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Heksje Lotje is het geestes-
kind van Lieve Baeten.
Lieve maakte carrière als

illustratrice van jeugdboeken en
schrijfster van prentenboeken. Be-
gin de jaren 90 kwam de interna-
tionale doorbraak met het eerste
prentenboek over het nieuwsgieri-
ge heksje Lotje. In 1993 krijgt
Lotje een speciale vermelding op
de boekenbeurs van Bologna. Het
boek werd ook bekroond met de
boekenpauw. Ondertussen is het
boek al in 18 talen vertaald. Later
volgden nog meer Lotje-avontu-
ren. Lieve Baeten overleed in
2001 op 47-jarige leeftijd tijdens
een verkeersongeval. Haar kinde-
ren werkten haar laatste boek af.
Naar aanleiding van 20 jaar Lotje
werd het originele werk van Lieve
Baeten verzameld in een prachti-
ge tentoonstelling in De Letter-
schuur. Op 29 oktober komt ook
de musical naar Zonnebeke.

Lotje in de stoet
Op de feestelijke opening kon
Lotje natuurlijk zelf niet ontbre-

ken. Marjan Degendt (32) uit
Moerbeke-Waas kruipt al enkele
jaren in de huid van het nieuws-
gierige heksje. Samen met haar
vriend zette ze ook een musical-
productie over Lotje op poten.
Marjan vindt deze heksenfeesten
fantastisch. “Ik speel nu zelf en-
kele jaren heksje Lotje en ik heb
een echte voorliefde voor heksen.
Zowel de goede als de kwade
heksen vind ik leuk om spelen.
Bij ons in de streek zijn er nog te
weinig initiatieven, hier voel je
echt dat de heksenstoet leeft. Er is
ook een mooie samenhang. Ik ben
heel blij dat heksje Lotje aan bod
komt in de stoet. Zelf zal ik niet
spelen in de heksenstoet, maar ik
heb hier duidelijk een waardige
opvolger.” Margaux Knockaert
(10) uit Beselare zal de rol van
Lotje vertolken tijdens de heksen-
stoet. Margaux: “Ik zal op de wa-
gen heksje Lotje spelen in een
heksenklasje, samen met twee
vriendinnetjes. Els Corneilli (42)
uit Beselare zal onze heksenjuf
zijn. Els heeft ook alle kleren ge-

maakt. Ik ben wel een beetje ze-
nuwachtig voor de dag zelf, maar
ik vind het superleuk dat ik dit
mag doen.”
Margaux kreeg ook enkele tips
van Marjan hoe ze zich best als
Lotje kan gedragen.

Nieuw parcours
Het Heksencomité heeft het par-
cours van de stoet voor dit jaar
gewijzigd. Dat was niet evident,
want dit jaar werd de dorpskern
van Beselare gerenoveerd en werd
er ook een nieuw OC gebouwd.
Tot in het voorjaar was het nog
niet duidelijk of de werken klaar
zouden zijn tegen de Heksenstoet
van 28 juli, maar burgemeester

Dirk Cardoen en schepen Dirk Si-
oen gaven de garantie dat het
nieuw uitgestippeld parcours ze-
ker zal kunnen gevolgd worden.
Het nieuwe parcours werd met
één van de grote heksenwagens
op enkele cruciale plaatsen met
succes uitgetest.
De opstelling gebeurt opnieuw in
de Oude Kortrijkstraat, de Kloos-
terlaan en de Steenmolenlaan. Net
zoals vorige jaren trekt de stoet
eerst door de Dadizelestraat. Dan
volgt het nieuwe deel van het tra-
ject. Achter café Het Brouwershof
gaat de stoet naar links door het
Neerhof, de Molenhoekstraat en
de Geluwestraat richting kerk. Via
de toegangsweg naar het nieuwe

OC komt het gevolg in de Sport-
laan en trekt het verder richting de
Vuilewaasstraat en De Warande.
Ten slotte gaat de optocht richting
markt met de hoofdtribune en
door de Beselarestraat tot de Da-
dizelestraat waar de stoet eindigt.
De totale afstand bedraagt 3,3 km.
In de voorbije edities maakte de
stoet een lus en kwam twee keer
voorbij de hoofdtribune en dat
zorgde soms voor problemen. Nu
zal de stoet overal één keer passe-
ren.

De Orde van Sefa
Sefa Bubbels is de meesteres van
alle Beselaarse toveressen. Ze is
het boegbeeld van de Beselaarse
Heksenstoet. Zo’n ontzagwek-
kend figuur verdient het dan ook
om omringd en ondersteund te
worden. Daarom komt er nu de
Orde van Sefa. Tijdens de pers-
conferentie werden de huidige be-
stuursleden die minstens drie
Heksenstoeten zetelen in de Hek-
senstoet vzw, vanaf 2013 automa-
tisch opgenomen in de Orde van
Sefa. De Orde van Sefa roept zijn
volgelingen om de twee jaar sa-
men op de laatste donderdag van
oktober en dat telkens in de even
jaren. De volgelingen van Sefa
worden ambassadeurs van de Be-
selaarse Heksenstoet. Ze vormen
een platform waaruit nieuwe con-
tacten gelegd worden en nieuwe
ideeën vorm krijgen. De titel is
voor het leven en is niet over-
draagbaar. (adz)

De 43ste Heksenstoet van zondag 28 juli krijgt een vernieuwd parcours met overal één passage

Lotje maakt haar entree 
Q ZONNEBEKE/BESELARE – Onlangs werd in
bibliotheek de Letterschuur de tentoonstelling
‘Twintig jaar Lotje’ feestelijk geopend. De vzw
Heksenstoet koppelde daar meteen ook de
persconferentie voor de 43ste Heksenstoet
aan. Tijdens die avond werden ook de huidige
bestuursleden opgenomen in ‘De Orde van Se-
fa’.

In Margaux Knockaert heeft ‘heksje Lotje’ Marjan Degendt een waardi-
ge vervangster. (Foto ZB)

“Na mijn lager middelbaar in het
college van Menen, trok ik al op
mijn 15de naar Torhout”, zegt de
58- jarige André, die samen met
zijn echtgenote Marleen Des-
camps in de Sportlaan in Beselare
woont. Hij heeft twee kinderen
Brecht en Hanne en een kleinkind
Jorre. Hij koos in Torhout de rich-
ting Menswetenschappen of de
ideale voorbereiding op de studies
voor onderwijzer. “Ik keek op
naar mijn dooppeter en oom
‘meester Hauspie’ die leraar was
in de gemeenteschool van Besela-
re. Ook mijn latere schoonbroer

cilmachine, de naschoolse Franse
les, het begeleiden van het leerlin-
genvervoer met de schoolbus, het
toezicht houden in de klasmis bij
het begin van het schooljaar, het
toezicht bij het middageten….”
André kon zich geen mooier af-
scheid dromen dan de tweedaagse
reis van vorige maand naar Euro-
disney Parijs. “Een mooiere uit-
stap om mijn onderwijsloopbaan
samen met mijn leerlingen uit het
vijfde leerjaar om af te sluiten kun
je inderdaad niet bedenken. Ook
de vele schoolfeesten, eetfestijnen,
verrassingsuitstappen voor het
personeel waren activiteiten die de
spirit in het schoolteam aanwak-
kerden. Natuurlijk waren de drie
musicals absolute hoogtepunten
wat de samenwerking betreft.”

En nu?
André zal zich niet vervelen. “Ik
hou van tuinieren en yoga. Ik ben
nog altijd bestuurslid bij KWB.
Daarnaast ben ik lid van zang-
groep De Reutelnoot. Ook mijn
kleinkind Jorre zal ik graag ver-
wennen. Ik laat de school niet vol-
ledig los want ik ga de woensdag
als gemachtigd opzichter het ver-
keer regelen”, besluit André.

(EV)

weg geleerd. Na die jaren kreeg ik
de kans om op 1 oktober 1985 te
muteren naar Beselare. De vrije
lagere meisjesschool startte met
gemengd onderwijs en men wilde
daarbij ook een mannelijke leer-
kracht. Toen telde de school 64
leerlingen en vier leerkrachten. Nu
is dit 300 leerlingen en 25 perso-
neelsleden en kreeg de school als
naam De Biesweide. Ik kende nog
de tijd van werken met een sten-

eerlijk zeggen dat ik de eerste we-
ken evenveel bezig was met het
intomen van dit jong geweld al
met les geven. Na dit beginjaar
trok ik naar de jongensschool in
Bissegem, toen een afdeling van
het Sint – Amandscollege van
Kortrijk. Ik heb er negen jaar het
tweede leerjaar gegeven. Ik kijk
nog altijd tevreden terug naar die
periode. Daar heb ik de knepen
van het onderwijzersvak gaande-

Freddy studeerde voor onderwij-
zer zodat mijn beroepskeuze rap
gemaakt was. Na drie jaar Mens-
wetenschappen en twee jaar oplei-
ding tot onderwijzer studeerde ik
in 1975 af als kersverse leer-
kracht.”
In 1975 startte André in de ge-
meentelijke jongensschool te
Moorslede als onderwijzer in het
vijfde leerjaar. “Er werden mij 32
leerlingen toevertrouwd. Ik durf

Basisschool De Biesweide nam afscheid van onderwijzer André Hauspie

“Ik kon geen mooier afscheid dromen”
Q BESELARE – Op
vrijdag 28 juni namen
de directie, leerkrach-
ten en leerlingen af-
scheid van leerkracht
André Hauspie in ba-
sisschool De Bieswei-
de. Na een loopbaan
van 38 jaar, waarvan
28 jaar in De Bieswei-
de, zal hij nu genieten
van zijn pensioen.

Meester André met zijn klas tijdens het afscheidsfeestje. (Foto adz)
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Het Algemeen Boerensyndicaat of
kortweg ABS Moorslede zet op
zaterdag 13 juli opnieuw Slyps
Koerse op touw. In het begin was
er enkel sprake van een paarden-
koers, maar ondertussen zijn er al
heel wat activiteiten toegevoegd
aan het programma.
Aangezien het ABS Moorslede dit
jaar vijftig jaar bestaat, geeft ze op
vrijdag 12 juli een uitgebreide re-
ceptie. “Elk jaar is dat de vooraf-

gaande activiteit waarbij alle le-
den, buren en sponsors zijn uitge-
nodigd. Dit jaar hebben we ook
alle vroegere bestuursleden en
voorzitters uitgenodigd”, legt
Geert Vanthuyne uit. Haspart De-
smet, Jules Deleye, Paul Vanthuy-
ne, Omer Vannevel, Willy De-
jonghe, Frans D’Hooghe en Ge-
rard Remmery waren de pioniers
die ervoor zorgden dat het ABS
Moorslede ontstond.

Geschenk voor iedereen
Op zaterdag gaan de activiteiten
dan verder voor het grote publiek.
Zaterdagmorgen vindt er om 9 uur
een vinkenzetting plaats, georga-
niseerd door de Vrije Vinkeniers
Moorslede. Daar is er zo’n 100
euro aan geldprijzen te winnen.
“Daarnaast krijgt iedereen ook
nog een geschenk van het ABS”,
voegt Geert eraan toe.
In de namiddag om 16 uur gaat
dan de uiteindelijke paardenkoers
van start. “Er zijn vijf reeksen gro-
te dravers, vier reeksen pony’s,
een parochianenkoers waarbij er
een vlucht is over 800 meter, twee
reeksen boerenpaarden en als af-
sluiter een, wat wij noemen, mini-
Waregem. Dat is een parcours met

twee hindernissen.” Die paarden-
wedstrijd organiseert ABS in sa-
menwerking met de club, De Win-
gense Paardenvrienden. Daarnaast
werken ze ook samen met De Dol-
le Menners. Samen met hen vormt
het ABS het hele organisatieteam.
Zondag 14 juli vindt de afsluiter
van het weekend plaats. Dan vindt
er een barbecue plaats en zal er
ook nieuw landbouwmateriaal ten-
toongesteld worden. Daarnaast zal
er ook een wedstrijd voor Jack
Russells plaatsvinden en een tom-
bola.
Inschrijven voor de barbecue kan
bij Geert (051 77 72 88) tot 11
juli. Volwassenen betalen 20 euro
en kinderen 10 euro. Er is ook een
springkasteel voorzien. (AFM)

Slyps Koers stippelt opnieuw veelbelovend programma uit

Paardenkoers op hoeve 

De organisatoren kunnen alvast rekenen op mooi weer, nu nog een mooi bezoekersaantal... (Foto Jan Stragier)

Q SLYPSKAPELLE – Na jaarlijkse traditie volgt
Slyps Koers het weekend na Slyps kermis. Ook
dit jaar vindt de paardenkoers voor de acht-
tiende keer plaats, meerbepaald op zaterdag
13 juli op de akkers van Geert Vanthuyne.

Nessim Ben Driss kreeg 92
procent van de stemmen.
Nessim is uitbater van

Marhaba op de Plaats in Dadizele.
Burgemeester Ward Vergote be-
hoort samen met Pol Verhelle,
Geert Vanthuyne, Anousjka Buy-
se, Stefan Cardoen, Monique De
Rudder, Johan en Thomas Paret,
Natacha Deleu, Dirk Vantomme
en Wim Crabbe voor een periode

ven”, aldus de burgemeester.

Grimmertinge
Het grote gespreksonderwerp was
uiteraard de toekomst van zwem-
bad De Amfoor.

“GEEN LIJKEN UIT DE
KAST, MAAR HELE
KERKHOVEN”

Met het domein Grimmertinge
heeft het nieuw gemeentebestuur v
overigens ambitieuze plannen.
“We willen scholen het gebruik
van het zwembad, het gemeen-
schapscentrum De Bunder en de
bibliotheek aanbieden”, zegt de
burgemeester. “In De Bunder gaan
we een klaslokaal met een digitaal
bord voorzien. Een school uit bij-
voorbeeld Houthulst kan dus met
drie klassen komen en de kinderen
volgens een beurtrol om het uur
iets anders laten doen. Zwemmen
afgewisseld met onderwijs. De si-
te Grimmertinge is een grote rijk-
dom en reden om het zwembad te
behouden.” (Erik De Block)

hebben het in oktober zeer goed
gedaan en behaalden een schitte-
rend resultaat. Door samenhorig-
heid, inzet en volharding.” Het
nieuw schepencollege kreeg van
het vorig gemeentebestuur een
zware erfenis. “Er vielen geen lij-
ken uit de kast, maar hele kerkho-

het Zomeraperitief van Open Vld
in het gemeentelijk domein ’t Tor-
reke in Dadizele. De burgemeester
stond er nog even stil bij de uit-
slag van de gemeenteraadsverkie-
zingen. “Dit is als Open VLD ons
eerste evenement sedert de verkie-
zingen”, zegt Ward Vergote. “We

van vier jaar tot het nieuw bestuur.
Er moet intern nog een ondervoor-
zitter, secretaris en penningmees-
ter worden aangeduid. De verte-
genwoordigers voor de regiobe-
stuur Roeselare-Tielt zijn Johan
Paret en Ward Vergote.
De verkiezing vond plaats tijdens

Burgemeester tijdens verkiezing nieuw bestuur Open VLD

Nessim runt Open VLD
Q MOORSLEDE – Ge-
meenteraadslid en res-
taurantuitbater Nes-
sim Ben Driss is verko-
zen tot voorzitter van
de plaatselijke afde-
ling van Open VLD
Moorslede. Hij was na
de gemeenteraadsver-
kiezingen van oktober
waarnemend voorzit-
ter. Burgemeester
Ward Vergote is de
uittredende voorzitter.

Het nieuwe bestuur van Open VLD met Nessim Ben Driss als voorzitter. (Foto Jan Stragier)

Monsterlijke
stunts

MOORSLEDE – Op zaterdag 6 en
zondag 7 juli komt de nieuwe
‘Summer Tour 2013’ van Monster
Mania naar de parking aan het
zwembad. “De productie is een
mix van actie en acrobatie zowel
met wagens als met monster-
trucks. De interactie met het pu-
bliek is zeker een meerwaarde”,
klinkt het bij de organisatie.
De voorstellingen omvatten slip-
werk, een stierengevecht tussen
wagen en toreador, sprongen over
mensen en door vuurringen, vuur-
stunts … Na de evenwichtsacroba-
tie haalt de organisatie de mon-
stertrucks boven.
Ook de jongste rijder ooit, de tien-
jarige Jeffery Delporte, zal aanwe-
zig zijn. Vorig jaar won hij de
World Record Stunt omdat hij erin
slaagde om met een wagen op
twee wielen de afstand te over-
bruggen van 403,5 meter. Tijdens
de pauze kan het publiek de mon-
stertrucks van dichtbij bekijken.
Op zaterdag is er een voorstelling
om 19 uur en op zondag een om
16 uur. (AFM)

Ritten CTS-
wielerploeg

MOORSLEDE – Zondag 7 juli en
zondag 14 juli zullen de wielren-
ners van Cycling Team Slypska-
pelle weer uitrijden. De A-ploeg
vertrekt samen met de B-ploeg op
7 juli om 9 uur richting Jonkersho-
ve voor een tocht van 50 kilome-
ter. Zondag 14 juli rijdt de A-
ploeg naar Belcantour Westouter
voor een tocht van 120 kilometer
en vertrekt ze om 7.30 uur. De
B-ploeg rijdt naar Zwevegem voor
een rit van 50 kilometer. Vertrek-
ken doen de fietsers om 9 uur.
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