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Van ridders en jonkvrouwen
Mediabrief van de Orde van ‘t Manneke uit de Mane vzw

nr. 15 – januari 2016

Weledele ridders en nog edelere jonkvrouwen,

Hopelijk ollemolle de dagen goed deuregekommen? Allee vorruut. ’t Is ’t moment voe te

begunnen an de goe voornemens van 2016 of misschien eerst an de die van 2015?!

An ool uze ridders en joenkvrouwen: met de winsch van ’t jaar!

We zyn hier were met een pote nieuws, maar eerst moej’ de schone nieuwjaarsbrief van

uuzne voorzitter ne keer lezen.

Geniet ervan!

‘t MANNEKE

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.

Nieuwjaarsbrief van de voorzitter

Liefste manevrienden en – vriendinnen,

Bij het einde van het krakend
oude en het nakend begin van
het smachtend nieuwe jaar,
sta ik met mijn zachtwinterse
nieuwjaarswensen klaar.
Een jaarlijks weerkerend
ritueel, van in de kleuterklas,
netjes voorgeschreven door
zuster Margriet en
voorgedragen groetend, preus
lijk een vergiet, tot nu, jaren
later in een nieuwe eeuw,
wensen neergeschreven op
een peecee, draadloos
verzonden maar nog altijd én
onvervangbaar door ons hart
uitgevonden.
’t Belangrijkste dat we mekaar
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wensen, hetgeen we ‘t meeste hoorden, waren de woorden vrede, warmte, genegenheid,
hoop, vriendschap, humor, poëzie én vooral gezondheid!
Wij kunnen in al deze begrippen ook onze wensen en bekommernissen kwijt. Het goed
hebben thuis, in jullie familie en vriendenkring, houden van het leven, van mensen en hopen
op een betere wereld, genieten van ieder moment, woorden, muziek, beelden, impressies,
natuur en verwondering. Leven doorspekt met goe gezonde leute, alzo van geef nog maar
een geute en een scheute, dat ’t deugd doet én oes wapent en sterkt tegen onvermijdelijk
mindere momenten, ook in 2016.
Mogen de mooie kleine positieve dingen van iedere dag de bouwstenen vormen van een
gelukkig, gezond en goed nieuw jaar.

Ik parafraseer een van onze grootste dichters, zo niet de grootste:

“ ’t Oud jaar is weêr afgeschoten

en voor eeuwig neêrgeveld;

alderbeste Manegenoten,

eer ge uw ‘ voet in ’t nieuwe stelt,

wilt een ogenblikske wachten,

tot dat ik, uw knape, u schiet,

geen ‘ gevlerkte pijlenschachten,

maar een nederig nieuwjaarslied.

Al zoo hooge als de oppergaaien

wensche ik dat, geheel dit jaar,

moge uw orde van ‘t Manneke uit de Mane bovenkraaien,

leden, ridders en jonkvrouwen al te gaar.

‘k Wensche u prijzen bij de machte,

Vreugd en deugd den vollen dag;

en dat ’t slapen u bij nachte

’t moede lijf verkwikken mag.

Dat de mane en alle sterren van ‘t firmament altijd wake

over uw voorspoedigheid,

En elkeen den nekke krake

die u rampen toebereidt.

Ach, Manneke uit de Mane, wilt ook zorgen

voor die knappe vrienden en vriendinnen hier,

als zij dorst hebben, zonder borgen,

dat zij krijgen een teuge bier! “

(naar Guido Gezelle -1858, Deel II Tijdkrans)

Ridder Johan Colpaert
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Ridder Johny Vansevenant schrijft ultieme Merckx-biografie

Ridder Johny Vansevenant is niet alleen een alom

gewaardeerd Wetstraat-journalist, hij is ook een vurig

wielerliefhebber. Hij was de ideale persoon om dé ultieme

Merckx-biografie te schrijven. Het jaar waarin de grootste

wielrenner aller tijden 70 werd, was een passende

gelegenheid. Het is een schitterend boek geworden dat alleen

maar overal lovende kritieken oogst. En terecht.

In het boek blikt Eddy Merckx zelf terug op zijn jeugd en op zijn

carrière. Over alle belangrijke momenten uit zijn

wielerloopbaan en uit zijn leven geeft hij vaak verrassende

commentaar. Er zijn ook diepgravende getuigenissen van

familieleden, bondgenoten en tegenstrevers. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met nog nooit

gepubliceerde foto’s uit het familiearchief en prachtige actiebeelden.

Het boek werd op 28 oktober in het Metropolehotel in Brussel voorgesteld, uiteraard in

aanwezigheid van Eddy Merckx zelf en zijn familie maar ook vele prominenten, zoals premier Charles

Michel, de minister Kris Peeters en jonkvrouw Hilde Crevits, Paul Van Himst en vele anderen.

Eerder al schreef Johny De mannen achter Merckx : het verhaal van Faema en Molteni (met Patrick

Cornillie, 2006) en Mannen tegen Merckx (2012).

‘Eddy Merckx. De biografie’ is uitgegeven bij Kannibaal (overigens naar de bijnaam van Merckx), telt

416 bladzijden en kost 35,95 euro.

Ridder Roland Delannoy met ridder Flor Barbry’s Volkstoneel

Ridder Roland Delannoy toert intussen al weer een tijdje met

ridder Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen door het

West- en Frans-Vlaamse land, deze keer met het stuk Van Hert’n

ècondoleerd. Het stuk is van Jack Staal en is bewerkt door

Roland die ook regisseert en acteert. Wat gebeurt er allemaal bij

de familie Clincke als pépé sterft? Gekibbel onder de

nakomelingen natuurlijk. Wat zal de Clinckes uiteindelijk

samenhouden? Of lukt dat niet? Het stuk bulkt van de

dolkomische volkse fragmenten, maar steunt op een verscholen

tedere ondergrond. Typisch voor Flor Barbry's Volkstoneel voor

Frans-Vlaanderen.

Er staan nog een 20-tal voorstellingen op het programma, in

januari bv. in Ieper, Veurne en Kuurne. Je vindt er alles over op

www.volkstoneel.be. Belangrijk: op de website stond een

opvoering vermeld op zondag 7 februari 2016 om 16 uur in

Ekelsbeke. Door omstandigheden is die voorstelling verhuisd naar Maison de la Bataille in

Noordpeene. Reserveren kan daar op het nummer 00 33 36 85 28 60 93. Het bijwonen van het

toneel kan daar voor de geïnteresseerden gecombineerd worden met een
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bezoekje vooraf aan het museum, dat die zondag speciaal open blijft. Het verhaalt de veldslag

waardoor een mooi stuk Vlaanderen in 1677 definitief door Frankrijk geannexeerd werd. Over die

Slag aan de Peene wist wijlen ridder Raf Seys alles! Hij organiseerde er talloze ‘stille voettochten’ ter

herdenking.

Ridder Rik De Nolf geeft fakkel door

Ridder Rik De Nolf wordt per 1 januari 2016 als gedelegeerd bestuurder

van Roularta Media Group opgevolgd door zijn schoonzoon Xavier

Bouckaert en benoemd als voorzitter van de raad van bestuur in de

plaats van ridder baron Hugo Vandamme die erevoorzitter wordt.

Rik De Nolf wordt uitvoerend voorzitter van de groep en blijft zo verder

actief en nauw betrokken bij de verdere expansie van het Roeselaarse

mediabedrijf.

Marnixring-erepenning 2015 voor ridder Cyriel Moeyaert
De serviceclub Marnixring België kende zijn

Erepenning 2015 toe aan Cyriel Moeyaert, de

nestor onzer ridders. De uitreiking had plaats op

18 oktober 2015 in Mechelen. Gastpreker was

ridder Geert Bourgeois, Vlaams minister-

president. De gehuldigde is zelfs zijn oud-leraar

Nederlands aan het college van Izegem. Hij had

het over de indrukwekkende staat van dienst van

de 95-jarige priester ten voordele van onze

Nederlandse taal. Frans-Vlaming Wido Bourel

sprak de laudatio uit in vlekkeloos Nederlands.

Hij is een persoonlijke goede vriend en noemde

de laureaat zijn mentor en gids in de

Nederlandse taal. Hij benadrukte dat Cyriel Moeyaert – naast het bewaren en onder de aandacht

brengen van de Vlaamse cultuurtaal in Noord-Frankrijk – ook aandacht had voor het rurale karakter

en het Vlaamse architecturale erfgoed van dit zuidelijk deel van Vlaanderen. Hij wordt ook de laatste

van de ‘petits vicaires’ in de traditie van Gezelle, Verriest, Odiel Spruytte en vele anderen genoemd.

Na het overhandigen van de penning en de bijhorende oorkonde viel de glunderende laureaat een

staande ovatie te beurt viel. De academische zitting werd op een mobiele beiaard muzikaal

afgesloten met o.a. het Beiaard-lied van Peter Benoit. De jubilaris werd nog door minister president

Bourgeois en Wido Bourel gehuldigd met het Vlaamsche Vivat. Het geheel werd afgesloten met de

Marnix-hymne, het Wilhelmus en de Vlaamse Leeuw. Een mooi eerbetoon.

(Met dank aan Leslie Verpoorte voor alle informatie)
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Mathias en Hannelore: ‘Recht in min Arms’

Acteur en kersvers ridder Mathias Sercu uit Ardooie en

zangeres en muzikante Hannelore Bedert uit Deerlijk

werken samen aan een nieuw West-Vlaams project:

Recht In Min Arms, waarin ze pareltjes van hun favoriete

songsmeden of liedjesschrijvers in het eigen dialect op de

planken willen brengen. Enkele namen: Nick Cave,

Suzanne Vega, David Bowie, Dolly Parton, The Beatles…

Ze zijn van plan om er vanaf komende zomer de boer

mee op te gaan, samen met een live band die ook

compleet West-Vlaams is. Meer hierover op

www.rechtinminarms.com.

Ridder Piet Vanthemsche heeft nieuwe functies

Ridder Piet Vanthemsche – die op 6 december zijn 60ste verjaardag mocht vieren – heeft per

1 december ontslag genomen als voorzitter van de Boerenbond (zie ook onze mediabrief 14)

en hij vond het blijkbaar tijd om enkele nieuwe activiteiten aan te pakken.

Op 19 november werd hij benoemd tot voorzitter van het Wit-Gele Kruis (per 1 januari 2016)

en op 21 december is hij ook aangesteld tot voorzitter van de Vlaamse Visveiling en het

European Food Centre. Hij volgt in de functie Noël Devisch op die ook zijn voorganger was

als Boerenbond-voorzitter.

Ridder Wilfried Devoldere in de prijzen

Ridder Wilfried Devoldere, secretaris van ’t

Manneke uit de Mane, heeft een boerenjaar

gekend. Op zondag 15 november kreeg hij de

tweejaarlijkse cultuurprijs van Pittem, dorp waar hij

opgroeide (foto). Hij werd er een ‘icoon in de

Pittemse cultuurwereld genoemd’. Hij kreeg een

kunstwerk van donker groen serpentijn. Hij heeft de

prijs onder meer te danken aan zijn inzet voor het

Verbiestcentrum, de heemkundige kring Valére

Arickx en zijn bijdragen in het gemeentelijke infoblad.

En het was niet alles. Op 6 december werd hij in Beauvoorde ook nog eens opgenomen in de

Orde van Driekoningen, samen met Christiane Dequeecker en Christine Leroy. De Orde van

Driekoningen werd in 1969 gesticht met als doel een netwerk van vrienden creëren om de

Westhoek aan beide zijden van de Frans-Belgische grens sociaal-economisch en cultureel

vooruit te helpen.
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Ridder Willy Spillebeen met nieuwe dichtbundel

Op 21 november werd in Menen een nieuwe

dichtbundel van ridder Willy Spillebeen

voorgesteld met als titel Onbereikbaar.

Over de bundel: “Onbereikbaar is wat zich

verwijdert terwijl je het nadert. Je komt slechts

stap voor stap nader tot in de voorhof en ‘reikt

met te kleine handen’. Willy Spillebeen is

gefascineerd door kleuren. Hij gaat terug naar zijn

echte kinderjaren, toen je nog geloofde dat grote

vissen het water van de zee met hun neuzen naar

boven duwden. In zes reeksen behandelt hij

telkens een kernbegrip dat sinds zijn debuut De Spiraal (1959) in die 55 jaar dichterschap aan

bod is gekomen: de kleuren, de dieren, de kindertijd, de liefde en de dood, de poëzie en de

schilderkunst, de natuur.”

Willy Spillebeen mocht op 30 december zijn 83ste verjaardag vieren.

De bundel ‘Onbereikbaar’ is uitgegeven bij Uitgeverij P in Leuven, telt 80 bladzijden en kost

18 euro.

Patrick Lagrou maakt jacht op de kattenbeul

Met ‘Milans Groote Oorlog’ verscheen

in 2013 het 45ste boek van ridder

Patrick Lagrou. Amper twee jaar later

is hij aan zijn 49ste boek toe: Jacht op

de kattenbeul. “Het moeilijkste boek

dat ik ooit schreef”, zegt de 66-jarige

auteur zelf. Het gaat over een jongen

met autisme. Hij heeft er enorm veel

research voor gedaan en wil het brede

publiek op een positieve manier met

autisme laten kennismaken én tonen

dat mensen met autisme best trots

mogen zijn. Het voorbije jaar is ook

Het geheim van de tempelier

verschenen: het draait rond de tempelierhoeve in Slijpe.

Nog een opmerkelijk detail: Patricks eerste boek Het Dolfijnenkind uit 1992 wordt nu zowaar

in het Chinees vertaald.

‘Jacht op de Kattenbeul’ telt 147 bladzijden,, is uitgegeven bij Clavis en kost 15,95 euro.
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Van het politieke front

– De beslissing heeft lang op zich laten wachten, maar ridder Yves Leterme heeft uiteindelijk

beslist dat hij begin 2016 geen burgemeester wordt van Ieper. Jan Durnez blijft de sjerp

houden tot 2018. Voor en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 klonk het dat Yves

Leterme uiterlijk begin 2016 het burgemeesterschap van Ieper op zich zou nemen. Intussen

is hij echter secretaris-generaal van IDEA in Stockholm (een intergouvernementeel

kenniscentrum voor de organisatie van verkiezingen en democratieën) en hij zal die functie

blijven uitoefenen. Hij is ook niet langer gemeenteraadsvoorzitter. NVA-Kamerlid Jan

Vercammen neemt die functie over.

– Ook in Torhout gaat een geplande burgemeesterswissel (nog) niet door. Vanaf 1 juni 2016

wordt jonkvrouw Hilde Crevits burgemeester van Torhout in opvolging van ridder Norbert

De Cuyper, die dan precies 25 jaar dat ambt bekleed heeft, maar na haar eedaflegging zal ze

zich als burgemeester laten vervangen door de huidige eerste schepen Kristof Audenaert,

omdat de combinatie met het ministerambt niet kan.

– In Roeselare mocht ridder Luc Martens 10 burgemeesterskaarsjes uitblazen. Bij die

gelegenheid werd op 30 oktober ten stadhuize zijn ‘staatsieportret’ onthuld. Het werd

geschilderd door Tinus Vermeersch, zoon van Rik Vermeersch, broer van ridder Pol

Vermeersch. Ook in Roeselare is een wissel voorzien. Luc Martens wordt in april 70 en wil

begin 2017 de fakkel doorgeven, vermoedelijk aan de huidige schepen Kris Declercq.

Ridder Kurt Defrancq en ‘de mantel der liefde’

Als acteur, theatermaker, cultureel adviseur bij de

Universiteit Gent en nog veel meer is ridder Kurt

Defrancq een bezige bij. We vermelden hier graag

even een nieuwe productie die op stapel staat en

op 5 maart niet toevallig in het cultureel centrum

Scarpoort in Knokke in première gaat. Met de

mantel der liefde is de titel. De voorstelling is

gemaakt in het kader van het project Mantelzorg,

fijn dat je er bent van OCMW Knokke-Heist met

onder meer als doel mantelzorg bekend en bemind

te maken en om mantelzorgers te leiden naar de

bestaande hulp- en dienstverlening.

Het is een muzikale theatermonoloog – op tekst van Maud Lazaroms – waarin de 80-jarige

Lowie een hoop zorg nodig heeft, die zijn zoon Kobe zoveel mogelijk probeert te bieden.

Beide rollen worden vertolkt door Kurt Defrancq zelf. Celliste Renke van Impe zorgt voor

muzikale begeleiding. Voor concept en regie tekent Vincent van den Elshout.

Meer over de theateractiviteiten van Kurt vind je op www.kurtdefrancq.be.
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Brouwende ridders in de kijker

Ook onze brouwers laten geregeld van zich horen. Op de Brusselse Beer Challenge werd

Bavik Super Pils verkozen tot ‘beste pils ter wereld.’ Er namen 1.100 bieren deel uit meer

dan 30 landen. Het winnende bier komt van de Bavikhoofse brouwerij De Brabandere van

ridder Ignace De Brabandere en zoon Bert. Onlangs maakten zij ook bekend dat de

brouwerij De Brabandere de komende drie jaar 15 miljoen euro gaat investeren in onder

meer een hoogtechnologische bottelarij die uniek zal zijn in België. Ridder Geert Bourgeois

ging er op bezoek en zag dat het goed was.

Dezelfde Geert Bourgeois was op 11 december ook bij ridder Xavier Vanneste in Brugge.

Daar gaf hij de eerste spadesteek voor de 3 kilometer lange ondergrondse bierpijpleiding die

brouwerij De Halve Maan met de bottelarij aan het Waggelwater moet verbinden. Het gaat

om een investering van 4 miljoen euro waarvoor de brouwerij meer dan 250.000 euro

ophaalde via crowdfunding. Een record voor Vlaanderen... Tegelijk werd ook de tiende

verjaardag van Brugse Zot gevierd.

’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor was jarig

Met drie concerten in thuisbasis

Koekelare of Kooklare met als titel

15 joar bie mekoar vierde ’t

Westvlams Gemiengeld Vintekoor

van ridder Johan Catteeuw in

november zijn 15de verjaardag.

Een definitie van et koor? Ridder

Johan: “Veertien doodgewone

mannen die in ’t West-Vlaams

grappige liedjes zingen op

bekende liedjes en daarbij

onnozele danspasjes zetten.”

Het Vintekoor ontstond in 2000

bij de eerste editie van Big Brother op tv. Johan had een nummertje gemaakt over Betty uit

Ingelmunster, zogezegd gezongen door het ‘Ingelmunsters Gemengd Mannenkoor’. Ze

mochten het live gaan zingen in Vilvoorde bij de exit van Betty maar Johan moest bekennen

dat hij helemaal geen koor had; hij had alle stemmen zelf ingezongen…. Hij trommelde een

paar mannen op die dan het nummer playbackten. Daaruit groeide dan toch ’t Westvlams

Gemiengeld Vintekoor. Intussen zijn we 15 jaar en maar liefst 23 cd’s verder. Het koor heeft

zo’n 25 optredens per jaar. “We gaan door zolang we gevraagd worden en met genoeg

zangers blijven”, zegt Johan Catteeuw in De Weekbode.
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Ridder Toon Hillewaere als stand-upcomedian

Ridder Toon Hillewaere, Nieuwpoorts stadsdichter, was jarenlang leraar aan het Sint-

Bernarduscollege van de badstad en talencoördinator van Syntra West Veurne. Sinds 2002 is

hij met pensioen, maar is actiever dan ooit. Hij schreef de allereerste Nederlandstalige

biografie van Edith Piaf en in 2010 volgde een biografie over Jacques Brel (‘Brelwaerts’).

Onlangs waagde hij zich als 73-jarige zowaar op het podium als… stand-upcomedian. “Als

Charles Aznavour (91) en Juliette Gréco (88) nog onverminderd succes kennen met hun

zangtalent, waarom zou ik (73) geen nieuw sluimerend talent in mij durven aanboren?”

redeneerde Toon. Hij nam deel aan de productie Iedereen Komiek van Han Coucke (Lorenzo

di Marco van de Kringwinkel in Bevergem). Ze toerden door de Westhoek met een slotshow

op 18 december in Nieuwpoort. ‘Iedereen Komiek’ was een project van Achthoek, het

intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van de noordelijke Westhoek.

Jonkvrouw Lien Willaert is ‘gezond gulzig’…

Jonkvrouw Lien Willaert bracht onlangs met Gezond Gulzig een nieuw kookboek uit. Ze

debuteerde in de sector met Mijn man is op dieet maar hij weet het niet dat ze uitgaf na de

geboorte van dochter Anna. In 2010 volgde 'Mijn

kind eet gezond... maar weet het niet' waarin ze

uitlegt hoe je kinderen alles kunt leren eten. In 2014

verscheen Liens lichte klassiekers en nu dus Gezond

Gulzig of lichte recepten voor donkere dagen. Door

kleine ingrepen zorgt ze ervoor dat je lekker kunt

eten en ongemerkt minder calorieën en meer

gezonde voedingsstoffen binnenkrijgt.

‘Gezond Gulzig’ telt 192 bladzijden, is uitgegeven bij

Borgerhoff & Lamberigts en kost 24,95 euro.

Foto WTV-Focus

Ridder Marec: Inkt, Zweet en Tranen

Ook ridder Marc De Cloedt, beter bekend als Marec en onvolprezen cartoonist, heeft een

nieuw boek uit, met als titel Inkt, Zweet en Tranen. Hij bundelt daarin zijn beste cartoons van

2015 met daarnaast ook een roman in stripvorm – een graphic novel – als eerbetoon aan de

collega’s van Charlie Hebdo die het slachtoffer werden van de aanslag op 7 januari 2015.

Marec: “Charlie Hebdo is brutaal maar achter die brutaliteit zit een zekere schoonheid. Het

blad legt uit wat vrijheid betekent in onze maatschappij. De aanslag was voor mij wat het

voor supporters zou zijn als de Rode Duivels zouden worden neergeschoten…”

‘Inkt, Zweet en tranen’ is uitgegeven bij Van Halewyck, telt 111 bladzijden en kost 12,5 euro.



10

Bij ridder Frans Saint-Germain kriebelt het weer

’t Manneke uit de Mane steekt op de tweede zondag van oktober na de herfstzitting al vele

jaren zijn voeten onder tafel bij ridder Frans Saint-Germain in de gelijknamige Diksmuidse

Salons. Die feestzalen worden intussen gerund door zoon Tim en echtgenote Eline. Maar

vader Frans (61), die zich nog te jong voelt om te niksen, voelt het weer kriebelen. Komende

zomer gaat hij samen met zijn echtgenote Ria een nieuwe zaak openen op de Grote Markt

van Diksmuide, niet ver van de Salons. Het wordt een bistro annex tearoom die in eerste

instantie ’s middags en in de namiddag open zal zijn. Helemaal concreet is het nog niet en

een naam evenmin, maar wel staat vast Frans de eigen streekproducten gaat promoten.

Ridder Michel D’Hooghe blaast Casa Hogar nieuw leven in

Ridder Michel D’Hooghe, oud-voorzitter van de Belgische Voetbalbond, blaast Casa Hogar,

een opvangtehuis voor straatkinderen in Mexico nieuw leven in. Het tehuis werd opgericht

na het WK in Mexico in 1986 waar de Rode Duivels vierde werden. De voetballers stonden

een deel van hun premie af en de voetbalbond steunde het project ook financieel. In 2011

besloot de bond er na 25 jaar mee te stoppen. Toen Michel D’Hooghe vernam dat het tehuis

het moeilijk had, zocht en vond hij nieuwe fondsen. Dat is intussen uitgemond in de nieuwe

vzw New Casa Hogar waarvan hij zelf voorzitter is. Hij was er vorige zomer met zijn familie

op bezoek en kon vaststellen dat het tehuis het opnieuw goed doet.

Fietematrulle het ‘schoanste Brugse wordje’

Het heeft niet direct met ’t Manneke te maken, wel met het West-Vlaams dialect dat ’t

Manneke zo dierbaar is. Onlangs hebben ze in Brugge het mooiste dialectwoord gekozen en

dat werd FIETEMATRULLE, dat bij de meeste niet-Bruggelingen wel de wenkbrauwen doet

fronsen.

Het is ook een raar woord. Een fietematrul is in Brugge een vijg. De oorsprong is onduidelijk.

Volgens sommigen etymologisch vijg-dadel of gekonfijte dadel (zoals in het Zeeuws

fiegedoalen), volgens anderen misschien van ‘figue madrilène’ (Madrileense vijg). Matrulle is

ook een van de vele volkse benamingen voor ‘vagina’. In Brugge is een fietematrulle in feite

een kwezelachtige vrouw of een ‘raar vrommens’. In Oostende is een fietemadrul een vijg of

een babbelzieke vrouw.

Fietematrulle haalde het van reulink (deugniet), schorte vuule beutere (bemoeial), akketesse

(feeks van een vrouw) en koentekraafs (verkeerd, tegendraads).


