Van ridders en jonkvrouwen
Mediabrief van de Orde van ‘t Manneke uit de Mane vzw
nr. 16 – januari 2017
Weledele ridders en alleredelste jonkvrouwen,
Een jaar is weer voorbijgevlogen. Het is in de wereld niet allemaal rozengeur en… maneschijn
geweest. Het is het minste wat we kunnen zeggen. Maar ’t Manneke blijft optimistisch.
Bij deze jaarwisseling hebben we weer heel wat nieuws uit onze mooie en grote Mannekesfamilie
bijeengescharreld. Beginnen doen we met de nieuwjaarsbrief van onze voorzitter.
We wensen iedereen veel leesgenot en in het bijzonder een gelukkig en gezond 2017. Meer moet dat
niet zijn.
‘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
Beste vrienden, lieve vriendinnen,
’t Is bijna niet te geloven
En toch is ’t waar,
366 dagen, nog één meer dan de vorige jaren,
zijn weer razendsnel voorbij geschoven.
’t Jaar 2017 staat om de hoek
reeds in de stijgbeugels startensklaar!

Wat gaat de tijd toch vlug.
Voortstuwend vooruit, geen ogenblik terug.
Duizenden dagelijkse en niet-alledaagse dingen,
Ons overspoelend als een waterval, bruisend en vol kracht.
Achterlatend honderden herinneringen,
Als waterdruppels soms van tranenpijn, dan weer van een zeldzame kristallen kleurenpracht.
Het doet dan toch zo deugd en goed eens lijk de sterre stille te staan,
Tot rust te komen, zijn gedachten te laten gaan.
Verwijlend bij het oude, als een dagboek, bladzijden vol,
En dromend van het nieuwe, nog wazig in onze glazen bol.
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We kenden een jaar van aanslagen en terreur,
Honderden vluchtelingen klopten aan Europa’s deur.
We beleefden vreugde en verdriet in onze gezinnen.
Met alle drukte om ons heen wisten we soms niet waar en met wie te beginnen.
Ik zou met een knipoog van ’t Manneke heel veel liefde en begrip willen voorschrijven.
Rust, een luisterend oor, tijd om een wijle bij vrienden en kennissen te verblijven.
Een portie genieten, een portie openheid, een portie geduld en heel veel humor.
Een portie helpen en steunen waar het kan, een portie aanvaarden wie anders is, zonder gemor.
Met deze woorden, letters als een parelsnoer aaneengeregen,
Wil ik jullie allen bovenal van harte danken, oprecht en zeer genegen
Voor de jarenlange vriendschap, de fijne humor en de hechte samenhorigheid.
Zij zijn de fond, de ziel van ’t Manneke uit de Mane over onze mannekesvrienden en -vriendinnen gul
verspreid.
Ik wil ieder van jullie uit de grond van mijn hart een jaar 2017 toewensen,
Succesrijk en gezond, vol ontmoetingen met fijne, lieve mensen.
Veel courage en goeie moed als ’t eens wat minder gaat.
De zekerheid dat er dan altijd een familielid, vriend of kennis voor je klaar staat.
Een jaar parelend als champagne, bruisend van humor en heerlijk als de beste wijn.
Een jaar van oprecht intens geluk, moge het voor ieder van jullie in 2017 bewaarheid zijn.

De Paradijsvogels met ridder Roland Delannoy
Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen is genoemd naar wijlen
ridder Flor Barbry en nu is zijn schoonzoon ridder Roland Delannoy er de
bezieler van. Op 19 november 2016 is in Abele ‘De Paradijsvogels’ van
Gaston Martens in première gegaan. In 2017 is het 50 jaar geleden dat de
bekende auteur overleed. Het gaat om een geactualiseerde bewerking
van deze klassieker door Leo Behaeghel. Het gezelschap bracht het stuk in
het seizoen 2000-2001.
De hemelse avonturen van Bolle Verbuyck en Rietje Rans zijn ook bekend
van het tv-feuilleton (1979-1982). Ridder Roland regisseert en acteert. Er
zijn in totaal 33 opvoeringen waarvan 13 in Frans-Vlaanderen. De laatste
voorstellingen zijn begin maart in Westouter. Speelkalender: zie
www.volkstoneel.be.
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Ridder Luc Glorieux verwelkomt koningspaar
Op 8 november mocht ridder Luc Glorieux
koning Filip en koningin Mathilde
verwelkomen in het kasteel van Rumbeke,
waar een tentoonstelling te bezichtigen is
over Albert I en de Grote Oorlog. Het
bezoek was eerst gepland op 23 maart
maar dat was daags na de bomaanslagen
in Zaventem en Brussel.
Tijdens
hun
bezoek
aan
de
tentoonstellingszolder speelde onder
meer Andrea Croonenberghs een scène in
de rol van koningin Elisabeth.
Na de rondleiding overhandigden Luc
Glorieux (zie foto) en uitgever ridder Luc Demeester van uitgeverij Lannoo het boek 'Albert en
Elisabeth. Mijn ouders' van wijlen prinses Marie-José van België. Het boek verscheen in de jaren
vijftig in het Frans, maar was niet langer beschikbaar. Luc Glorieux verzorgde de eindredactie van het
omvangrijke werk en zorgde voor een vertaling in het Nederlands.

‘Ridder’ Marc Sleen en ‘t Manneke
Op 6 november 2016 is Marc Sleen op bijna 94jarige leeftijd in Hoeilaart overleden. De
onvolprezen stripauteur was vooral bekend voor
zijn stripreeks De avonturen van Nero & Co. Hij
was tot ridder verheven in de Belgische
adelstand maar als niet-West-Vlaming geen
ridder in de Orde van ’t Manneke uit de Mane.
Niettemin is er in de editie 1964 van ’t Manneke,
de eerste van de nieuwe reeks van onze
volksalmanak die tot vandaag doorloopt,
bijgaande tekening van hem verschenen.
Marc Sleen was ook goed bevriend met Mannekesridder Lieven Demedts, die in 1997 ‘Politieke
Memoires van Nero’ publiceerde met daarin een bundeling van de politieke insinuaties in Sleens
oeuvre. Lieven verscheen ook zelf een keer in een Nero-album: als professor in de criologie (invriezen
van mensen) in het album De Drie Wrekers (1992). In 1992 organiseerde Lieven in Oostrozebeke een
grote Marc Sleenhappening. Nu werkt Lieven aan een nieuwe publicatie over Sleen: ‘Harp van Nero’
over de poëzie in zijn werk.
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Ridder Dirk Vyncke en zijn ‘onderneming van het jaar’
Vyncke
Energietechniek
werd
uitgeroepen
tot
Onderneming van het Jaar
2016. Het Harelbeekse
bedrijf wordt geleid door
Peter en Dieter, zonen van
ridder Dirk Vyncke.
Vyncke Energietechniek is
gegroeid uit het stoomketelbedrijfje dat Dirks grootvader Louis, hoefsmid, in Gullegem uit de grond
stampte. Vier generaties later staan Peter en Dieter aan het roer. Ze bouwen en ontwerpen
industriële energie-installaties voor de omzetting van biomassa-afvalstromen in groene energie. Er
zijn inmiddels vestigingen in Brazilië, Duitsland, Canada, de Verenigde Staten, Tsjechië, India,
Maleisië, Thailand, China en Singapore. Vyncke was in 2015 goed voor een omzet van 100 miljoen
euro en stelt 335 mensen tewerk.
De onderscheiding werd voor de 22s te keer uitgereikt door he t consultancy bedrijf EY, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis.
De onderscheiding werd voor de 22s te keer uitgereikt door he t consultancy bedrijf EY, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis.

De onderscheiding werd voor de 22ste keer uitgereikt door het consultancybedrijf EY, in
samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis. De onderneming kreeg de prijs op 17 oktober uit
handen van vicepremier en minister van Werk Kris Peeters.

Ridder Dries Van den Abeele over zijn kinderjaren
“Mijn eerste herinnering als kind is de aardbeving die op 11 juni
1938 om 11.57 uur ook in Brugge voelbaar was. Ik zat achterop op
de fiets bij mijn moeder en mijn vader Antoine liep in paniek uit
zijn kantoor.” Dit schrijft ridder Dries Van den Abeele – in Brugge
geboren op 12 april 1935 – in zijn boek ‘Kinderjaren in Brugge
1935-47’ dat in september verschenen is. Die kinderjaren waren
grotendeels ook oorlogsjaren. Het boek geeft dan ook een kleurrijk
beeld over het dagelijkse leven tijdens de oorlog in Brugge. “Duitse
officieren die in een amfibiewagen dobberden op de Coupure,
soldaten die zingend voorbij marcheerden. We visten ook
tientallen ‘ballonnetjes’ op uit het water en probeerde ze op te
blazen, tot moeder het ons verbood omdat het, wat wij niet wiste,
condooms waren… (Op de foto Dries als plechtigecommunicant)
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Ridder Bart Herman in zijn element….
‘In mijn element’ is de titel van een nieuwe cd én theatershow van ridder-zanger Bart Herman. De cd
werd begin september voorgesteld, de show ging op 10 september in première in Deerlijk.
Na tweeënhalf jaar toeren en veel schrijven voor
collega-artiesten vond de geboren Wevelgemnaar het
de hoogste tijd om een nieuw eigen album te maken,
zijn twaalfde.
In zijn nieuwe liedjes laat Bart niet alleen zien dat hij
zich goed voelt maar wordt ook duidelijk hoe belangrijk
de vier natuurelementen zijn in zijn oeuvre en zijn
leven. Hij zet op de cd tien krachtige Nederlandstalige
songs neer. Daarbij komen meerdere genres komen
aan bod: van luisterliedjes over country en pop tot
rock-’n-roll. In de kerstperiode trad Bart op bij Lisa del
Bo in haar kerstshow ‘Kerst bij Lisa’.
Ook nog even vermelden dat heel wat Mannekesvrienden op 11 juni in De Spil in Roeselare het
concert 'Ode aan de zon' bijwoonden. Speciaal voor 't Manneke uit de Mane had Bart voor een
verrassingsact gezorgd. Hij had een andere Maneridder uitgenodigd, met name Dirk Denoyelle. Ze
zorgden voor een ridderlijke samenzang.

De bierpijpleiding van ridder Xavier Vanneste
We hadden het al eerder vermeld bij de eerste
spadesteek op 11 december 2015 en intussen
is ze klaar: de ruim 3 kilometer lange
ondergrondse bierpijpleiding die de Brugse
brouwerij De Halve Maan van ridder Xavier
Vanneste met de bottelarij aan het
Waggelwater verbindt. Op 16 september 2016
werd de leiding officieel in gebruik genomen. Er
daagden voor de plechtigheid maar liefst 5
ministers op… Het weekend erop was er een
groot volksfeest.
Er zijn vier leidingen waarvan er continu twee
gespoeld worden; een vijfde dient om mogelijke lekken te detecteren. Per uur vloeien 6.000
liter bier onder de Brugse bodem, goed voor 757 bakken Brugse Zot of 18.161 flesjes van 33
cl. Het bier is anderhalf uur onderweg: dat moet zo traag vanwege de kwaliteit. Er waren 22
personen die 7.500 euro betaalden: ze krijgen levenslang elke dag een fles Brugse Zot… Hun
investering is zo na 16 jaar terugbetaald.
Leuk detail: voor wie zou proberen het bier af te tappen: het is niet te drinken want de drank
is nog niet behandeld.
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Ridder Piet Huysentruyt int Westvlams
Het moest er toch eens van komen: een
kookboek van ridder Piet Huysentruyt met
recepten helegans in zijn geliefde dialect. Het
boek ‘Piet int Westvlams’ werd op 13 oktober
voorgesteld in Izegem. Met het boek brengt
Piet vooral een eerbetoon aan zijn ouders die
hem de stiel hebben geleerd. ‘Dit boek moest,
omdat het terug gaat naar alles wat ik ben’,
zegt hij.
Het boek bevat 50 gerechten, ingedeeld per
streek en ook geschreven in het dialect van die
streek. Van Gekapt me ne bruunn boteram en pikels uit Kortrijk tot Gekokte lanhoestientjes me
vesche majnèèze uit Heist. Er werden zelfs dialectkenners ingeschakeld om zo veel mogelijk de juiste
bewoording en schrijfwijze neer te pennen. Het boek is uitgegeven bij Lannoo.
Eind september nam Piet in Johannesburg deel aan het evenement 'Chefs who share'. De grootste
chefs van Zuid-Afrika kookten er voor het goede doel. De opbrengst ging naar organisaties die actief
zijn op het vlak van jeugdontwikkeling en aan een initiatief dat zorgt voor voedingrijke maaltijden en
de aanleg van duurzame groentetuinen voor kansarme kinderen. (Foto VD)

Ridder Marec opent permanente cartoonistengalerie
In 2014 geleden stond ridder Marc De Cloedt,
alias Marec – wereldberoemd in Vlaanderen
als cartoonist van onder meer Het Nieuwsblad
– al mee aan de basis van het Brusselse filiaal
van The Cartoonist.be, een galerie in de
Matongéwijk in Elsene waar bekende
Belgische cartoonisten hun werk tonen en
verkopen.
Op 15 oktober 2016 opende hij nu in de SintJakobsstraat 6 in Brugge – op de parochie van
zijn eigen roots – een permanentie galerie.
In The Cartoonist.be, die uitgebaat wordt
door Marecs vrouw Martine De Vreese en
hun dochter Marloes, valt werk te bekijken én te verkrijgen van 22 cartoonisten uit Vlaanderen,
Brussel én Wallonië. Er komen ook tentoonstellingen rond bepaalde thema's. Zie ook:
www.thecartoonist.be
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Ridder Frans Saint Germain opent Père et Mère
Het was al een tijdje bekend en eind juni was het zo ver. Op
de Grote Markt 43 in Diksmuide openden ridder Frans Saint
Germain en echtgenote Ria hun nieuwe eethuis Père te Mère.
Het ligt naast de feestzalen, waar ’t Manneke al zo vele jaren
in oktober te gast is voor het feestmaal na de herfstzitting.
Intussen heeft zoon Tim de zaak overgenomen, maar vader
Frans voelt zich nog te jong om te gaan rusten en ‘Père et
Mère’ is het resultaat. Open op woensdag, donderdag, vrijdag
en zondag van 12 tot 17.30 uur en op zaterdag van 14 tot 21
uur. Meer info op www.pere-et-mere.be.

Laatste dochter van ridder Stijn Streuvels overleden
In Brugge is Isa Lateur op 20
juni op 93-jarige leeftijd
overleden. Zij was de laatste
van de vier kinderen van
ridder-schrijver Stijn Streuvels
(Frank Lateur) die nog in leven
was. Ze was ook de moeder
van ridder Frank Baert en de
schoondochter van wijlen
ridder Gaston Pieter Baert.
Samen met haar man Hugo
Baert (overleden in 1994) was
Isa
Lateur
vroeger
boekhandelaar. Eerst hielden
zij de boekhandel Zonnewende (later Standaard Boekhandel) open in Kortrijk. In 1956
verhuisden ze naar Leuven om er voor Uitgeverij Desclée De Brouwer de universitaire
boekhandel Universum te leiden. Ze bleven er tot 1967 toen zij door Standaard Boekhandel
werden gevraagd om naar Brugge te komen om er de boekhandel in de Steenstraat uit te
baten. Zolang ze kon, heeft Isa de plechtigheden of evenementen rond haar vader
bijgewoond. Ze heeft ook de oprichting van het Stijn Streuvelsgenootschap in 1994
gestimuleerd. Isa was moeder van vier kinderen en woonde in Sint-Kruis, en de jongste jaren
in wzc Engelendale in Brugge.
Op de foto: Isa Lateur samen met ridder Oswald Maes, acteur en Streuvelskenner, in 2009 in
Ingooigem bij de herdenking van de 40ste verjaardag van het overlijden van Stijn Streuvels.
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Ridder Norbert De Cuyper: groots afscheid als burgemeester
Zaterdag 28 mei 2016 is een bijzondere en
bijzonder emotionele dag geweest voor ridder
Norbert De Cuyper. Hij werd die dag uitgewuifd
als burgemeester van Torhout, ambt dat hij 25
jaar met veel verve heeft bekleed. Er was een
groot volksfeest en een academische zitting, met
minister Kris Peeters als gastspreker. Ook een
delegatie van ’t Manneke uit de Mane was erbij.
Voorzitter Johan Colpaert speldde Norbert het
Manneskesspeldje op (foto).
Eerder al legde jonkvrouw Vlaams minister Hilde
Crevits de eed af als opvolger van Norbert. Ze bleef echter Vlaams minister, waardoor Kristof
Audenaert in de praktijk waarnemend burgemeester werd.

In memoriam ridder Toon Hillewaere
Uitgerekend op het moment dat in Diksmuide onze ridderzitting
plaatshad, is ridder Toon Hillewaere uit Nieuwpoort op zondag 9
oktober onverwacht overleden in Oostende. Hij werd 74 jaar en
was slechts korte tijd ziek.
Sinds 1982 was Toon ridder in de Orde van 't Manneke uit de
Mane. Ruim 30 jaar was Toon leraar Frans aan het SintBernarduscollege in Nieuwpoort, met pensioen sinds 2002. Hij was
een onvermoeibare cultuurliefhebber en -promotor. In 2001 kreeg
hij de Cultuurprijs van de stad Nieuwpoort. Sinds 2013 was hij
stadsdichter in Nieuwpoort. Hij publiceerde boeken over Jacques
Brel en Edith Piaf en gaf talloze causerieën. Hij heeft destijds ook
aan de Mannekesalmanak meegewerkt.
Toon was getrouwd met Nini Biermans en vader van drie dochters.
Op 24 mei 2016 is ook ridder Daniël Vanderscheuren uit Diksmuide overleden. Zijn in memoriam kon
nog verschijnen in onze Mannekesalmanak 2017.

Mannekesalmanak al in uw bezit?
Voor wie ’t Manneke 2017 nog niet zou bemachtigd hebben: meer dan 350
bladzijden boordevol West-Vlaamse humor, vertellingen en weetjes. Voor het
eerst met kleurfoto’s !!!
Prijs: 4,50 euro + port, te bestellen bij hoofdverdeler Jan Denys, Hugo
Verrieststraat 60, 8800 Roeselare (tel. 051 22 43 24) of via e-post:
manneke@mannekeuitdemane.be. ’t Manneke is ook te koop in de Standaard
Boekhandels, heel wat boekenwinkels en bij de leden van het Berek.
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Korte Manenieuwtjes
– In januari 2016 kreeg ridder dr. William De Groote in Gent de Sarton-medaille. Hij ontving deze
wetenschapsprijs van de Universiteit Gent voor zijn bijdrage aan de studie van de geschiedenis van
de medische wetenschap. Op 7.7 vierde dr. De Groote ook zijn 70ste verjaardag. Bij die gelegenheid
getuigde hij in Brugsch Handelsblad openhartig over de gezondheidsproblemen waarmee hij
gekampt heeft. “De maligne tumor die bij mij ontdekt werd, is de grootste levensles die ik gekregen
heb” zei hij.
– Begin dit jaar was poëzie van ridder Jozef Vandromme te zien in de speciale ‘Gedichtenstraat’ in
Zelem (Limburg). Werk van hem werd ook opgenomen in de dichtbundel ‘Jaren die druppelend
versmelten’. Tijdens bijeenkomsten van Vereniging van Katholieke Oost-Vlaamse Schrijvers (VKOS) in
juli en oktober werd poëtisch werk van Jozef voorgedragen. Ook in de gebedskalender 2017 van Kerk
& Leven werd poëzie van zijn hand opgenomen.
– In zijn geboortedorp Sint-Baafs-Vijve worden twee straten naar wijlen ridder André Demedts
(1906-1992) genoemd. Dat heeft de Wielsbeekse gemeenteraad in april beslist. De straten liggen in
een verkaveling aan de oude roterij in het centrum, als het ware in de schaduw van het André
Demedtshuis. De ene straat wordt gewoon André Demedtsstraat, de andere Koen Lisardestraat.
Onder het pseudoniem Koen Lisarde schreef André jeugdboeken.
– Ridder Dirk Denoyelle staat 25 jaar op de planken. Om dat te vieren, pakte hij uit met een nieuwe
show: ‘Allesbehalve stand-up’. De jongste jaren heeft hij vooral voorstellingen op maat voor
bedrijven en grote congressen gespeeld. De nieuwe show begint overigens met een West-Vlaming
die ‘dankzij’ zijn echtgenote vegetariër geworden is. Intussen blijft Dirk ook lego-kunstenaar. Zo heeft
hij dit jaar met 1,5 blokjes de Nederlandse stad Almere nagebouwd, ’s werelds grootste
stadsmaquette.
– Eind september-begin oktober gaf ridder Luc
(Lucas) Van Robays, ook lid van het berek, een
gesmaakte tentoonstelling van zijn recentste
schilderwerken in het oude en sfeervolle romaanse
kerkje van Vichte.

– Op 15 oktober mocht ridder Wilfried Devoldere namens Familiekunde Vlaanderen Regio MandelLeie de Cultuurtrofee van de stad Roeselare in ontvangst nemen. De afdeling Mandel-Leie van de
genealogische vereniging is begin 2012 ontstaan door een fusie van de afdelingen Roeselare en
Kortrijk. Ook ridder Johan Roelstraete maakt deel uit van het bestuur.
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- Op zondag 27 november werd in De Steiger in Menen het jaarboek JAARWERK MMXVI van de
Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (VWS) voorgesteld met een terugblik op het voorbije
literaire jaar in de provincie West-Vlaanderen. Ridder Willy Spillebeen kreeg er de VWS-prijs als
erkenning voor zijn oeuvre. Hij las er voor uit zijn werk.
– Opmerkelijk: op 10 juli 2016 werd de Vlaamse feestdag
voor de eerste keer gevierd in Kassel in Frans-Vlaanderen met
een tweetalige mis. Priesters ridder Cyriel Moeyaert –
intussen 96 – en Gijs van Ryckeghem uit Waregem gingen
voor. De dienst werd opgeluisterd door het vaste koor van
Kassel en het vrouwenkoor Cum Jubile uit Sint-Jan-ter-Biezen
onder leiding van ridder Bernard Deheegher. Ze zongen in
het Frans, Nederlands en Latijn/Gregoriaans. Als afsluiter
werd het ‘Gebed voor het Vaderland’ gezongen.
– Ad te levavi animam meam is de titel van een tweede cd die het Gregoriaans Koor Deerlijk o.l.v.
Egied Vandommele en met ridder Antoon Declercq , lid van ons berek, als koorlid heeft uitgebracht
t.g.v. zijn 15-jarig bestaan. De cd brengt een overzicht van het kerkelijk jaar, aangevuld met enkele
gezangen uit vespers en lof. Prijs: 10 euro. Er is een boekje bijgevoegd met de Latijnse tekst van de
liederen én de Nederlandse vertaling. Info: antoon.declercq1@telenet.be.
– Met Lode Aerts heeft het bisdom Brugge sinds 5 oktober een nieuwe bisschop. De wijding had
plaats op 3 december in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal. Intussen heeft Mgr. Aerts een nieuwe
beleidsploeg aangesteld. Daarin is ridder Pierre Breyne – voorheen Onderwijsvicaris – benoemd tot
vicaris-generaal en bisschoppelijk gedelegeerde voor patrimonium en financiën.
– Ridder-kunstenaar Isidoor Goddeeris uit Roeselare is uitgeroepen tot winnaar van de
tweejaarlijkse Wildemanprijs van het Rodenbachfonds West-Vlaanderen. Het was nog maar de derde
editie en ook de vorige laureaten hebben een band met 't Manneke uit de Mane: eerste winnaar
filmregisseur Jan Verheyen is de echtgenoot van jonkvrouw Lien Willaert en de laureate 2014 was
jonkvrouw Jennie Vanlerberghe. De prijs – die op 26 november in Roeselare werd uitgereikt –
bekroont West-Vlamingen die zich op cultureel of sociaal vlak laten opmerken over de
provinciegrenzen heen. “Isidoor wordt gelauwerd om zijn indrukwekkend vakmanschap dat leidt tot
maniërisme maar deuren opent naar een meeslepend creatief avontuur". Einde citaat en proficiat!
– Ridder Carl Devos, professor, politicoloog, Wetstraatanalist en columnist, krijgt er vanaf januari
2017 een nieuwe functie bij: hij wordt ambassadeur voor UGent. Het komt erop neer dat hij de
belangen van de Gentse universiteit in West-Vlaanderen moet behartigen. De universiteit wil meer
aanwezig zijn in onze provincie. UGent is in onze provincie aanwezig via Howest: in Oostende
(wetenschapspark Greenbridge) en Kortrijk (industriële wetenschappen en technologie). Carl Devos
zal voor die opdracht opereren vanuit Howest in Kortrijk.
– Ridder Aurel Brys, jezuïet, mocht in november vorig jaar zijn 75ste verjaardag vieren en op 28 maart
2016 was het 50 jaar dat hij in India werkt als missionaris. Na een verblijf in Europa en Afrika is hij
sinds 1 december weer in zijn vertrouwde Ranchi.
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