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NIEUW 

Beste leden, sympathisanten, 
 
heb je vragen over de     
nieuwsbrief, heb je een weetje, 
mooie foto’s, …. Deze kan je en 
mag je naar het bovenvermeld 
mailadres sturen 

Wij danken U voor het in ons 

gestelde vertrouwen . 

Wij     

wensen U 

en uw    

familie    

sfeervolle     

kerstdagen 

en een  

vredevol, 

gelukkig 

en gezond     2018. 
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Goeiemiddag burgemeester, collega’s schepenen, gemeenteraadsleden, voorzitter en leden van het 
OCMW.  
 
Graag verwelkom ik ook de leden van vzw      
Parochiale werken Sint- Amandus en alle         
medewerkers en vrijwilligers die van deze kerk 
een prachtige ontmoetingsplaats zullen maken. 
Op de naam zullen jullie nog even moeten   
wachten. Wel wil ik jullie wat meer vertellen over 
de aankoop van de kerk en de figuur van pastoor 
Merckx.  
Met enige fierheid durf ik zeggen dat ik in de 
aankoop van de kerk toch enige rol gespeeld heb. 
Toen het schepencollege op de hoogte gebracht 
werd dat de kerk van Hemelrijk verkocht zou worden, werd mij gevraagd om mijn rol van bemiddelaar 
uit te spelen, een rol die ik al heel lang meedraag. En het moet gezegd, na lange gesprekken met mensen 
van de parochiale werken zijn we tot een mooie prijsovereenkomst gekomen. In naam van het schepen-
college wil ik de leden van de vzw parochiale werken en hun voorzitter Karel Marchand oprecht danken 

voor de  prima onderhandelingen die gevoerd zijn. 
We betaalden een bedrag dat zelfs lager was dan de 
schattingsprijs. 
Ondertussen zijn de verbouwingen volop aan de gang. 
Heel wat mensen zetten zich 100% in om van dit   
project iets moois te maken. Namen noemen is altijd 
delicaat, iemand vergeten doet men altijd.  Vandaar 
dat ik iedereen die nu bezig is met het  verwezenlijken 
van deze mooie ontmoetingsplaats in naam van het 
gemeentebestuur ten zeerste te bedanken.  
Toch wil ik één persoon in het bijzonder vermelden en 
dat is Chantal Buyl, zij is afdelingshoofd Facility bij de 

gemeente. Chantal is de trekker van dit project en is dus van a tot z bij alles betrokken. Alles gaat door 
haar handen, van ruwe schetsen tot perfecte plannen. Ze volgt de werken op met aandacht voor de 
meningen en suggesties van alle betrokkenen.  
Mijn collega Lieven Vernaillen en ikzelf zijn samen met Chantal onze aanvraag voor de projectsubsidie bij 
het plattelandsloket van de provincie gaan verdedigen. Er waren heel wat subsidieaanvragen, maar toch 
haalden wij ze binnen vooral dankzij haar. Dus Chantal, bedankt voor je tomeloze inzet! 
Natuurlijk wil ik het ook even hebben over E.H. pastoor Merckx , Louis Merckx.    Als pastoor Merckx zou 
kunnen zien waar we mee bezig zijn en misschien doet hij dat wel… zou hij heel fier zijn om te zien wat 

we met zijn levenswerk van plan zijn. Hij was graag onder de mensen, samen met mensen en dat willen 

we in dit mooie project ook voortzetten.  
Ik mag zeggen dat ik Pastoor Merckx heel goed gekend heb. Samen met mijn tweelingbroer Eric, zijn we 
jarenlang misdienaar geweest in de Sint-Amanduskerk waar Merckx toen onderpastoor was. We        
dienden graag de mis, vooral als het met onderpastoor Merckx was. Er was altijd wel iets te beleven. Hij 
was een bezig bij en deed graag aan alles mee. Zo liet hij bv. het Hof te Leeuwe herleven! Niet alleen de 
kinderen waren gelukkig op het speelplein, ook de volwassenen. Merckxke zorgde dat er een lokaal met 
biljart was, legde er een bollebaan aan  waar heroïsche strijd geleverd werd waar hij dikwijls de hoofdrol 
speelde en waarbij hij vaak een krachtterm niet schuwde omdat het een spel was.                                              
Op het dorp zagen ze onderpastoor Merckx niet graag naar Hemelrijk vertrekken, maar toen de mensen 
zagen hoe hij daar op korte tijd ook iedereen betoverde met zijn enthousiasme en beminnelijkheid werd 
hij nog meer op de handen gedragen.                                                                                                            
En dan zijn levenswerk, de kerk…   Samen met de inwoners van Hemelrijk en ver daarbuiten, bouwde hij 
deze kerk. Toen al was de kerk een       
ontmoetingsplaats voor iedereen. De    
benedenverdieping diende voor alle      
mogelijke evenementen.  
Pastoor Merckx was door onze inwoners 
heel graag zien, bijna verafgood zelf. Maar 
toen gebeurde er iets wat niemand had 
verwacht, hij niet in het minst. De pastoor 
werd overgeplaatst, bevorderd naar een 
andere gemeente. Naar mijn mening had 
dit nooit mogen gebeuren, want zoals men 

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
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Luc  
Van Der Hoeven 

Ogshuis CMW-

 Afscheid zusters Welle 

zegt “iets oudere bomen verplant men niet”. E.H. Merckx 
is 3 jaar na zijn overplaatsing overleden, hij werd amper 
60 jaar. 
Beste mensen, we gaan er voor zorgen dat pastoor 
Merckx nooit vergeten wordt.  
Om te eindigen wil ik jullie toch graag een anekdote  
vertellen die mijn tweelingbroer Eric en ikzelf              
meegemaakt hebben met hem. Louis Merckx  was een 
deugniet, nooit om een grap verlegen. Ik ben zeker dat 
sommigen onder jullie deze anekdote zullen herinneren.  
Jarenlang waren we meerdere keren per week misdienaar in de Sint-Amanduskerk op het dorp, we 
dienden de mis afwisselend met  onderpastoor Merckx en pastoor Van der Stricht. De priesters      
droegen toen nog een soutane, een lang priesterkleed Er was net een nieuwe verwarming geplaatst in 
de kerk. De  hete lucht kwam uit een grote rooster in de kelder , die bestaat nu nog trouwens. Het  
rooster bevind zich in de vloer rechts vooraan in de kerk. De eerste keer dat de verwarming aanstond 
deed Pastoor Van der Stricht , den bros genaamd samen met de 2 broskes, Alberic en Eric, de hoogmis, 
we hadden ook een bros vandaar dat onderpastoor Merckx ons die naam gegeven had. Merkckxske  
had ons opgestoken om  bij het buitenkomen  van de sacristie niet rechtdoor via het hoogkoor naar het 
nieuw altaar te stappen, maar bij het buiten komen van de sacristie direct links af te slaan en de weg te 
nemen via het rooster met hete lucht. Het onvermijdelijke gebeurde: Eric stapte  links van het rooster, 
ik rechts. Pastoor Van der Stricht die met de kelk in zijn handen net achter ons kwam stapte midden 
over het  rooster. Den bros zijn soutane vloog omhoog en iedereen kon zijn lange witte onderbroek 
zien. De kerk lag plat van het lachen, het resultaat was een berisping voor onderpastoor Merckx en een 
schorsing voor de 2 broskes.  
Beste mensen dit is een waar gebeurd verhaal!  

Alberic Sergooris 

De Palaver Vervolg 

Afscheid zusters Welle 
Het is intussen al héél lang geleden dat ik in Welle belandde. 
De Vrije Basisschool gaf mij onmiddellijk een gevoel van gezelligheid en geborgenheid – een 
bepaalde sfeer die moeilijk onder woorden te brengen is maar die zó goed aanvoelde en 
daar had de zustergemeenschap een groot aandeel in. 
We vormden eigenlijk één grote       
familie waar iedereen voor iedereen 
zorgde. 
Toen al organiseerden de zusters de 
voor- en naschoolse opvang avant la 
lettre. Ouders die vroeg naar het werk 
moesten vertrekken, konden hun    
kinderen reeds afzetten in het klooster. 
Het gebeurde zelfs dat kindjes in de 
kerk werden gebracht toen de zusters 
nog in de vroegmis van 6.30u zaten! 
Ook na schooltijd werden kinderen 

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
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opgevangen in het klooster. En dat was in die tijd een gratis service. 
 

In mijn beginjaren had ik niet zo veel contact met zuster Juliette, toen 
titularis van de 1ste kleuterklas. Dat veranderde natuurlijk toen ik zelf 
kleuters mee bracht naar school. 
Ik leerde zuster Juliette kennen als een zeer gedreven kracht – soms 
streng maar altijd zeer rechtvaardig. 
Dat heb ik altijd in haar bewonderd: elk kind werd op dezelfde manier             
behandeld. 
Ik koester nog steeds de vele foto’s die ze mij bezorgde van alle       
activiteiten in de klas. Nu kunnen ouders daarvoor terecht op de    
website of de facebookpagina van de school maar toen bestond dat 
allemaal nog niet. 
Onlangs hebben we herinneringen aan haar opgehaald met enkele 

andere collega’s uit die tijd. 
Bleek dat haar superrecept voor het bakken van wafels nog door ons allemaal gebruikt 
wordt. Lekkerder kan je wafels echt niet eten! 
Later, toen zij met pensioen ging, was er nog steeds die grote inzet voor de parochie. Ze 
was ook jarenlang catechiste. 
Toen ik directie werd, woonden de zusters nog enkele jaren in het klooster. 
Na zuster Elysia werd zuster Juliette de kok van dienst in het klooster en het kon toch zó 
lekker ruiken op de speelplaats. Honger dat we daar van kregen! 
Zij was ook jarenlang onze trouwe portier: elke ochtend opende ze alle deuren en elke 
avond zorgde zij ervoor dat alles weer goed afgesloten werd. 
Zo’n persoonlijke service … dat was voor mij toch nog enkele jaren een echte luxe! 
’t Was een leuk gezicht … zuster Juliette … niet echt van de grootsten … altijd op stap met 
die enorme sleutelbos. 
’t Was eigenlijk altijd meer in galop dat zij over de speelplaats liep: in West-Vlaanderen   
zouden ze over haar zeggen: “wat een vinnig dingske!” 
Bedankt zuster Juliette voor alles wat je voor de school en de parochie gedaan hebt! 
 

Zuster Paula heb ik uiteraard veel beter gekend. 
Ze kreeg gezondheidsproblemen waardoor ze af en toe noodgedwongen enkele maanden 
afwezig was. Ik deed dan, als interimaris, vaak haar vervanging. 
Later, toen zij halftijds begon te werken, werden we duopartners in het 6de leerjaar. 
Ik heb in die periode héél veel van haar geleerd. 
Met de vernieuwingen van de laatste jaren in de onderwijswereld heb ik nog vaak aan haar 
moeten terugdenken. 
Groepswerk, differentiatie, zelfs binnenklasdifferentiatie … het was haar allemaal niet 
vreemd. 
Eigenlijk is er op dat vlak in al diejaren niet zo veel veranderd: ze goochelen nu enkel met 
wat geleerde woorden maar au fond komt het op hetzelfde neer. 
Hoe zij de kinderen voorbereidde op de IDP (Interdiocesane Proeven) was toch wel      in-

drukwekkend! We behaalden dan ook altijd schitterende resultaten. 
Ik zat ook jaren met haar in de werkgroep “pastoraal”; zij was de leidende 
kracht om alle eucharistievieringen in elkaar te boksen en de liedjes aan te 
leren aan alle kinderen. 
We hebben genoten van haar zangtalent! 
Zij was ook de bezieler van de sneeuwklassen. Toen ik in Welle begon, was 
er al een traditie van ongeveer 20 jaar. We zijn nog enkele keren samen 
naar Zwitserland kunnen gaan. Dat was voor mij een goede leerschool 
toen ik het roer volledig mocht overnemen in het 6de leerjaar. 
Een anekdote uit die tijd die me altijd bijgebleven is … We vertrokken toen 
nog met de slaaptrein vanuit Brussel-Zuid. We moesten dus met z’n  allen 
eerst in Denderleeuw de trein naar Brussel nemen. 

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
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Afscheid zusters Welle vervolg 

Er kwam een trein aan (maar dat was eigenlijk nog niet de onze), zuster Paula sprong er op, de 
deuren gingen dicht en wij ( ouders, kinderen en ikzelf) bleven verweesd achter op het perron. 
 
Gelukkig kwam alles in orde en zagen we elkaar in Brussel terug. We hebben er nadien nog 
hartelijk om gelachen! 
Later, na haar pensioen, bleef zij zich inzetten voor de parochie en bleef ze ook de schakel 
tussen de school en de parochie. 
Het was een bezige bij: catechiste, koorlid, samensteller van het parochieblad, helper bij    
ziekenzorg … ze deed het allemaal. 
Bedankt voor alles, zuster Paula! 
 

Zuster Evelyne kwam pas een 5-tal jaren geleden naar Welle. Haar heb ik dus niet zo goed 
gekend. 
Ik weet wel dat zij zich in die korte periode al héél goed geïntegreerd had in onze                  

parochiegemeenschap. Ze was ook steeds de chauffeur van 
dienst voor de medezusters. Bedankt! 
 

 

We vinden het ontzettend jammer dat de zusters Welle  
moeten verlaten. 
Met hun vertrek eindigt een stukje ”Wellese “geschiedenis. 
Zij zullen hier heel erg gemist   worden. 
We wensen hen nog vele jaren in goede gezondheid … 
We gaan met de Sanseverias (dat is ons onlangs opgericht 
groepje van enkele gepensioneerden) zeker eens op bezoek. 
Dat is beloofd! 
 

 
Zuster Juliette, zuster Paula en zuster Evelyne, 
 

Het ga jullie goed … jullie zullen hier nooit vergeten worden! 
 

 

Hilde Van den Meersschaut 
Directie VBS Welle 

 Bouwvergunning lokaal jeugd Welle 
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Op de valreep, vlak voor het einde van dit jaar, mogen wij als              
gemeentebestuur samen met de jeugd van  Welle het heuglijke nieuws 
melden dat de bouwvergunning voor het nieuwe lokaal afgelopen     
donderdag 7 werd afgeleverd. Jeugd Welle is weer een stap dichter bij 
de droom van hun nieuwbouw aan het Broekpark.  
 

In 2016 stelde het schepencollege, samen met de betrokken                
verenigingen, zijn beleidsvisie voor de jeugd- en sportinfrastructuur in 
Denderleeuw voor.  Heel wat sportverenigingen kampten met            
capaciteitsproblemen en intussen werd de voorziene oplossing in de 
beleidsvisie al uitgevoerd voor de tennis met een nieuwe overdekte hal, 
met de opening van het gemeentelijke kunstgrasveld en het A-terrein 
van de Standaard vervolgd door de werken aan de kleedkamers en het 
sanitair. Ook heel wat jeugdverenigingen bleken te  kampen met       
infrastructurele problemen, zodat het gemeentebestuur samen met de 

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/


P A G I N A  6   

Bouwvergunning lokaal jeugd Welle vervolg  

 https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/.                                    CDNV.Denderleeuw@gmail.com 
http://denderleeuw.cdenv.be/ 
 

organisaties een  engagement nam om duurzame  oplossingen 
uit te werken. Chiro Sint-Kristien Denderleeuw en de vzw’s 
Jeugd Welle (Jeugdcentrum Pingie, KSA Welle, Chiro              
Sint-Lutgardis Welle) en Lokalenproject Stam X, Scouts en Gid-
sen stapten allemaal mee in.  
Voor Jeugd Welle bleek het antwoord een nieuwbouw te zijn 
aan het Broekpark. 
Bij gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2006 werd RUP 

"Verruimd Broekpark" definitief vastgesteld met een grote ruimte voor recreatie en een zone voor 
gebouw in dit recreatiegebied; in 2013 zijn we intensief gestart met onderhandelen met de        
eigenaars tot het minnelijk verwerven van de gronden om dit gebouw te kunnen zetten. Tot het 
punt dat alle noodzakelijke gronden verworven werden en we met de gemeenteraad op 30 juni 
2016 besloten hebben om  SOLVA aan te stellen om dit initiatief te begeleiden voor het “Realiseren 
infrastructuur voor    jeugdverenigingen, realiseren openluchtrecreatiegebied”. 
Na het intensieve onderhandelen met de eigenaars, zijn we intensief met alle betrokken partijen 
gaan onderhandelen van de vzw jeugd welle, de administratieve diensten en SOLVA, tot er een  
definitief ontwerp uit de bus kwam. Eentje waar we als gemeente best fier mogen op zijn. Het   
gebouw combineert een mooie look met een praktische indeling en scoort ook hoog op vlak van 
duurzaamheid met een warmtepomp en zonnepanelen.  
Dit gebouw is, samen met de nieuwbouw van Scouts en Gidsen aan het Walleken en de verhuis van 
de Chiro naar de Thontlaan,  het resultaat van een mooie samenwerking tussen gemeentebestuur 
en jeugdverenigingen en is het beste bewijs dat overleg loont. Het gemeentebestuur hamert op het 
belang van de jeugd voor onze gemeente en wil alles op alles zetten om hen de middelen om te 
leren, spelen, groeien en ontwikkelen aan te reiken. Met deze projecten biedt Denderleeuw alvast 
een mooie start. Kortom, de toekomst lacht onze jeugdbewegingen toe! 
Daarnaast vergeten we ook de omgeving niet. Er worden buiten in het recreatiegebied toiletten en 

aan het gebouw zelf een overdekte fietsenstallingen voorzien voor parkbezoekers 
én voor de lopers van Welle wordt de huidige looppiste uitgebreid met een Finse 
piste aangelegd.” 
Dit ontwerp werd ingediend bij de Vlaamse Overheid, die de bouwvergunning    
vorige week op 7 december afleverde. Het    bestek, de aanvang van de                
aanbestedingsprocedure en de raming werden recent ook goedgekeurd op de 
Raad van Bestuur van  SOLVA, zodat we nu op zoek kunnen naar een aannemer. Na 
het doorlopen van de gunningsprocedure kunnen de werken hopelijk in juni 2018 
van start gaan. Dit project kan rekenen op onze steun via € 350.000 subsidies en 
een renteloze lening.”  

 

 

 Blokspotten 

Via Blokspot biedt het gemeentebestuur   
locaties aan waar scholieren en studenten 
samen rustig kunnen studeren. Vanaf      
maandag 4 december 2017 tot vrijdag 2  plek 
om te blokken?  Meer info op   
In totaal zijn er 35 plaatsen beschikbaar.. 
 
Zoek je een rustige plek om te blokken?  Meer 
info op    denderleeuw.be/blokspot  

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdenderleeuw.be%2Fblokspot&h=ATOuESsfZNEs35qYDjSWEVMbFQbKvhe7At7jLtCW72zALTDiPreIY4c5jGjUs1M9ER0qWyROzjIJ126iBpt2nNbrJIKVGvOwhjXPu0nZo9Dxs-JmwR_gXogeMbe3o-QJ1ovSFwJECRQvJ9--9-ccrJ-c1dUtzGlub4cWeLyH4cQuzWyvPhd3Kk5hzKA
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Sport- Cultuur- en Welzijnsprijzen 
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