Van ridders en jonkvrouwen
Mediabrief van de Orde van ‘t Manneke uit de Mane vzw
nr. 17 – april 2017
Weledele ridders en alleredelste jonkvrouwen,
Ze zijn van plan om voor onze kust een apart weerbericht te fabriceren. Dat komt omdat aan de kust
de zon schijnt als het in de rest van West-Vlaanderen en zeker in Brussel mollejoengen rint of stront
met haakskes regent. Of misschien ook omgekeerd… In alle geval, we trekken met ’t Manneke tefête
naar de kust, naar Oostende voor onze lentezitting.
In afwachting heeft ’t Manneke weer nog een beetje recent nieuws uit de grote en schone
Mannekesfamilie thopegesprokkeld.
We wensen iedereen veel leesgenot en tot binnenkort.
‘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.

Geert Bourgeois en Xavier Vanneste: ridders in Brazilië
Vlaams minister-president ridder Geert
Bourgeois heeft op dinsdag 4 april
tijdens een evenement in Sao Paulo een
eerste Braziliaanse Brugse Zot van het
vat getapt. Hij moest er wel geduld voor
uitoefenen: de Brazilianen zaten zonder
gas… Brouwerij De Halve Maan uit
Brugge had een chic restaurant
afgehuurd om zijn Brugse Zot en Straffe
Hendrik te lanceren in Brazilië.
Die lancering vergde een hele
voorbereiding en er is volgens ridder
Xavier Vanneste jaren over gepraat. Net
als in Mexico, waar de brouwerij vorig
jaar zijn eerste stappen zette, is de bureaucratie er een uitdaging. De Halve Maan is al in een 30-tal
landen
actief.
Door de taxatie van liefst 70 % op de import en de transportkosten zullen de Brugse Zot en Straffe
Hendrik voor de Braziliaan wel een stuk duurder zijn dan voor ons.

Bob de Bouwer op bezoek bij ‘t Manneke
In februari zijn in Diksmuide de voorbereidende werken (nutsleidingen) begonnen voor de heraanleg
van de Grote Markt. De heraanleg zelf begint op 6 juli en moet tegen mei 2018 klaar zijn.
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Zoals bekend heeft dit gevolgen voor ‘ons’ Manneke. Het standbeeld zal verplaatst worden en komt
dichter bij het stadhuis te staan bij een bomenrij.
Op de ene foto zien we het ontmantelde Manneke, op de tweede foto een fotomontage die
aantoont dat we in de toekomst een mooie selfie zullen kunnen maken met op de achtergrond het
stadhuis en de Sint-Niklaaskerk.
Naar verluidt zou de verplaatsing ergens in augustus-september gebeuren.

Wilfried Devoldere voorzitter Familiekunde Vlaanderen
Wilfried Devoldere, ridder en bereklid van ’t Manneke uit de Mane, werd
op 11 maart in Brugge unaniem verkozen tot nationaal voorzitter van
Familiekunde Vlaanderen (voorheen Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde) voor een periode van vijf jaar. De vereniging telt zo’n 3.400
leden en een 20-tal afdelingen. Hij was tot nu toe ook hoofdredacteur van
het tijdschrift Vlaamse Stam maar hij zal die functie – net als het
provinciaal voorzitterschap – overdragen aan iemand anders. Wilfried is
ook voorzitter van de afdeling Mandel-Leie. Opmerkelijk: daarmee is hij na
Leo Vanackere, Valeer Arickx en Edgard Seynaeve de vierde ridder van 't
Manneke uit de Mane die deze functie vervult!
Niet te vergeten: Wilfried (die in juni 65 wordt) is ook nog voorzitter van de
Maten van Peegie, secretaris van de Vrienden van het Wielermuseum en
voorzitter van Pittemse Heemkring. En sinds kort neemt hij ook het
voorzitterschap waar van Vl@s Roeselare (Vlaamse Senioren).

Jef Claerhout krijgt carrièreprijs
De gemeente Beernem reikte in januari de Cultuurprijzen 2016 uit. Ridder-kunstenaar Jef Claerhout
mocht de carrièreprijs in ontvangst nemen. Voor een kunstenaarsloopbaan van meer dan 50 jaar
verdient hij een plaats in de Beernemse Walk of Fame, zo luidde het. De natuur en de cultuur, de
mythologie en de verhalen, het verleden en het heden, de astronomie en de erotiek, het zijn
onuitputtelijke inspiratiebronnen voor zijn kleine tot heel grote werken, soms met een vleugje ironie
en altijd met veel oog voor detail. Ook op vele openbare plaatsen in West-Vlaanderen en erbuiten
kunnen we genieten van zijn metalen kunstwerken: van flandrien en ridder Briek Schotte in Kanegem
over Peegie van Willem Denys met zijn doos schoensmeer in Roeselare tot ‘t Minneke in Bissegem.
Ook ’t Manneke is hem dankbaar voor het jarenlang vervaardigen van het bronzen Manneke dat aan
het ridderlint hangt. Jef, die later op het jaar 80 wordt, groeide op in Pittem en Ingelmunster, en
woont in de Beernemse deelgemeente Oedelem.
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Jonkvrouw Lies Laridon 10 jaar burgemeester van Diksmuide

minister Hilde Crevits.

Op 1 januari 2017 was jonkvrouw Lies Laridon 10
jaar burgemeester van Diksmuide. “Uit liefde
voor Diksmuide”. Dat is ook de titel van een 64
pagina’s tellend boekje dat zij schreef over haar
burgemeestersdecennium, maar waarin ze ook
terugblikt op haar jeugdjaren. Het zijn natuurlijk
nog lang niet haar memoires, maar ze heeft wel
de illusie, zegt ze, dat wie schrijft – in deze tijd
van vluchtigheid en sociale media – toch een
beetje blijft… Ze vergat ook ’t Manneke niet en
wijdde er een leuk hoofdstukje aan. De
voorstelling gebeurde op de nieuwjaarsreceptie
van CD&V in aanwezigheid van jonkvrouw-

Mark Van de Voorde met ‘Vrij – Verdraagzaam – Weerbaar’
Op 22 maart, dag na dag een jaar na de
aanslagen in Brussel, stelde ridder Mark Van de
Voorde in de abdij van Zevenkerken zijn
nieuwste boek voor: Vrij - Verdraagzaam –
Weerbaar over actieve geweldloosheid.
Hoe gaan we om met dat geweld, en hoe
reageren we daarop? Hoe weerbaar zijn we om
met dergelijke aanslagen om te gaan? Vallen
we terug in een kramp van onmacht en van
(verborgen) haatgevoelens? Zetten we onze
eigen overtuiging die christelijk of anders
gefundeerd is, in de koelkast? Hoe behouden
we, midden in het geweld dat talloze vormen
aanneemt, de vrijheid? En krijgt vandaag de universele ‘broederlijkheid’ – fraternité – nog kansen?’
In het boek geeft Mark Van de Voorde geen naïef, maar een geweldloos én realistisch antwoord. Het
boek verscheen als Pax Christi Pocket.

Korte Manenieuwtjes
– Ridder Yves Benoit, voorzitter van het Kinderkankerfonds, stelde op 11 februari in zijn
geboortedorp Deerlijk twee nieuwe initiatieven voor. Het eerste is een project om ex-patiënten
bijeen te brengen. Nieuw is ook het aanbieden van ontspanningsmomenten aan kinderen in een
palliatieve fase en die thuis zijn. "Het idee groeide bij de ouders van een kindje dat Nona heet en het
krijgt daarom ook haar naam. Wij denken aan een clown, een goochelaar, een muziekgroepje dat die
kinderen ten huize bezoekt en laat genieten van een optreden”, zei Yves Benoit.
– Van Toerismebedrijf Westtoer kreeg jonkvrouw barones Jennie Vanlerberghe een donatie van
1.250 euro voor ‘Moeders voor Vrede’, organisatie die zich inzet voor vrouwen die het slachtoffer
werden van conflicten en geweld. Oprichtster Jennie werkte als ambassadrice mee aan het
Westtoerproject 'De ZIJkant van de oorlog', met evenementen rond opmerkelijke en sterke vrouwen
in het hart van de Eerste Wereldoorlog.
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– Ridder Luc Demeester kreeg op 19 januari uit handen van ridder gouverneur Carl Decaluwe de
onderscheiding van Commandeur in de Orde van Leopold II. Luc is voormalig bestuurder en uitgever
bij Uitgeverij Lannoo. Hij heeft zich ook in heel wat functies voor de sector ingezet, o.a. als voorzitter
van de Boekenbeurs. Verder bekleedt of bekleedde hij vele bestuursmandaten, o.a. van ’t Veer in
Menen, Festival van Vlaanderen… Ook zetelde hij in het directiecomité van het Rode Kruis België en
Vlaanderen.
– In mei 2017 verlaat ridder Michel D’Hooghe de FIFA Council, het uitvoerend comité van de FIFA. Hij
had 29 jaar zitting in die raad. Hij blijft wel nog voorzitter van de Medische Commissie van de
voetbalfederaties FIFA en de UEFA. Hij wil nu nog defibrillators verplicht maken in elk stadion. Hij
steunt ook het voorstel van ridder politicus Pol Van Den Driessche die vraagt dat elke voetbalclub
zou beschikken over minstens één AED-toestel (een draagbaar toestel dat hartritmestoornissen
tegengaat).
– Op woensdag 15 maart werd een delegatie van Familiekunde Vlaanderen, regio Brugge, ontvangen
aan de Burg in Brugge bij de provinciegouverneur ridder Carl Decaluwé. Ook ridder Wilfried
Devoldere, kersvers voorzitter van Familiekunde Vlaanderen (zie elders), was erbij. De gouverneur
kreeg er uit handen van de Brugse familiekundigen zijn kwartierstaat overhandigd.
– Onlangs bracht ridder Mathias Sercu met het gezelschap De Spelerij de voorstelling ‘Dinez in de
sneeuw’. Hij schreef zelf het stuk nadat zijn broer de diagnose kanker kreeg. Mathias vertolkt zelf de
rol van Kurt, die met vrouw misschien voor de laatste keer van een rustig avondje geniet in hun
chalet in Dinez, een dorpje in de Ardennen. Zangeres Hannelore Bedert speelde er ook in mee: haar
eerste echte theaterrol.
– Onze andere ridder-acteur Kurt Defrancq nam samen met Diane Broeckhoven deel aan het
wereldberoemde theaterfestival Woordfees in Stellenbosch in Zuid-Afrika. Aanleiding was de
vertaling in het Afrikaans van de roman De buitenkant van Meneer Jules van Diane Broeckhoven.
Kurt stond er op de planken met de gelijknamige monoloog die hij in Vlaanderen al meer dan 500
keer opvoerde.
– Van ridder Jozef Vandromme verscheen in Het Belang van Limburg het gedicht Verloren leven.
Maandgedichten van zijn hand met illustraties van Frans Lasure verschenen in het weekblad
Landbouwleven. Vier limericks van Jozef sierden onlangs voortuinen in een gedichtenstraat in Zelem.
– Op Aswoensdag 1 maart waren een 40-tal Belgisch zangers te gast in Rome voor een bijzondere
opdracht. Samen met buitenlandse koren luisterden ze met hun gregoriaanse gezangen de
verschillende gebedstijden op in de vier grote Romeinse basilieken. Het ging om een
gemeenschappelijk initiatief van de Académie du Chant Grégorien en de damesschola Cum Jubilo uit
Watou. Dit laatste koor staat onder leiding van ridder Bernard Deheegher.
– Op 15 februari was het 25 jaar geleden dat ridder Daniël Coens op slechts 53-jarige leeftijd
overleed.
– De voorbije maanden mochten we enkele ridders en jonkvrouwen gelukwensen met een
bijzondere verjaardag: Karel Declercq werd 60, Paul Breyne 70, Gwy Mandelinck 80 en Alain de
Caluwe 85. Jonkvrouw Katrien Arickx mocht 65 kaarsjes uitblazen.
– Gelukwensen ook voor twee ridders die een huwelijksjubileum mochten vieren. Ridder André
Deceuninck en echtgenote Christiane Huyse uit Kortrijk vierden diamant. André (88) was jarenlang
voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg in Kortrijk. Ridder Norbert De Cuyper, oudburgemeester van Torhout, en echtgenote Monique De Zaeyer vierden onlangs hun gouden bruiloft.
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– Ridder priester Joris De Jaeger (94) werd in het wzc Sint-Elisabeth in Oostende – waar hij verblijft –
in intieme kring gehuldigd voor de 69ste
verjaardag van zijn priesterwijding. Ook
ridder eregouverneur Paul Breyne was
aanwezig. Joris De Jaeger is wijd en zijd
bekend als ‘pasterke De Jaeger’: bijna 40 jaar
lang (tot 1987) was hij aalmoezenier van de
West-Vlaamse
seizoenarbeiders,
de
bietenmannen of ‘Fransmans’. Hij kreeg
hiervoor de Franse medaille van Officier dans
l’Ordre du Mérite Agricole.
Overigens onderging het Fransmansmuseum
in Koekelare recent een complete
metamorfose. Het vernieuwde museum
opende op dinsdag 7 maart de deuren voor
het grote publiek. Na bijna 25 jaar was het museum aan een grondige vernieuwing toe, om zodoende
een blijvend en actueel eerbetoon te brengen aan die vele seizoenarbeiders.
– Ridder dr. William De Groote schreef samen met drie Brugse stadsgidsen een dubbele wandel- en
fietsgids. Die geeft een overzicht van alle zorginstellingen en –initiatieven binnen de Brugse
stadsmuren door de eeuwen heen. Daarin ziet men de evolutie van de armenzorg in een stad, die in
de late middeleeuwen de rijkste van Vlaanderen was, maar in de 19de eeuw de meest verpauperde
van het land was door epidemieën als tyfus en cholera. Info: www.erfgoedbrugge.be.
– Eerder hebben wij al het overlijden gemeld van twee achtbare ridders: baron Fons Margot op 24
januari en Urbain Claeys op 2 februari 2017.
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