Afrikaanse choreografie die de kracht van vrouwen verbeeldt.
Alles vindt plaats op zaterdag 31 oktober 2015 van 9.30 tot 19.30 uur in het CultuurCentrum
Het Perron, Fochlaan 1 in Ieper. Info: www.vrouwenkracht.net.

Gella Vandecaveye in Hall of Fame van IJF
In augustus werd jonkvrouw Gella
Vandecaveye in Astana, hoofdstad
van Kazachstan, samen met acht
andere (oud-)judoka’s opgenomen
in de Hall of Fame van de
Internationale
Judofederatie.
Slechts twee Belgen gingen haar
voor: Robert Van de Walle en
Ingrid Berghmans. Gella (42) mag
zich nu zelfstandig ondernemer
noemen. Ze is de jongste tijd actief
in het bedrijfskleven in het
segment PR & Sport Consulting
(o.a. teambuilding, motivatiesessies, enz.) en heeft nog maar weinig banden met het judo.
De plechtigheid vond plaats in het kader van de wereldkampioenschappen die in Astana
plaatshadden. Gella nam ook het woord en dankte onder meer haar ouders en haar coach
Eddy Vinckier.
Gella Vandecaveye, afkomstig uit Sint-Denijs, was onder meer zeven keer Europees
kampioene en twee keer wereldkampioene. Ze won ook twee olympische medailles (zilver in
1996 en brons in 2000). Ze werd geroemd om haar persoonlijkheid en sportmentaliteit met
tal van nationale en internationale trofeeën, zoals Sportpersoonlijkheid van het Jaar (2000)
en Sport Example of the Year (2002). Ze is ook Grootofficier in de Leopoldsorde en nam in
2004 op de Olympische Spelen in Athene afscheid van de competitiesport.
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Ridder Mgr. Johan Bonny op bisschoppensynode
Ridder Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, vertegenwoordigt de Belgische
bisschoppen op de bisschoppensynode over het gezin die loopt van 4 tot 25 oktober 2015 in
het Vaticaan. Er zijn 279 deelnemers. Daarbij ook kardinaal Godfried Danneels en bisschop
Luc Van Looy van Gent.
De 14de gewone algemene zitting van de Bisschoppensynode heeft als centraal thema: ‘De
roeping en de zending van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag’. Deze synode is
een vervolg op de Bijzondere Bisschoppensynode van oktober 2014 over ‘De pastorale
uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie’.
De bisschoppensynode is een adviesorgaan dat op 15 september 1965 door paus Paulus VI in
het leven werd geroepen. Het is een bijeenkomst waarin bisschoppen met de paus en met
elkaar overleggen en informatie en ervaringen uitwisselen.

Ridder Piet Vanthemsche verlaat de Boerenbond
Per 1 december 2015 neemt ridder Piet Vanthemsche afscheid
als voorzitter van de Boerenbond. "Het was een fantastische
baan maar nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën", zegt Piet
Vanthemsche in Trends. Hij kon tot 2018 aanblijven maar heeft
beslist om eerder te stoppen. ”Je mag niet te lang één functie
doen”, zegt hij. Wat hij in de toekomst wil doet, maakt hij naar
eigen zeggen op 1 december bekend… Piet Vanthemsche (59) is
afkomstig van Sint-Eloois-Vijve, is dierenarts van opleiding en
had destijds een praktijk in Tielt. Hij leidde de Boerenbond sinds
2008. Hij wordt in Boerenbondkringen ‘een uitzonderlijk man
met een sterke visie’ genoemd. Sinds 2012 is hij ook baron. Hij
behoorde ook tot de Groep van Tien, het belangrijkste
overlegorgaan van de sociale partners.
Piet Vanthemsche wordt opgevolgd door juriste Sonja De Becker (48), dochter van een
witlookweker uit Erps-Kwerps (Kortenberg). Zij is de eerste vrouw aan het roer van de
landbouwersorganisatie die sinds 1977 onafgebroken door West-Vlamingen geleid werd,
achtereenvolgens door ridder Dries Dequae, Jan Hinnekens, Robert Eeckloo, Noël Devisch
en Piet Vanthemsche.

’t Manneke op het WK wielrennen?
Niet echt natuurlijk. Toch dit kleine zijsprongetje naar de sport, want Benjamin Declercq uit
Izegem, zoon van ridder Karel Declercq, mocht onlangs naar de WK wielrennen in Richmond.
Benjamin (21) kwam er uit bij de beloften. Samen met twee andere West-Vlamingen
(Maxime Farazijn en Daan Myngheer) reed hij een attente wedstrijd. Zijn opdracht – werken
in de eerste koershelft – heeft Benjamin goed vervuld en hij eindigde nog 17de en als eerste
Belg. Deelnemen was belangrijker dan winnen. Op Mannekeszondag 11 oktober staat
Benjamin normaal gezien samen met broer-prof Tim aan de start van Parijs-Tours.
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Ridder Yves Leterme stapt in de voetbalsport
Ridder Yves Leterme werkt sinds begin oktober nu ook voor de
Europese Voetbalbond (UEFA). De oud-premier is aangesteld tot
Chief Investigator of the Club Financial Control Body, een hele
mond vol, wat erop neerkomt dat hij de dienst leidt die moet
nagaan of 239 leden-clubs de financiële fairplayregels volgen. De
zetel is in Nyon in Zwitserland. Hij combineert de functie met zijn
huidige hoofdberoep als secretaris-generaal van IDEA (Institute for
Democracy en Electoral Assistance) met zetel in Stockholm. Dat is
een intergouvernementeel kenniscentrum voor de organisatie van
verkiezingen, het opstellen van grondwetten, uitbouw van
politieke partijen, enz.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Yves Leterme burgemeester van Ieper zou worden.
Of hij in 2016 burgemeester van Ieper wordt, zoals afgesproken was, valt af te wachten. Hij
is momenteel wel nog gemeenteraadsvoorzitter.

Ridder Patrick Lagrou signeert onder water
’t Is eens iets anders… een schrijver die onder water signeert. Ridder Patrick Lagrou zag het
best zitten. Hij deed het eind september in de tank van de vroegere elektriciteitscentrale
Transfo in Zwevegem. Hij deed dat als speciale gast op een jeugdevenement van VVWDuiken, de duikafdeling van de Vlaamse Vereniging voor Watersport. Ook enkele kinderen
doken met hem mee. Hij tekende zes boeken, maar het waren wel tweedehandsexemplaren.
Niet vergeten trouwens dat Patrick destijds duikinstructeur is geweest. Na de stunt was er
nog een ‘droge’ signeersessie en een lezing.

Ridder Dirk Denoyelle in Hilton Parijs
’t Manneke was toch wel vereerd te
vernemen dat ridder-kunstenaar
Dirk Denoyelle mocht exposeren in
het pas vernieuwde Hilton Paris
Opera tegenover het station SaintLazare in hartje Parijs. We kunnen
helaas niet meer gaan kijken want
de ‘fine art exhibit’ liep maar tot 6
september.
De tentoonstelling omvatte de
bekendste Parijse gebouwen, naast
figuren als Laurel en Hardy of
Charlie Chaplin. In de Baccarat
ballroom van het hotel gaf Dirk ook een demonstratie van zijn team building-oefening met
behulp van Lego®-steentjes. Zijn publiek was dolenthousiast.
Met zijn ploeg maakte Dirk ook een groot schaalmodel van het hotel met 250.000 steentjes,
dat permanent in het hotel blijft (foto). Zelfs de conciërge werd ‘vereeuwigd’.
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De Halve Maan met ondergrondse bierleiding…
We maakten vorig jaar al melding van de wereldprimeur waarmee de Brugse brouwerij De
Halve Maan van ridder Xavier Vanneste wil uitpakken: een ondergrondse bierleiding van de
brouwerij aan het Walplein naar de bottelarij in het bedrijventerrein Waggelwater. Groot
voordeel van dit visionair project is uiteraard het wegvallen van tankwagenverkeer. Goed
dus voor de mobiliteit en de leefbaarheid van de binnenstad. Er zal gebruik gemaakt worden
van plaatselijke gerichte boringen waardoor de hinder beperkt zal blijven.
Het Brugse stadsbestuur keurde het project goed. Om die bierpijplijn mee te financieren
lanceerde brouwer Xavier Vanneste een crowd funding project, waarbij men particulieren de
kans geeft om een project mee te bekostigen. De brouwerij vergoedt de investeerders met
een levenslang biertegoed. Er zijn drie formules. Wie 7.500 euro investeert, krijgt levenslang
een gratis flesje Brugse Zot per dag en 18 gepersonaliseerde bierglazen. Voor 800 euro
ontvang je een doos met 24 Brugse Zotflesjes per jaar en voor 220 euro elk jaar op je
verjaardag een fles Brugse Zot van 75 cl. Nog tot eind dit jaar kan iedereen intekenen. Men
hoopt de leiding eind 2016 in gebruik te kunnen nemen.
De brouwerij van onze ridder werd in Australië met vijf medailles ook de grote winnaar op
de Australian International Beer Awards. Er waren 1.700 deelnemers uit 35 landen. Brugse
Zot Blond, Brugse Zot Dubbel en Straffe Hendrik Tripel kregen een gouden medaille. De
Halve Maan werd ook uitgeroepen tot beste internationale brouwerij met een productie
boven de 25.000 hectoliter. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft ridder Xavier de Straffe
Hendrik Wild gelanceerd. Biersommelier Sofie Vanrafelghem noemt het ‘de Orval van
Brugge’.

Koen Denys bij de Maten van Peegie
Het moest er natuurlijk ooit van
komen. Op 11 september werd
ons bereklid Koen Denys
opgenomen in het Gild van de
Maten van Peegie. Koen is de
zoon van onze ondervoorzitter
Jan Denys en kleinzoon van
Willem Denys die een halve
eeuw geleden ’t Manneke uit
de Mane nieuw leven inblies.
Voorzitter van de Maten van
Peegie is ridder Wilfried
Devoldere
die
bij
de
intronisatieplechtigheid
zijn
traditionele ‘zullespeech’ houdt.
“Het is een eer om voorgedragen te worden”, liet Koen noteren in De Weekbode. “Jammer
dat volkse verenigingen door sommigen als oubollig worden aangezien. God toch, wat een
lelijk woord en wat een lelijke gedachte. Verenigingen als de Maten van Peegie en ‘t
Manneke uit de Mane zorgen er net voor dat niet alles eenheidsworst is waarbij kilte over
onze straten driegt te rollen”. Goed gezeid, koene Koen!
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Ridder Piet Huysentruyt met boek PH9715
Ridder Piet Huysentruyt heeft geen last van valse bescheidenheid... “Het mooiste boek ter
wereld”, zo noemde hij zelf PH9715, een lijvig, tweedelig kookboek in twee delen dat hij in
juni voorstelde. Het getal ‘97’ slaat op 1997 en ‘15’ uiteraard op 2015. Volgens Piet is de
cirkel rond. In 1997 publiceerden culinair journalist Pieter Van Doveren en fotograaf Tony Le
Duc samen met Piet het boek Eigentijds & Eigenzinnig. Recent vroeg Tony Le Duc of Piet het
zag zitten om een vervolg op Eigentijds & Eigenzinnig te maken. Hij was meteen enthousiast
net als auteur Pieter Van Doveren.
Het zijn twee boeken geworden: Eigentijds & Eigenzinnig en Likoké, de Cirkel is rond. De
twee publicaties verschenen samen in één bundel onder de naam ‘PH9715’. Het
dubbelboek, uitgegeven in beperkte oplage van 2.500 exemplaren, kost wel 185 euro. Het is
dan ook bijzonder luxueus uitgegeven.
Intussen is Piet wel minder op tv te zien. Op de zender Vier werden Smakelijk en Piet aan
huis stopgezet, maar op de kookzender Njam! liep zopas nog de vijfdelige reeks Piet Patron
over het reilen en zeilen achter de schermen in zijn restaurant Likoké in Les Vans, waarmee
hij in 2014 al een Michelinster veroverde.

Huldeconcert voor ridder Roger Deruwe
Op 3 oktober hield de Scola Gregoriana Brugensis in Brugge een
huldeconcert ter ere van de 90ste verjaardag van haar stichter,
voorzitter en dirigent Roger Deruwe.
Ridder Roger Deruwe eindigde zijn loopbaan als leraar muzikale
opvoeding aan de St.-Andreas-normaalschool te Brugge. Zijn
belangstelling voor de vocale kunst deed hem van 1958 tot 1986 de
leiding aanvaarden van het Brugs a-capella ensemble, het Renaat
Veremanskoor. Hij was ook vele jaren titularisorganist in de St.Salvatorskathedraal in Brugge. Vanuit zijn bekommernis om het
behoud van de gregoriaanse kerkzang richtte hij in 1970 de Scola
Gregoriana Brugensis op.
.

Ridder Ghislain Potvlieghe over kunstenaar Tahon
Bij uitgeverij De Draak in Tollembeek verscheen het boek ‘Schetsen voor een biografie’ van
de hand van ridder Ghislain Potvlieghe, orgelbouwer en -restaurateur afkomstig uit Brugge.
Het werk handelt over de bekende Veurnse streekschilder Georges Tahon (1929-2003). Het
is geen biografie maar eerder een soort poëtische wandeling door zijn werk en door Veurne.
Ridder Willem Vermandere, vriend van Tahon, schreef het voorwoord.
Georges Tahon werd ‘de schilder van de vriendelijkheid’ genoemd. Oorspronkelijk was hij
vrachtwagenchauffeur en genoot geen academische vorming. In 1996 ontwierp hij de affiche
voor het 350-jarige bestaan van de Boetprocessie. Hij exposeerde 30 jaar lang jaarlijks in het
Spaans Paviljoen. Net als Ghislain Potvlieghe had hij een voorliefde voor het werk van
kunstenaar Louis Baretta.
Het boek ‘Schetsen voor een biografie’ over Georges Tahon is verkrijgbaar bij de Dienst
Toerisme Veurne en kost 16 euro.
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Gerberaprijs voor Monique De Cuyper-De Zaeyer
Vrouw & Maarschappij van CD&V kent op een aantal plaatsen in Vlaanderen de Gerberaprijs
toe aan een verdienstelijke vrijwilligster. Voor 2015 ging de prijs in Torhout naar Monique De
Zaeyer, echtgenote van burgemeester ridder Norbert De Cuyper. Zij is niet alleen de steun
en toverlaat van haar man maar zet zich ook in voor Theater ’t Fonteintje, het succesrijke
gezelschap uit Wijnendale waarvan Norbert zelf een van de acteurs is. Zij kreeg een mooie
bos gerbera’s overhandigd. De prijs is naar die kleurrijke bloemen genoemd.

Roeselaarse ambassadeurs
Roeselare
heeft
nieuwe
Culturele
Ambassadeurs 2015-2017 aangesteld. Een van
hen is ridder Luc Glorieux. Hij wordt de
drijvende kracht genoemd achter de
erfgoedvereniging ‘Stichting Stille Getuigen’. Hij
is ook actief op het vlak van toerisme, kunst en
geschiedenis. Tot 2020 wil hij in het Kasteel van
Rumbeke tentoonstellingen organiseren rond
de Groote Oorlog. Volgend jaar komt de
geheime diplomatie van Koning Albert aan bod,
later volgen nog de eindoffensieven, het
mislukken van de vrede en de wederopbouw.
Een andere ambassadeur is fotograaf Maarten
Devoldere (links op de foto), zoon van ridder Wilfried Devoldere. ‘Tussen kerk en kraan’ is
de titel van een project van hem dat draait rond de wijk Krottegem.

Ridder Toon Hillewaere gidst ’t Manneke door Westfront
’t Manneke wil altijd nog graag
bijleren, zeker als het gaat over zijn
geliefde
provincie
WestVlaanderen. Zo trok het berek op 5
september richting Nieuwpoort om
kennis te maken met het nieuwe
bezoekerscentrum Westfront in
Nieuwpoort. En hoe konden we een
betere gids vinden dan ridder Toon
Hillewaere,
voormalig
leraar,
stadsdichter van Nieuwpoort en
eminent Nieuwpoortkenner.
Westfront is gebouwd in de
kelderverdieping
onder
het
welbekende monument van koning
Albert I en opende in oktober 2014
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zijn deuren. De nabije ‘Ganzenpoot’ met het sluizencomplex en de onderwaterzetting van de
IJzervlakte staan centraal in Westfrontverhaal.
Een van de grote blikvangers is wel het monumentale panorama van de IJzerslag in oktober
1914 door frontschilder Alfred Bastien. Je kunt ook op een galerij boven het Albert Imonument wandelen en het landschap bekijken.

Toon Hillewaere organiseert voor verenigingen ook een Frontroute als daguitstap per
autocar langs de IJzer tussen Nieuwpoort en Diksmuide, inclusief bezoek aan het Duits
oorlogskerkhof van Vladslo met het beroemde Treurend Ouderpaar van Käthe Kollwitz.
Daarnaast geeft Toon ook lezingen met als titel En toen werd het oorlog… Het is geen
historische uiteenzetting maar een evocatie. Toon doet het met beelden en gebruikt de
kracht van het woord, de taal, muziek en verbeelding.
Voor info: Toon Hillewaere – 058 23 40 01 – toon@hillewaere.be.
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