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EDITO

Waken over handwerk 
in het onderwijs!

Beste lezers, 

Als voorzitter van de Confederatie Bouw – Vlaamse Schijnwerkers ben ik heel tevre-
den en fier dat we dit jaar toch een editie van De Vlaamse Houtproef hebben kunnen 
organiseren. De editie van 2020 kon omwille van de coronasituatie niet doorgaan en 
ook dit jaar had het heel wat voeten in de aarde om alles geregeld te krijgen. Maar 
desondanks vonden we het toch nodig om de wedstrijd te organiseren. 

Waarom we zoveel moeite doen? Omdat we nog steeds rotsvast overtuigd zijn van het 
feit dat handvaardigheid de basis blijft van ons vak en dat het uiterst belangrijk is dat 
de jongeren deze technieken en vaardigheden aangeleerd krijgen. In de leerplannen 
is vastgelegd dat de jongeren met machines moeten leren werken, en dat begrijpen 
we uiteraard. Maar het gaat wel ten koste van het aantal uren dat de leerlingen nog 
met hamer, beitel, zaag en schaaf aan de slag gaan. Zoals u verderop kan lezen, heeft 
de coronacrisis er bovendien ook voor gezorgd dat heel wat praktijkuren verloren 
zijn gegaan. 

In onze hoogtechnologische digitale samenleving moeten we erover waken dat de 
manuele vaardigheden niet helemaal ondergesneeuwd raken. En dat is een van de be-
langrijkste boodschappen die we met deze wedstrijd willen meegeven. Het handwerk 
blijft een van de fundamenten van ons vak!

Uiteraard wil ik alle deelnemers ook feliciteren met hun inzet. Veel succes gewenst 
met de laatste jaren van jullie opleiding en hopelijk komen we elkaar over enkele ja-
ren opnieuw tegen als collega’s op een werf, ergens in Vlaanderen!

Willy Simoens 
VOORZITTER CONFEDERATIE BOUW –  

VLAAMSE SCHRIJNWERKERS

Willy Simoens
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Vorig jaar kon de Vlaamse Houtproef 
jammer genoeg niet doorgaan. De wed-
strijd stond toen vlak na de paasvakantie 
gepland en net in die vakantieweek brak 
de coronapandemie in alle hevigheid 
los. Ons land ging in lockdown en de 
organisatoren zagen geen andere moge-
lijkheid dan de wedstrijd te annuleren. 

Dit jaar lagen de kaarten anders, maar 
evenementen organiseren waar grote 
aantallen mensen aan deelnemen, was 
nog steeds erg delicaat. Heel wat scho-
len lieten bijvoorbeeld geen externe be-

zoekers toe, waardoor toezichthouders 
en pers niet welkom waren. Andere 
scholen gingen nog een stap verder en 
besloten om dit jaar helemaal niet deel 
te nemen. Omwille van die reden was er 
dit jaar geen Vlaamse Houtproef in de 
provincies Vlaams-Brabant en Limburg. 

In cijfers
In West-Vlaanderen, Antwerpen en 
Oost-Vlaanderen waren er wel voldoen-
de scholen die wilden deelnemen, maar 
door de coronasituatie kon de wed-
strijd toch niet in zijn traditionele vorm 

plaatsvinden. Bovendien waren ook de 
traditionele prijsuitreikingen in aan-
wezigheid van familie en vrienden van 
de deelnemers dit jaar niet toegelaten. 
Daarom besloten de organisatoren, de 
Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijn-
werkers om wel per provincie een win-
naar uit te roepen, maar geen winnaar 
voor heel Vlaanderen aan te duiden. 

Uiteindelijk namen 10 middelbare scho-
len uit de provincie Antwerpen, 9 uit 
Oost-Vlaanderen en 8 uit West-Vlaan-
deren deel aan De Vlaamse Houtproef, 

Vlaamse Houtproef  
benadrukt belang van 
praktijkvakken in coronatijden
Op donderdag 22 april 2021 vond de Vlaamse Houtproef plaats. Helaas werd  
het geen editie zoals de voorgaande, dat was gezien de coronasituatie niet 
mogelijk. Maar in tijden waar de praktijkvakken in de scholen meer dan ooit 
onder druk staan, vormde de wedstrijd wel een belangrijk lichtpunt. 
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goed voor in totaal 390 deelnemende 
leerlingen. Het werkstuk was dit jaar 
een houten stoeltje waarin tal van hout-
verbindingen verwerkt zaten.  

Signaal naar scholen
De Vlaamse Houtproef had dit jaar ook 
een belangrijke symboolwaarde. Als 
gevolg van het verplichte deeltijds af-
standsonderwijs hebben veel scholen ge-
snoeid in het aantal praktijkuren. In een 
periode waar we de handvaardigheid van 
de jongeren jaar na jaar zien achteruit-
gaan is dat geen goed goede zaak. 

Met de Vlaamse Houtproef wilde de 
Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijn-
werkers een duidelijk signaal uitsturen 
dat de praktijkvakken ook in deze co-
ronaperiode uiterst belangrijk blijven 
voor leerlingen in de beroepsgerichte 
opleidingen. We hebben begrip voor 
het feit dat de coronasituatie de scho-
len dwingt om de lessen aan te passen, 
maar dat mag niet ten koste gaan van de 
praktijkuren!

Meer informatie over de editie van 2021  
op www.houtproef.be

WIE ZIJN  
DE BESTE JONGE 

HOUTBEWERKERS  
VAN  

VLAANDEREN? 

WEST-VLAANDEREN
Shakira Deleu - BuSO

Dieter Rooryck – TSO

Nathan Vercaemer - BSO

ANTWERPEN
Mylo Sibelo – BuSO

Indi Sillen – BSO

Sverre Roeis - BSO

OOST-VLAANDEREN
Rune De Wolf – TSO

Ruben Smet – BSO
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De Vlaamse Houtproef      in beeld
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De Vlaamse Houtproef      in beeld
In 27 Vlaamse Scholen was donderdag  
22 april geen schooldag als alle andere.  
De 390 deelnemers aan de Vlaamse 
Houtproef kregen die dag immers geen 
les. In plaats daarvan moesten ze tijdens 
de schooluren een stoeltje in elkaar 
timmeren met veel oog voor detail en 
een secure afwerking. Een sfeerbeeld.  
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Hoewel de editie 2021 van de Vlaamse Houtproef slechts een beperkte editie was, was 
er toch heel wat persbelangstelling voor het evenement. Heel wat regionale media 

wijdden één of meerdere artikels aan de wedstrijd. 

Veel persbelangstelling 
voor Vlaamse Houtproef

(WB42/1)

I 51
VRIJDAG 18 JUNI 2021 

TIELT

Het is intussen een traditie ge-

worden: Schuiferskapelle viert

kermis in juni. Na een rustpauze

van een jaar (corona, uiteraard),

kunnen de Kapellenaren straks

weer genieten van plezier, verge-

zeld van het noodzakelijke hapje

en drankje. Klaas Carrette, voor-

zitter van het bewonersplatform,

is alvast in de wolken. “Het moest

allemaal erg snel gaan, vermits we

wachtten op de richtlijnen vanuit

de overheid. Maar van zodra er

groen licht was voor een nieuwe

editie van onze kermis, zijn we uit

de startblokken geschoten. Het

wordt weliswaar een light-editie

en we volgen de geldende coro-

namaatregelen, maar daarom

wordt het niet minder plezant.”

Er is zelfs ruimte voor een pri-

meur. “We mogen na meer dan

25 jaar nog eens botsauto’s ver-

welkomen op onze kermis”, deelt

Klaas blij mee. “Die zullen onze

traditionele attracties vergezellen.

Er komt een draaimolen, schiet-

kraam, eendjeskraam en uiter-

aard het friet- en oliebollen-

kraam. Ook hebben we een

dorpsloop op poten gezet. Op za-

terdag kunnen de sportieve Ka-

pellenaren een looptochtje on-

dernemen en dat op een gezapig

tempo. Er is keuze tussen een lus

van 5 en van 10 kilometer.”

ROND DE KERK

Geen kermis zonder een verfris-

send drankje in de hand en ook

daarvoor wordt gezorgd. “Het is

lang geleden dat we nog eens iets

konden drinken op ons dorps-

plein, maar daar zorgt de dorps-

bar dit jaar voor. Ook volkscafé ‘t

Kapellenoarke verhuist voor de

14de editie naar het dorpsplein.

Zelf vind ik het fantastisch dat het

hele kermisgebeuren zich rond de

kerk verzamelt. Die plek vormt

toch echt het kloppend hart van

ons dorp.”

Tussen alle kermisgejoel door kan

er ook even genoten worden van

een rustige wandeling. “Daarvoor

zorgt onze plukwandelroute, die

tijdens het kermisweekend op

zondag officieel ingewandeld

wordt. Voor de gelegenheid zul-

len de meeste horecazaken langs

de route op zondagnamiddag ge-

opend zijn.”

PLUKWANDELROUTE

De plukwandelroute wordt een

tocht van ongeveer 5,5 kilometer,

die start en eindigt op het De

Breuckplein en zorgvuldig uitge-

stippeld werd door een enthou-

siaste ploeg. De plukwandelroute

is de eerste wandeling in wat een

nieuwe traditie moet worden in

het plattelandsdorp. Onder de

overkoepelende naam Omme-

gank is er een werkgroep opge-

richt binnen het bewonersplat-

form dat een aantal lusvormige

wandelroutes zal bundelen. Elke

wandelroute krijgt een eigen in-

valshoek, de eerste wordt dus een

plukroute.

“Een plukroute is een route met

fruitbomen en -struiken op open-

baar of privédomein die vrij mo-

gen geplukt worden. De route

doet trage en landelijke wegen

aan, waarvan een deel ook onver-

hard is. We hebben er ook op ge-

let dat er zich voldoende horeca-

zaken op het traject bevinden, er

regelmatig een zitbank voorzien

is en voor de kleinsten zijn er ook

enkele speelpleintjes.”

De volledige tocht wordt beweg-

wijzerd. “Je kan de witte bordjes

herkennen door hun zeshoekige

vorm en groene opdruk. Bij de

tocht hoort een wandelbrochure,

die je ook op de site van The Dirty

Scums kan terugvinden. Op de

wegwijzers staan bovendien QR-

codes. Die bevatten leuke weetjes

over de locaties en ook deskundi-

ge historische informatie. Zo kom

je te weten wat een dosseweg of

vrouwenboom zijn, of maak je

kennis met Nikolaas van Tolen-

tijn, Het Atelier en de Heilig Hart-

verering.”

HONGER EN DORST

Wie na het lopen, wandelen of

spelen een hongertje heeft, kan

op zaterdag en zondag terecht in

dorpscafé ‘t Een en ‘t Ander en in

brasserie ‘t Smoefeloarke. Ook

dorpsboerderij Nest opent op

zondagnamiddag de deuren en

tijdens het weekend vind je de ijs-

jes van IJspol terug in het dorp.

De kermis opent op vrijdag 18 ju-

ni vanaf 16.30 uur, op zaterdag en

zondag vanaf 14 uur.

Meer info op: www.

leefbaarschuiferskapelle.be en

www.thedirtyscums.com/

schuiferskapelle/

Wandelroutes.htm

J U N I K E R M I S O P H E T K A P E L S E D O R P S P L E I N I S T E R U G

“Na meer dan 25 jaar weer botsauto’s”

_________

“Het wordt een
light-editie,
maar die zal
niet minder
plezant zijn”
KLAAS CARRETTE

_________

We zien Tineke Meersman, Bruno Gekiere, Bart Guillemyn, Tom Waerniers, Klaas Carrette, Dirty Pick (aka Bart D'ooghe) ,
Bert Cocquyt en Hans Lema. (foto WME)

SCHUIFERSKAPELLE Na een jaartje stilte bereidt

Schuiferskapelle zich voor op de eerste kermis sinds

2019. Op het dorpsplein komen dit weekend niet en-

kel leuke attracties, maar je kan er onder andere ook

terecht voor het dorps- en volkscafé en een gloed-

nieuwe wandelroute. “Ik ben alvast héél blij dat we

weer iets voor de dorpelingen kunnen organiseren.”

DOOR LIEN DEPAUW

TIELT Eind april namen de leer-

lingen van het vijfde jaar van de

opleiding Interieurbouwer van De

Ster deel aan de Vlaamse Hout-

proef, een leerlingenproef waar

techniek en vakkennis centraal

staan. De resultaten zijn onder-

tussen bekend en ze haalden

mooie plaatsen.

Via deze houtproef wil de Confe-

deratie Bouw het beroep van

houtbewerker in de kijker stellen

en ook de opleidingen in de sec-

tor bekendmaken aan het grote

publiek.

VAKJURY OORDEELT

Dit jaar begon alles op donderdag

22 april toen het plan voor het

werkstuk op de school binnen-

liep. Daarna mochten de leerlin-

gen die dag met ditzelfde plan

aan de slag in de werkplaats van

de school.

Onder toezicht van een afgevaar-

digde van de Confederatie Bouw

ontstonden zo tal van moderne

kinderstoelen in massief hout en

plaatmateriaal die op het eind

van de dag genummerd en afge-

haald werden voor een grondige

beoordeling door een professio-

nele vakjury.

Met drie eervolle plaatsen in de

categorie buitengewoon beroeps-

onderwijs was de editie van 2021

zeker een succes voor De Ster uit

Tielt. Sybe Valcke uit Oostrozebe-

ke behaalde een knappe tweede

plaats, Robbe Dewitte, eveneens

uit Oostrozebeke afkomstig, was

derde en Joachim Van Ruymbeke

uit Wingene legde beslag op de

zesde plaats.

Via sponsoring kregen alle laurea-

ten van deze houtproef waarde-

volle prijzen. 

(WME)

Leerlingen De Ster in de prijzen na Houtproef Confederatie Bouw

Sybe Valcke, Robbe Dewitte en Joachim Van Ruymbeke vielen in de prijzen tijdens de de Vlaamse Houtproef. Directeur Paul
Strubbe en leerkracht Jan Vanassche, die de leerlingen begeleidde, waren trots met de behaalde resultaten. (foto WME)
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Gisteren vond De Vlaamse Houtproef plaats, een wedstrijd van de Confederatie Bouw – Vlaamse

Schrijnwerkers voor leerlingen uit de richting hout of schrijnwerkerij in de tweede en derde

graad van het middelbaar onderwijs (BuSO / BSO / TSO). Met de wedstrijd wil de organisatie een

duidelijk signaal uitsturen dat de praktijkvakken ook in deze coronaperiode uiterst belangrijk

blijven voor leerlingen in de beroepsgerichte opleidingen. Door de coronasituatie en het

verplichte deeltijds afstandsonderwijs zijn de scholen genoodzaakt om de lessen aan te passen,

maar dat mag niet ten koste gaan van de praktijkuren.

Home (https://www.bouwenwonen.net/) / Nieuwbouw (https://www.bouwenwonen.net/nieuwbouw)

/ Het laatste nieuws (https://www.bouwenwonen.net/nieuwbouw/nieuws.asp)

/ Dossier Coronavirus / COVID-19 (https://www.bouwenwonen.net/dossier/?d=31&c=Dossier-Coronavirus---COVID-

19)

(https://www.bouwenwonen.net/dossier/?d=31&c=Dossier-Coronavirus---COVID-19)

Praktijklessen cruciaal voor leerlingen in de bouw,

zeker in coronatijden
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MECHELEN
TSM laat 
Vlaamse Houtproef
niet schieten
Een 22-tal leerlingen van de TSM
zaagde en schaafde donderdag
aan hun Vlaamse Houtproef in de
hoop de concurrentie zo de loef af
te steken.
De Vlaamse Houtproef is een wed-
strijd die de Confederatie Bouw
Vlaamse Schrijnwerkers jaarlijks
organiseert voor houtbewerkers
uit het technisch, beroeps en bui-
tengewoon onderwijs. De vierde-
jaars kregen ‘s ochtend de plannen
voor een stoeltje, tegen 18 uur
moest dat klaar zijn.
«De proef is eens iets anders dan ze
op school gewoon zijn. De leerlin-
gen leren onder tijdsdruk te wer-
ken, zoals in het bedrijfsleven», legt
Ronny Peeters, voorzitter van de
Aannemers-Schrijnwerkers van de
Provincie Antwerpen (VASPA), uit.
Erg vonden de leerlingen dat niet.
Ze vonden het net leuk zich te me-
ten met leeftijdsgenoten en te wer-
ken tegen een deadline. Omwille
van corona namen maar tien van
de anders zestien scholen uit de
provincie deel. «Ik vind dat we als
Mechelen meubelstad niet mogen
ontbreken, al kunnen omwille van
de coronamaatregelen vandaag
niet al onze leerlingen deelnemen»,
zegt Erwin De Smet, technisch ad-
viseur bij TSM. (WVK)

WIJNEGEM
Shopping Center
plant fikse uitbreiding
Als alles goed gaat, is het Wijne-
gem shopping center in 2025 niet
meer te herkennen. Er wordt een
stuk bijgebouwd en ook het huidige
gebouw zal ook een renovatie on-
dergaan. 
Aan de westzijde van de site, ter
hoogte van de Krijgsbaan en Turn-
houtsebaan, zou volgens de plan-
nen een gigantisch nieuw complex
van twee verdiepingen hoog neer-
gepoot worden. In de hoogte bou-
wen zal belangrijk zijn voor de nieu-
we bioscoop die daar gepland
staat. Het gloednieuw concept
omarmt ook het ‘food court’-feno-
meen, waar verschillende keukens
samenkomen om bezoekers van
een snelle hap te voorzien. En voor
wie de 250 winkels in het huidige
shopping center niet genoeg zijn,
zal verder kunnen shoppen in nieu-
we, lokale retailzaken. Als kers op
de taart voorziet het project een
aantal vrijetijdsformules, zoals een
speeltuin, een trampolinepark en
diverse workshops. (GVZ)

BORNEM/PUURS-ST-AMANDS
3.100 chauffeurs gecontro-
leerd tijdens flitsmarathon
De politie van Klein-Brabant heeft
woensdag 3.100 chauffeurs gecon-
troleerd op hun snelheid. Het deed
dat tijdens de nationale flitsmara-
thon. Van alle gecontroleerde au-
tobestuurders hielden 5,5 procent
van de chauffeurs zich niet aan hun
snelheid. Zij zullen een pv in hun
brievenbus krijgen.  (TVDZM)

Politiezone Budukap gooit 
75 hardrijders op de bon
tijdens flitsmarathon
De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-
Waver en Putte) heeft tijdens de nationale flitsmarathon 75
chauffeurs beboet. De politie controleerde in al zijn vier ge-
meenten. 

In Bonheidenstond de politie opgesteld langs de Muizensteen-
weg. Er werden 200 chauffeurs gecontroleerd. Op de Muizen-
steenweg mag er maximum 50 kilometer per uur worden ge-
reden. «3 chauffeurs negeerden dat», luidt het bij Lies Verreet
van de politiezone. «De hoogst gemeten snelheid bedroeg er
67 kilometer per uur.» 
In Duffel controleerde de politie langs Euster. Hier passeerden
honderd voertuigen de flitscamera. 11 chauffeurs reden sneller
dan 50 kilometer per uur en zullen een proces-verbaal in hun
brievenbus mogen verwachten. Eén chauffeur zal voor de po-
litierechter moeten verschijnen. De chauffeur reed 33 kilome-
ter per uur te snel. 
Ook in Sint-Katelijne-Waver vond er een snelheidscontrole
plaats. Hier stond de politie op de Heisbroekweg. In tegenstel-
ling tot de overige plaatsen, mag er hier maximum 70 kilometer
per uur worden gereden. Van de 969 auto’s die passeerden, re-
den twaalf te snel. Eén chauffeur werd geflitst aan 102 kilome-
ter per uur. 
Tot slot had de flitswagen in Puttezich geïnstalleerd op de Leu-
vensebaan. «Hier schreven we 94 boetes uit en controleerden
we 908 voertuigen», besluit Verreet. De snelste chauffeur hier
klokte af op 75 kilometer per uur (TVDZM)

Met een symbolische eerstesteen-
legging gaf Gymcenter Klein-Bra-
bant cvba donderdag het start-
schot voor de bouwwerken aan
het nieuw gymnastiekcomplex in
Sportpark De Schans in Puurs-
Sint-Amands. «We investeren 3,4
miljoen euro, en hopen het ge-
heel eind 2021 af te werken. Ook
andere verenigingen, scholen en
bedrijven zijn hier meer dan wel-
kom», zegt voorzitter Johan Mi-
chiels.

«De bouwheren achter dit nieuwe
gymnastiekcomplex zijn de Puur-
se turnclub Verto en de acrobati-
sche gymnastiekclub Ambitious
Pro Gymnastics. Deze clubs waren
vroeger één, maar na een conflict
eind jaren ‘90 ging ieder zijn eigen
weg.»

Drie sportruimtes
«De gemeente Puurs-Sint-
Amands bracht ons echter weer bij
elkaar, met de vraag om samen de

PUURS-SINT-AMANDS

Gisteren was er de eerstesteenlegging van de Gymhal 
Klein-Brabant aan Sportpark De Schans. Foto David Legreve

Clubs bouwen samen nieuw gymcenter in sportpark De Schans
schouders te zetten onder dit
complex. Dat deden we ook, en
het resultaat mag er nu al zijn»,
zegt Michiels.
«We bouwen, met ondersteuning
van de gemeente Puurs-Sint-
Amands en Sport Vlaanderen,
een hypermoderne hal met een
totale oppervlakte van zo’n 2600
vierkante meter. Het geheel be-
staat uit drie grote sportruimten:
een toestelturnhal met alle nodi-
ge toestellen, een acrogym speci-
fiek voor trainingen en wedstrij-
den in acrobatische gymnastiek
op het hoogste niveau, en een po-
lyvalente sporthal die geschikt is
voor allerlei sporten zoals volley-
bal, badminton en meer.»

Meer dan welkom
«We zorgen heel bewust voor dit
ruime aanbod, zodat ook andere
sportclubs uit de regio in de toe-
komst gebruik kunnen maken
van ons nieuwe complex. Ook de
scholen en de vele bedrijven uit

de buurt zijn hier meer dan wel-
kom om te sporten. De bouwwer-
ken moeten eind 2021 achter de
rug zijn, daarna hebben wij nog

een tweetal maanden nodig om
het geheel in te richten. Vanaf ja-
nuari 2022 zullen onze leden hier
hun kunnen tonen.» (EDT)

ROUWBEGELEIDSTER VERVANGT FUCK CANCER PARTY DOOR POTJESVERKOOP

Marika wil dromen van stoere
‘prinses Febe’ helpen waarmaken
Een zesde ‘Fuck Cancer Party’ zit er om-
wille van corona niet in, maar niets doen
voor kankerpatiënten, is voor Marika
Roggeman (38) uit Elzestraat geen op-
tie. Ze startte zopas een verkoop van ge-
personaliseerde potjes ten voordele van
de Mechelse Febe (8), het dappere meis-
je uit Mechelen dat een ongelijke strijd
vecht tegen een ongeneeslijke kanker.
Het doel: zoveel mogelijk dromen waar-
maken van de stoerste prinses van de
hele wereld. WANNES VANSINA

MECHELEN/SINT-KATELIJNE-WAVER

Marika Roggemans verkoopt kaarsenpotjes ten voordele van de zieke Febe. Foto David Legreve

Prinses Febe in actie met een puzzel. Foto RV

plantje. Kopers kunnen de kleur
en een opschrift kiezen. Kost-
prijs: 6 euro. «Ophalen kan heel
coronaproof bij me thuis in een
speciale bus waardoor we zelfs
geen contact hoeven te hebben.»

Horrorverhaal
De familie van Febe kan de geste
appreciëren. Een jaar geleden
werden al heel wat acties op po-
ten gezet, maar dat viel vervol-
gens stil, op een mooie actie met
gesigneerde T-shirts van Belgi-
sche voetbalploegen door een
neef van de mama na.
«De acties gingen van heel veel
naar heel weinig», vertelt tante
Kimberly Garcia, die de Face-
bookpagina ‘Hartje voor Febe’
beheert. Speelt mee dat het een
tijdlang erg slecht is geweest met
Febe. «Plots werd ze suf, at en re-
ageerde niet meer. De shunt
(buisje tegen vochtophoping, red.)
in haar hoofdje bleek verstopt. Ze
zijn onmiddellijk onverdoofd
gaan boren om de druk te ver-
lichten», doet ze het horrorver-
haal.
Dat was in augustus. Intussen
gaat het weer veel beter. Goed
zelfs, al is dat relatief natuurlijk.
Een MRI-scan eerder deze
maand toont aan dat de tumor
stabiel is en niet meer verder is
gegroeid. «Febe krijgt nog regel-
matig chemo en haar bloedwaar-
den schommelen nog, maar onze
prinses geniet vooral van het
zonnetje en de grote schommel
in de tuin», klinkt het.

Dromen heeft het meisje nog
in overvloed. «Maar al wat ze
vraagt, kan momenteel niet
door corona. Ze moet extra op-
letten, want een besmetting
met het virus zou fataal zijn.
Dus blijft ze vooral thuis.
Dankzij Bednet kan ze toch
nog een aantal lessen op
school volgen», zegt Kimberly.

Disneyland
Een aantal wensen werd al
waargemaakt. Zo kreeg ze
haar prinsessenkamer. «Haar
grootste droom blijft een reis

naar Disneyland. Een bezoek
met verblijf in een luxekamer
en prinsessen bij het ontbijt,
dat zouden we onze stoerste
prinses van de hele wereld nog
heel graag willen geven.»

Een of meerdere potjes bestellen
kan via info@vooraltijdinje-
hart.be en sms op
0473/78.00.48. Overschrijven
kan op BE94001471268314 met
de vermelding ‘actie Febe’ en je
naam. Meer info
op  facebook.com/marika.rog-
geman.

Marika kent de vernietigende
kracht van kanker van heel
dichtbij. Tien jaar geleden ver-
loor ze schoonbroer Yves Ver-
dickt aan darmkanker. «Hij was
maar 41 en papa van twee
kindjes van 5 en 2. Ik heb ge-
zien wat dat doet met een ge-
zin. Los van de ziekte zijn er de
financiële problemen. Je komt
al snel op ziekenkas te staan,
moet aan je spaargeld zitten.»
Het overlijden veranderde ook
haar leven. Het inspireerde de
boekhoudster om ook rouwbe-
geleidster te worden. Elke dag
wordt ze sindsdien geconfron-
teerd met mensen die overlij-
den. «Dat is altijd erg, maar als
het gaat om kinderen… Dat
went nooit en dat mag ook
nooit wennen, want de dag dat
dit wel zo is, moet ik stoppen.»

SuperDries
Ondanks haar drukke agenda
zette ze de voorbije tien jaar
verschillende acties op ten
voordele van kankerpatiënten,
vaak kinderen. Ze organiseerde
al vijf keer een Fuck Cancer Par-
ty, in Perron M in Mechelen en
in zaal Sint-Ludwina in Bon-
heiden, en verkocht snoep ten
voordele van Dries Meirsman,
de intussen overleden jonge-
man uit Niel die door de fans en
spelers van Beerschot werd
geëerd als SuperDries.
Een nieuwe ‘Fuck Cancer Party’
zit er ten gevolge van de coro-
namaatregelen niet in, maar
Marika vond een andere ma-
nier om geld in te zamelen. Ze

besliste potjes te gaan verko-
pen voor ‘Prinses Febe’, een
doodziek meisje uit Mechelen.
Haar ouders Stephanie en Jelle
kregen op 12 maart vorig jaar

het hartverscheurende nieuws
dat een hersentumor zich ge-
nesteld heeft in haar hoofdje.
Genezing is niet mogelijk.

Coronaproof
Marika leerde Febe onlangs
toevallig kennen via Facebook
dankzij een foto van het guitige
meisje met de (door de chemo)
weinige haartjes. Ze vroeg en
kreeg toestemming om een ac-
tie op poten te zetten. «Ik wil
het gezin helpen om de dro-
men van deze lieve, moedige
meid te helpen waarmaken.
Door corona konden andere
acties niet doorgaan.»
Ze verkoopt kleine potjes ge-
schikt voor een kaarsje of

Febe krijgt nog
regelmatig chemo en
haar bloedwaarden
schommelen nog,
maar onze prinses
geniet vooral van 
het zonnetje en
spelen in de tuin

TANTE KIMBERLY
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VEURNE 

Met pijn in ons hart, maar met mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van onze broer

 De heer

Xavier De Baenst
geboren in Veurne op 9 februari 1937 

en overleden in het WZC Maria Troost in Veurne op 3 juli 2021.

 Oud-medewerker Metaalwaren De Baenst
Oud-lid van de Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker

De uitvaartplechtigheid rond de asurne vindt plaats in intieme kring in de aula van Uitvaartzorg Kesteloot in Veurne.
Dit melden u:

Herman (†) en Ria (†) Demeyere - De Baenst en familie
Paul en Rita De Baenst - Debruyne en familie
Mark en Magda De Baenst - Franchoo en familie
Luk (†) De Baenst
Pierre en Annemie Pollet - De Baenst en familie

zijn zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

danken u voor uw steun en blijken van medeleven.

Oprechte dank aan zus Annemie voor de jarenlange hulp.
Bijzondere dank aan Ria en Katleen, alsook aan hun lieve collega’s van Kastanjedal en Tagaste in Veurne, een fantastisch team.

Rouwadres: Familie De Baenst

p/a Uitvaartzorg Kesteloot
Koksijdestraat 3, 8630 Veurne

Online condoleren kan via www.uitvaartzorg-kesteloot.be
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VEURNE Er is op de valreep be-
slist dat er dit jaar toch een Ker-
misrommelmarkt wordt georga-
niseerd in de wijk De Voorstad,
op 24 juli. Het wordt een corona-
veilige versie op de Ieperse Steen-
weg, vanaf de rotonde Ieperse
Steenweg/Zuidburgweg tot aan
AZ West. Het ziekenhuis en de
huisartsenpraktijk blijven bereik-
baar.
Inschrijven kan alleen telefo-
nisch, bij José Plesier op 058 31 36
40. Het inschrijvingsgeld bedraagt
5 euro per 4 m en moet worden
overgemaakt op rekeningnum-
mer BE23 8802 9683 4191, op
naam van vzw De Voorstad, met
vermelding ‘rommelmarkt 24 juli’
en naam van de inschrijver. Pas
na ontvangst van de betaling is de
standplaats verzekerd. 

Inwoners van de Iepersese Steen-
weg kunnen een standplaats voor
hun deur reserveren of hun voor-
keur opgeven (uiterste inschrij-
vingsdatum 15 juli!). 
Drank- en eetstands niet zijn toe-
gelaten en er mogen geen nieuwe
goederen worden verkocht. De
rommelmarkt wordt georgani-
seerd volgens de dan geldende
coronamaatregelen. Nu betekent
dat:maximaal één bezoeker per
1,5 lopende meter aan elke zijde
van een kraam of attractie, stand-
houders en kermiskramers dra-
gen een mondmasker, en er wor-
den handhygiënemiddelen ter
beschikking gesteld. 
Via een controlesysteem wordt
het aantal bezoekers opgevolgd
en er wordt een eenrichtingsver-
keersplan opgesteld. (MVO)

Toch Kermisrommelmarkt in
wijk De Voorstad 

VEURNE Het Veurnse stadsbe-
stuur heeft de bouwvergunning
voor de realisatie van de Neder-
landse supermarkt Albert Heijn
goedgekeurd. “De aanvraag vol-
deed aan alle voorwaarden en we
ontvingen geen bezwaarschrif-
ten”, reageert schepen van Ruim-
telijke Ordening Pascal Sticker
(Veurne Plus).
Bijna gelijktijdig hadden twee Ne-
derlandse supermarktketens een
aanvraag ingediend om zich in de
regio te vestigen. In Diksmuide
was dat Jumbo, maar daar keurde
het stadsbestuur de aanvraag niet
goed omdat er volgens de plan-
nen te veel verhard werd.
In Veurne liggen de kaarten an-
ders. Daar wil Albert Heijn zich
vestigen en het stadsbestuur heeft
daartegen geen bezwaar. “Nie-
mand diende klacht in en alle
voorschriften zijn nageleefd”,

zegt Sticker. “Hoe het nu verder
moet, ligt aan de bouwheer. Die
heeft ons al laten weten zo snel
mogelijk te willen starten, maar
een timing ligt nog niet vast.”

WERK VOOR 34 MENSEN
Albert Heijn komt in de Koksijde-
straat 8. Daar investeert het in
een winkelpand van bijna 1.500
vierkante meter, waar 34 mensen
aan de slag kunnen. Op het ter-
rein komt ook Design Collectors:
een webshop van het verhuis- en
distributiebedrijf Castelein en
self-storage Stor’it in Veurne. Hun
assortiment designmeubelen en
interieurinrichting komt in een
fysieke winkel van 1.060 vierkante
meter, waar vijf mensen aan de
slag kunnen.
Op het domein is een parking
voor 178 wagens en 52 fietsen ge-
pland. (GUS)

Stad Veurne zet licht op groen 
voor komst van Albert Heijn

Gilbert Vanlerberghe, prefect van
de Sodaliteit licht toe: “De mini-
male afstand van 1,5 meter en het
dragen van een mondmasker blij-
ven gelden. Het aankleden en
schminken van de figuranten in
de lokalen van het Annuntiata-in-
stituut en het omkleden van de
boetelingen in de Sint-Walburga-
kerk kunnen onmogelijk corona-
veilig gebeuren.” 
“Toch hebben we ervoor gezorgd
dat een deel van het gewone pro-
gramma kan doorgaan. Op 23 en
24 juli vindt in de Sint-Niklaas-
kerk het Veertigurengebed plaats
tussen 9 en 17 uur. Iedereen kan
hierbij vrij aansluiten en zo een
deel van de dag voorbehouden
voor een moment van stilte en
bezinning. Op 25 juli brengen de
Sodalissen om 10.45 uur het Cal-
variekruis via het Sint-Niklaas-
plein, de Ooststraat en Grote
Markt over van de Sint-Niklaas-
kerk naar de Sint-Walburgakerk,
waar om 11 uur een plechtige eu-
charistieviering begint.”

FILM OVER VORIGE EDITIE
“Na de mis wordt het Calvarie-
kruis in stoet teruggebracht naar

de Sint-Niklaaskerk. Daar wordt
van 14 tot 18 uur een film over
een vorige editie van de Boetpro-
cessie vertoond. Van 15.30 uur tot
17 uur zal ‘t Bomtje, de klok die
gewoonlijk met regelmaat slaat
gedurende de Boetprocessie, dit
ook doen. Van 24 juli tot 15 au-
gustus wordt de bezoekers aan
Veurne bovendien de mogelijk-
heid geboden om aan de hand
van een brochure het traject van

de Boetprocessie af te leggen.
Naarmate de deelnemers verder
gaan, zien ze chronologisch scè-
nes uit de processie. Foto’s en ob-
jecten achter de ramen van win-
kels en woonhuizen evoceren de
opeenvolgende groepen uit de
Boetprocessie .”
De brochure is vanaf 24 juli gratis
te krijgen bij de dienst Toerisme,
of kan worden gedownload via
www.boetprocessie.be (MVO)

Alternatief voor afgelaste
traditionele Boetprocessie 
VEURNE Omdat de coro-
namaatregelen het te las-
tig maken om de Boet-
processie in Veurne vol-
gens de jaarlijkse traditie
te organiseren, hebben
de organisatoren van de
Sodaliteit een alternatief
programma uitgewerkt.

Een deel van het gewone programma kan doorgaan. (foto MVO)

VEURNE De leerlingen van het vierde jaar houttechnieken (TSO) en houtbewerking (BSO) van Campus Engineering Veur-

ne hebben ook dit jaar deelgenomen aan de ‘Vlaamse Houtproef’. Dat is een wedstrijd voor leerlingen uit het secundair

onderwijs (BuSO/BSO/TSO) die de richting hout of schrijnwerkerij volgen, en waarbij techniek en vakkennis centraal staan.

De proef zelf verliep min of meer als in andere jaren. Elke leerling moet in één dag tijd in de school een werkstuk maken

in massief hout en plaatmateriaal, onder toezicht van een afgevaardigde van de Confederatie Bouw. Die werkstukken
werden later beoordeeld door een vakjury. 
De prijsuitreiking gebeurde wegens de pandemie digitaal. Zes leerlingen van de Veurnse school vielen in de prijzen. In de

categorie TSO behaalde Dieter Rooryck de eerste, Tiebe Pollet de tweede en Lennert Depicker de vierde plaats. Leerlin-

gen van het BSO eindigden op de eerste (Nathan Vercaemer), de tweede (Kyanni Van de Sompele) en de zesde plaats

(Aaron Zoete). Op de foto staan alle laureaten met hun leerkrachten en schooldirecteur Franky Dorme. (MVO – foto MVO)

Leerlingen Campus Engineering Veurne vallen in de prijzen 
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BUURT IN BEELD Surf naar www.nieuwsblad.be

Vorige zomer konden de leden van de seniorenvereniging S-Plus een wandel-tocht van vijf kilometer op eigen ritme afleggen. Onderweg prijkten foto’s en daar zijn vragen over gesteld. De winnaars zijn Kris Vanblaere, Christine Hilla-ry en Fabienne Gheerardyn. Die eerste twee krijgen elk een bon van 25 euro voor koffie en gebak in ’t Gouden Mandeke. Gheerardyn krijgt een jaar gratis lidgeld. Deze zomer is er opnieuw een foto- en wandelzoektocht. Meer info via Vanesa De Latter Vanessa, 0474-90.26.56.  (krv)

S-Plus verwent winnaars foto- en wandelzoektocht
DIKSMUIDE 

KRV

Wout Decae, Annelies Vermandel en Fiebe Willems uit het vierde jaar  Hout-technieken in het VTI van Poperinge eindigden dit jaar in de West-Vlaamse toptien op de Vlaamse houtproef. Ze wonnen een cheque van 110 euro. De hout-proef is een proef voor leerlingen uit het secundair onderwijs, die de richting hout of schrijnwerkerij volgen.“Dat drie leerlingen uit dezelfde klas genomi-neerd worden op deze shortlist is hoogst uitzonderlijk”, zegt Luk Durnez, zorg-coördinator voor leerlingen TSO.    (ptb)

Drie leerlingen uit zelfde klas in West-Vlaamse top tien houtproef
POPERINGE 

IF

Veurne Toe Koer schenkt in samenwerking met garage Devisch een nieuwe wagen weg, een Hyundai i10. “We willen de lokale economie opnieuw een boost geven en mensen aanmoedigen om lokaal te shoppen”, zegt voorzitter Mario Haelewyck. “De wagen zal de volledige zomer te zien zijn op de hoek van de Grote Markt en de Oost-straat. We hopen om zo mensen aan te moedigen om in hun eigen gemeente te ko-men winkelen. Iedereen die zijn Toekoerpas scant bij deelnemende handelaars, maakt kans op deze wagen. Hoe meer je shopt, en hoe meer Toekoerpunten je sprok-kelt, hoe meer kans natuurlijk. Op 13 september weten we wie de gelukkige winnaar wordt.” De Toekoerhandelaars vind je op veurnetoekoer.be/handelaars.  (smk)

Handelaarsvereniging Veurne Toe Koer schenkt auto weg
VEURNE 

SMK

Sedert 2001 herdenken 
vrienden José Clauw en 
Francis Hendriks op het 
Veurnse kerkhof de crewle-
den van de Lancasterbom-
menwerper die in de nacht 
van 28 op 29 mei 1944 
werd neergehaald en te 
pletter stortte in de omge-
ving van Eggewaartskapel-
le. Slechts één beman-
ningslid overleefde de 
ramp. Ook de gesneuvelden 
van de Slag bij Veurne van 
mei 1940 werden niet ver-
geten. (smk)

Serene herdenking 
voor Slag bij Veurne 
VEURNE 

De wandelweg die het 
speelplein achter de 
sporthal scheidt met 
het bospark De Mote is 
ingericht als een hin-
kelpad. Meerdere ge-
kleurde stippen, cijfers 
en zelfs leuke tekenin-
gen met dieren zijn op 
de asfaltweg aange-
bracht en vormen sa-
men een heus hinkel-
pad. De kinderen kun-
nen er gans de zomer 
veilig hinkelen. Dit 
hinkelparcours is er 
gekomen door Kiwanis 
Hinterland.  (krv)

Kiwanis 
realiseert 
hinkelpad 
KOEKELARE 
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Scholen

DEELNEMENDE SCHOLEN 
Met niet minder dan 408 deelnemende leerlingen uit 27 Vlaamse scholen, mag de editie  

van dit jaar toch nog een succes genoemd worden. Hieronder nog eens een overzicht  
aan van alle scholen die meewerkten aan De Vlaamse Houtproef editie 2021. 

ANTWERPEN
 Atheneum - Campus Louis 

Zimmer ∙ Lier

 BuSO Kristus-Koning Instituut ∙ 
Brecht

 Erasmusatheneum KA ∙ Essen

 GITHO ∙ Nijlen

 Sint-Lambertusinstituut ∙  
Heist-op-den-Berg

 Sint-Janshof ∙ Mechelen

 Spectrumschool ∙ Deurne

 Talentenschool ∙ Turnhout

 Technische Scholen ∙ Mechelen 

 VITO ∙ Hoogstraten

OOST-VLAANDEREN
 Atheneum ∙ Herzele

 Campus Courtmanslaan ∙ 
Maldegem

 GO! KTA-Gito Groenkouter ∙  
Sint-Amandsberg

 GTI ∙ Beveren

 KA ∙ Beveren 

 Richtpunt Campus ∙ Zottegem

 VTI ∙ Deinze

 VTI ∙ Lokeren

 WeTech ∙ Sint-Niklaas 

WEST-VLAANDEREN
 BuSO De Ster ∙ Tielt

 De Ast ∙ Poperinge

 GO! Atheneum ∙ Avelgem

 KTA ∙ Brugge

 Vrije School Haverlo ∙ Assebroek 

 VSOP VTI ∙ Poperinge 

 VTI ∙ Veurne

 vzw Sint-Paulusschool campus 
VTI ∙ Waregem
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START SPRAY

Kantenband

EPS/XPS
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Video’s
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DISCOVER YOUR SKILLS

HOUTZAAG
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www.silky-europe.com
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“Lesgeven in de coronaperiode was ze-
ker geen eenvoudige opdracht,” vertelt 
Bert Vervoort, leerkracht houtbewerking 
aan het Atheneum Lier - Campus Louis 
Zimmer. “Onze leerlingen zijn twee keer 
in quarantaine gemoeten. Dat waren 
twee keer 10 dagen waarin we geen prak-
tijk konden geven. Daarnaast was er ook 
nog het verplichte afstandsonderwijs, 
waardoor we iedere week 3 uur praktijk 
verloren en er waren de maanden waarin 
we met een beurtolsysteem werkten en 
de leerlingen slechts één week op de twee 
naar school kwamen. De leerlingen heb-
ben dus heel veel praktijkuren verloren.

Ik heb dat trachten op te vangen door en-
kele van mijn theorie-uren om te wisselen 
voor praktijkuren. Voor jongeren van deze 
leeftijd is die praktijk immers heel be-
langrijk. Begin volgend schooljaar krijgen 
onze leerlingen al meteen 1 dagje stage 
per week. Het is belangrijk dat ze in hun 

stage bedrijf meekunnen, daarom hebben 
we dit schooljaar nog extra geoefend op 
het gebruik van de machines die ze ook op 
hun stage zullen tegenkomen. Het gevolg 
is dat ze iets minder theorie gekregen heb-
ben dan in een normaal schooljaar, maar 
we moesten nu eenmaal keuzes maken.” 

Situatieschets
“Vanaf midden maart 2020 tot het ein-
de van het schooljaar zaten de leerlingen 
van de tweede en derde graad gewoon 
thuis,” legt Lieven Vandamme van het 
VTI  Poperinge uit. “De leerlingen van 
de eerste graad mochten wel nog komen. 
In die periode zijn bovendien ook de sta-
ges van de vijfde- en zesdejaars volledig in 
het water gevallen. Dit alles heeft dus een 
enorme impact gehad op de leerlingen! 

We hebben in die periode nog wel ge-
tracht om praktijkoefeningen te geven 
via de computer, maar dat was allesbe-

halve evident. De leerlingen beschikken 
thuis immers niet over het nodige mate-
rieel. Je merkte dus al snel dat in die on-
line-praktijklessen het accent meer op-
schoof richting de theorie. We lieten jon-
geren nog wel tekeningen maken, of we 
gaven ze oefeningen op de werkvolgorde, 
maar dat is toch wel wat anders dan éch-
te praktijk, waarbij ze met hun handen 
moeten werken. Ouders belden in die 
periode zelfs naar de school met de vraag 
of ze de leerlingen niet mochten afzetten 
om de praktijk op school te komen doen.

Vanaf begin september mochten de 
leerlingen dan opnieuw beurtelings een 
week naar school komen. We moesten 
met een beurtrol werken om de bezet-
ting op school laag genoeg te houden. 
We stelden toen vast dat veel van dat de 
jongeren die aan hun vierde jaar begon-
nen plots niet meer wisten hoe ze met 
een paneelzaag moesten werken. Een 

Onderwijs
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Toen ons openbaar leven in maart 2020 volledig 
lamgelegd werd, was niemand daarop voorbereid. Ook 
ons onderwijs niet. De leerkrachten moesten improviseren 
en al hun creativiteit aanspreken om toch maar het beste 
te maken van de situatie. Drie leerkrachten houtbewerking 
schetsen hieronder hun ervaringen. Over één zaak is 
iedereen het eens: “Leerlingen, leerkrachten of ouders: 
deze situatie was voor niemand goed!”

Afstandsonderwijs, 
beurtrolsystemen en 
computerpraktijkvakken: 
het ABC van lesgeven  
in coronatijden
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deel van de kennis die ze eerder al had-
den aangeleerd, was gewoon weg door 
de lange onderbreking! In de loop van 
dit schooljaar is de situatie gelukkig 
weer wat genormaliseerd. De stages zijn 
dit jaar wel kunnen doorgaan en in het 

 laatste trimester kwam iedereen weer 
voltijds naar school.” 

Gevolgen niet te overzien
“Bij ons was de toestand rampzalig,” 
vertelt technisch adviseur Chris Van 

 Aerschot van WeTech Sint-Niklaas. “Als 
ik puur kijk naar de praktijk, dan heb-
ben onze leerlingen ongeveer één jaar 
verloren. Van maart 2020 tot het einde 
van het schooljaar hebben ze geen prak-
tijk meer gehad. Dit schooljaar kregen ze 
slechts 50 % van de praktijkvakken door 
de coronasituatie en het deeltijdse af-
standsonderwijs. Tel dat allemaal samen 
en je komt uit op ongeveer een jaar dat 
verloren is gegaan. 

We hebben nog wel gekeken of we dat 
konden opvangen door de lesuren te ver-
schuiven, maar dat bleek niet haalbaar. 
Wanneer één klas aan de slag is in het 
werkhuis, dan kan je er geen tweede 
meer bijstoppen. Een collega van het zes-
de jaar heeft wel nog bijkomende prak-
tijkvakken gegeven op woensdagnamid-
dag om ervoor te zorgen dat de leerach-
terstand niet te groot werd, maar dat zijn 
druppels op een hete plaat. We duimen 
echt dat we volgend schooljaar weer op 
een normale manier les kunnen geven, 
want uiteindelijk zijn de leerlingen de 
dupe van deze situatie.”



Laureaten Vlaamse Houtproef
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De winnaars aan het woord
Geen wedstrijd zonder winnaars! Ontdek hieronder wie de laureaten zijn van 
deze editie van de Vlaamse Houtproef. 

“Later misschien keukens bouwen”
MYLO SIBELO

Mylo Sibelo van het Kristus- Koning Instituut Brecht was de 
laureaat in de categorie BuSO in de Provincie  Antwerpen. 
“Dat was uiteraard erg leuk, ik heb er ook heel veel reacties 
op gekregen. Van vrienden en leerkrachten, maar bijvoorbeeld 
ook van mijn buurman, iemand die ook in het hout werkt. Hij 
zag het berichtje in de krant en hij is me komen feliciteren. 

Het werkstuk dat we moesten maken, was behoorlijk in-
gewikkeld. Toen we het plannetje kregen, heb ik toch even 
flink moeten nadenken over hoe ik alles moest aanpakken, 
maar uiteindelijk is het blijkbaar in orde gekomen. De zwa-
luwstaartverbinding was het moeilijkste onderdeel, daar heb-
ben we op school veel minder op geoefend dan bijvoorbeeld 
pen- en gatverbindingen. Later hoop ik mijn kennis van hout-
bewerking ook nog te gebruiken. Keukens bouwen of zo lijkt 
me wel leuk.”

“Bewust veel tijd gestopt in zwaluwstaart”
INDI SILLEN

Indi Sillen van het Sint Lambertus instituut Heist-op-den-
Berg eindigde op de tweede plaats in de provincie Antwerpen 
en was de beste leerling in de categorie BSO. “Het werkstuk 
was bijzonder vernuftig in elkaar gestoken,” vertelt Indi. “Met 
alle verschillende verbindingen die erin verwerkt waren, er was 
duidelijk goed over nagedacht! Het moeilijkste vond ik het 
manueel uitbeitelen van de zwaluwstaartverbinding. Normaal 
gezien zouden we dat machinaal doen. Het is een stuk moei-
lijker om dat handmatig te doen. Maar ik heb bewust mijn 
tijd genomen om grondig te werken en veel tijd te besteden 
aan de details. Hadden we meer tijd gehad, dan had het zelfs 
nog beter gekund, maar de tijdsdruk is nu eenmaal een deel 
van de wedstrijd. 

Mijn toekomstplannen? Ik weet nog niet of ik later met 
houtbewerking mijn boterham wil verdienen. Het lijkt me ook 
wel leuk om iets met sport te doen.”

ANTWERPEN



Snickers Workwear ontwikkelt innovatieve werkkleding die
gebaseerd is op de werkelijke behoeften van professionele
gebruikers en combineert dat met een uitstekende pasvorm,
duurzaam comfort en geavanceerde functionaliteit.

De perfecte pasvorm en optimaal comfort
in alle werkomstandigheden. 

 NIEUW: Bovenfrees OF 1010 R 
Extreem precies. Extreem veelzijdig inzetbaar.

• Uitstekend zicht voor meer precisie
• Eenvoudige en 1/10 mm nauwkeurige instelling van de freesdiepte
• Dubbele kolomklemming voor stabiliteit en perfect freesresultaat
• Compact en licht
• Geïntegreerde bajonet-spaanafzuiging voor slangdiameter D 27 en D 36
• Freeswissel in recordtijd
• Voor elke toepassing het passende freeswerktuig
• Meer veiligheid dankzij snelrem en heropstartbeveiliging

www.festool.be
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Laureaten Vlaamse Houtproef

MAXIM  
VANHONSEBROUCK

“Moeilijker dan de stukken 
die we normaal maken”

SVERRE ROEIS

Sverre Roeis van het Atheneum Lier - Campus Louis Zimmer 
eindigde samen met zijn klasgenoot Maxim Vanhonsebrouck 
op een gedeelde derde plaats in de provincie Antwerpen. 

“Het stuk dat we moesten maken voor de Houtproef is gede-
tailleerder en complexer dan de stukken die we normaal maken. 
Vooral de zwaluwstaartverbinding vond ik behoorlijk moeilijk. 

Zelf had ik niet verwacht dat ik bij de laureaten ging zijn. 
Eigenlijk heb ik mijn werkstuk niet vergeleken met mijn klas-
genoten, dus ik had geen idee hoe ik het er vanaf ging bren-
gen.” 

Klasgenoot Maxim Vanhonsebrouck was niet bereikbaar 
voor commentaar 

“Later deuren maken en plaatsen”
RUBEN SMET

Ruben Smet won in de categorie BSO in Oost-Vlaanderen. 
De leerling van het GTI Beveren is erg blij met dat resul-
taat. “Ik ben tijdens de houtbewerkingsvakken altijd wel bij 
de beteren op school, maar om te winnen, dat is toch nog 
een verrassing! Het doet me plezier, want ik werk ook na de 
schooluren graag met hout. Zo heb ik recent nog een kast en 
een bartafeltje met barkrukken gemaakt voor mijn zus, die op 
kot zit in Gent. Ik heb ook geïnvesteerd in de nodige toestel-
len om dat werk te kunnen doen. Na het 7e specialisatiejaar 
hoop ik met houtbewerking mijn brood te gaan verdienen. 
Deuren maken en plaatsen vind ik het leukst om te doen, dus 
mogelijk ligt daar mijn toekomst.” 

In de categorie TSO was de  laureaat Rune De Wolf van We-
Tech Sint- Niklaas, we slaagden er evenwel niet in om hem te 
bereiken.  

ANTWERPEN OOST-VLAANDEREN
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“Ervaring van modelbouw 
aangesproken”
SHAKIRA DELEU

Shakira Deleu van De Ast in  Poperinge 
was de West-Vlaamse laureate in de ca-
tegorie BuSO. De Vlererense jonge-
dame is terecht fier op het behaalde re-
sultaat. “Op zich verschilde het werk-
stuk niet zo veel van de opdrachten 
die we gewoonlijk krijgen op school. 
Net zoals de meeste andere deelnemers 
vond ik ook de zwaluwstaartvebinding 
veruit het moeilijkste onderdeel. Dat 
schuine stukje van de verbinding is 
echt precisiewerk, waar je heel accuraat 
moet werken. 

In mijn vrije tijd houd ik me bezig 
met modelbouw en maak ik minia-
tuurhuisjes, waarvan ik ook de meube-
len bekleed met stof. Dat is echt pre-
cisiewerk. Misschien heeft die ervaring 
me wel geholpen in de Vlaamse Hout-
proef!”

“Mogelijkheden 
van houtbouw zijn 

onbegrensd”
DIETER  ROORYCK

“Het werkstuk was zeer creatief be-
dacht,” vindt Dieter  Rooryck, de 
West-Vlaamse winnaar in de categorie 
TSO. “Er zaten bovendien enkele verra-
derlijke elementen in. Die zwaluwstaart-
verbinding, bijvoorbeeld. Die maak je 
niet in 5 seconden! Ik heb er dus bewust 
voldoende tijd voor uitgetrokken. 

Ik zie voor mezelf later wel een car-
rière weggelegd als interieurbouwer of 
meubelmaker. Tafels, kasten of meu-
belstukken maken,… zoiets zou ik 
graag doen. Ik geloof bovendien dat de 
mogelijkheden met hout in de bouw 
onbegrensd zijn. 

Momenteel timmer ik af en toe iets 
in elkaar voor familieleden. Zo heb ik 
onlangs nog een vliegenraam en een 
hordeur gemaakt voor mijn grootmoe-
der. Zij was er mee geholpen en ik haal 
voldoening uit het feit dat ik mensen 
kan helpen met de vaardigheden die ik 
hier aanleer. Iedereen tevreden dus!” 

“Later terrassen en 
tuinhuizen bouwen”

NATHAN VERCAMER

Nathan Vercamer was de West-Vlaam-
se laureaat in de categorie BSO. “En 
daar schrok ik eigenlijk wel van,” ver-
telt  Nathan. “Ik vind dergelijke op-
drachten heel leuk om te doen, maar 
op de dag van de Houtproef is toch 
niet alles vlekkeloos verlopen. Ik had 
best wel wat moeite met de zwaluw-
staartverbinding. Maar blijkbaar heb ik 
het toch niet slecht gedaan, want toen 
de leerkrachten de stukken overliepen, 
lieten ze me al meteen weten dat ik bij 
de beteren was. 

Met hout werken is iets wat ik echt 
graag doe. Ik hoop nog een zevende 
specialisatiejaar tuinbouw te doen en 
daarna mijn brood te verdienen met 
het aanleggen van terrassen en tuinhui-
zen. De ervaring die we hier opdoen 
met houtbewerking zal me daarbij ze-
ker goed van pas komen!” 

WEST-VLAANDEREN



“Het bedenken van de werkstukken is 
geen eenvoudige klus,” legt Gilbert Van-
denberghe uit. “Ik begin door wat ver-
bindingen uit te testen in mijn werk-
huis, maar eigenlijk krijg ik de beste 
ideeën ’s nachts als ik in bed lig. De vol-
gende dag probeer ik die dan uit, en zo 
kom ik langzaam tot een werkstuk. 

Bij het ontwerpen van de stukken han-
teer ik steeds enkele basisprincipes. Ui-
teraard staat het handwerk centraal. 
Ook probeer ik zo veel mogelijk ver-
schillende verbindingen in de stukken te 
verwerken en tegelijk tracht ik ook voor 
wat variatie te zorgen. Het moet ten slot-
te een leuke opdracht zijn voor de jon-
geren. We willen absoluut vermijden dat 
ze het saai zouden vinden. Tot slot pro-
beren we ook verschillende houtsoorten 
te gebruiken. Doorgaans gebruiken we 
zowel dennenhout, beuk als eik in com-
binatie met plaatmaterialen, zodat de 
jongeren aan den lijve ervaren dat elke 
houtsoort toch anders reageert.

Door het teruglopen van het aantal 
praktijkuren zijn we door de jaren heen 
wel genoodzaakt geweest om de ontwer-
pen te vereenvoudigen. Dat zal je zien 
wanneer je de verschillende stukken 
overloopt”. 

2001
“In de beginjaren koos de toenmalige 
ontwerper, wijlen Fons Claeys, niet voor 
meubels, maar bestonden de werkstuk-
ken gewoon uit combinaties van hout-
verbindingen. In 2001 had het stuk wel 
doelbewust de vorm van een letter ‘E’, 
als verwijzing naar de euro, die even 
voordien was ingevoerd.”  

2002
“Een gelijkaardig stuk met onder an-
dere zwaluwstaart- en open houtver-
bindingen, die we bijna ieder jaar in de 
werkstukken verwerken. Dat is doel-
bewust gedaan: dergelijke verbindin-
gen konden de leerlingen namelijk niet 
machinaal maken. Al weten we intus-
sen dat dat tegenwoordig wel kan, maar 
daar moeten onze toezichters een stokje 
voor steken! 

Als je goed kijkt, herken je de letters 
NFH in het stuk. Dat was een verwijzing 
naar de ‘Nationale Federatie Houthan-
delaars’ die toen de hoofdsponsor en le-
verancier was van het gebruikte hout.”  

2003
“Vanaf 2003 ontwierp Johan Lefevere, 
architect en leraar aan het VTI Kortrijk, 
de werkstukken. Hier kozen we voor een 
CD-rekje in massief hout en plaatmate-
rialen. ”

Geschiedenis van de Houtproef
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De Vlaamse Houtpoef bestaat in zijn huidige vorm pas sinds 2012. 
In de jaren voordien was het een louter West-Vlaamse competitie. 
Ontwerper Gilbert Vandenberghe was er echter al van in het 
begin bij. Sinds 2006 zijn ook alle werkstukken aan zijn creatieve 
brein ontsproten. Gilbert geeft tekst en uitleg bij de verschillende 
stukken die sinds 2001 de revue passeerden. 

edities, 
vernuftige 
werkstukken
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2004
“Vanaf 2004 voorzagen we aparte ont-
werpen voor BSO, BuSO en TSO. Johan 
Lefevere bedacht hier een bijzettafeltje 
voor de BSO-leerlingen, een fruitschaal 
voor TSO en een dienblad voor BuSO.”

2005
“Ook deze drie ontwerpen, een kranten-
mandje en dossierbakjes, zijn nog van de 
hand van Johan Lefevere, al heb ik hier 
voor het eerst enkele aanpassingen ge-
daan om ervoor te zorgen dat alles haal-
baar was binnen de opgelegde tijd.” 

2006
“Vanaf 2006 bedacht ik de werkstukken. 
In het eerste jaar koos ik voor een fruit-
mand, een rond tafeltje en een klassieke 
vierkante tafel. Alle ontwerpen bevatten 
de verschillende houtverbindingen, zo-
dat de jongeren konden tonen wat ze in 
hun mars hadden.”

2007
“Geen verspilling bij dit stoeltje! Het zit-
gedeelte werd namelijk uitgezaagd uit 
een MDF-plaat, de rest van die plaat 
werd in het ontwerp verwerkt als steun. 
Bemerk ook de details en zwaluwstaart-
verbindingen in de rugleuning. 

De leerlingen uit het BuSO kregen dat 
jaar een andere opdracht: een dienblad.”

2008
“Een moeilijk stuk, deze tafel met schui-
ne poot. De schuine poot loopt namelijk 
dwars door de verticale drager. De leer-
lingen moesten hier zeer precies werk af-
leveren.”

2009
“Dit vind ik zelf een van de mooiste 
stukken die we ooit gemaakt hebben. 
Voor dit tafeltje gebruikten we uitzon-

derlijk geen plaatmaterialen. De leerlin-
gen mochten het tafelblad wel op voor-
hand maken, maar de uitsnijdingen in 
diamantvorm moesten ze de dag zelf 
doen. Een prachtig werkstuk!”

2010

“Bemerk de deuvel- en zwaluwstaart-
verbindingen onderaan en de afgeronde 
hoeken van het zitvlak. Ook in de rug-
leuning zijn nog enkele verbindingen 
verwerkt. Bij deze stoel kwam heel wat 
handwerk kijken!”
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2011
“Voor het maken van dit tafeltje werden 
geen spijkers of schroeven gebruikt. Alles 
zit in elkaar via halfhout of open hout-
verbindingen.”

2012

“Het jaar waarin de Houtproef voor het 
eerst over heel Vlaanderen georganiseerd 
werd. Ik bedacht voor deze editie een ta-
feltje met één poot, die bovendien niet 
centraal onder het blad staat, maar in een 
hoek. Het gewicht moet dus perfect ver-
deeld zitten. Omdat diamantstad Ant-
werpen voor het eerst deelnam, heb ik in 
de poot ook een verwijzing naar diaman-
ten verwerkt.”

2013
“Opnieuw een zeer moeilijk stuk, deze 
zeshoekige tafel met drie poten. Alle on-
derdelen moesten perfect gemaakt zijn, 
anders paste het geheel niet ineen. De 
traversen onderaan schuiven namelijk in 
en door elkaar.”

2014
“Dit tafeltje met ongelijk blad bevatte 
heel veel verschillende houtverbindin-
gen, bekijk maar eens de details aan de 
poten. We waren er intussen ook achter-
gekomen dat het geen nut had om een 
apart stuk te maken voor de BuSO-leer-
lingen. Zij moeten namelijk zeker niet 
onderdoen voor de BSO- en TSO-leer-
lingen.” 

2015
“De grootste moeilijkheid bij dit tafel-
tje was de dubbele poot links. De ruimte 
tussen beide balken moest exact 25 mm 
bedragen, dat bleek voor veel jongeren 
een struikelblok. Ook zaten de traversen 
achteraan vast met twee pennetjes met 
een vierkante kop, waarvan de ene 45° 
moest gekanteld zijn. Niet eenvoudig!”

2016
“Een aangepas-
te versie van het 
ontwerp van 
2007. Hier wa-
ren de details in 
de rugleuning 
echter weggela-
ten, omdat we 
vaststelden dat 
de jongeren veel 
meer tijd nodig 
hadden dan 10 
jaar eerder. Door 
het beperkte aan-
tal praktijkuren 
zien we de hand-

vaardigheid helaas jaar na jaar achteruit 
gaan.”

 2017
“Geen eenvoudige klus, dit tafeltje met 
schuine traverse tussen de poten. De ver-
bindingen moesten perfect uitgevoerd 
zijn en ook het tafelblad dat vastzat met 
deuvels, bleek voor veel leerlingen geen 
evidente opgave.”

2018
“Deze dagbladhouder lijkt wat op een 
van de stukken uit 2005, maar deze keer 
mochten de leerlingen geen schroeven 
gebruiken.”

2019
“Ook hier weer za-
ten heel wat ver-
schillende houtver-
bindingen verwerkt 
in de poten van dit 
tafeltje. De leerlin-
gen mochten hun 
hamers en beitels 
bovenhalen voor het 
spietje dat dienstdeed als sluitstuk.”

2021
“Deze stoel lijkt een heel eenvoudig ont-
werp, maar er zitten veel verschillende 
verbindingen 
in. Op aanra-
den van colle-
ga Sylveer De 
Dobbe laere 
heb ik de rug-
leuning ook 
afgerond om 
er nog een 
extra moei-
lijkheid in te 
stoppen.”
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Social

VOLG DE VLAAMSE HOUTPROEF  
VIA SOCIALE MEDIA
Wil je graag op de hoogte blijven van de 
toekomstige edities van de Vlaamse Houtproef? 
Neem dan een kijkje op onze sociale netwerken. 

De Vlaamse Houtproef heeft niet alleen een eigen 
website, maar ook een Facebook-pagina waarop je 
alle nieuws vindt over de wedstrijd. We publiceren 
op Facebook trouwens niet alleen de foto’s van de 
wedstrijddag en de huldigingen, maar ook wanneer 
er in de pers iets verschijnt over de Houtpoef, delen 
we dat daar ook. Wie deze pagina volgt, blijft dus 
automatisch op de hoogte van alles wat er gebeurt 
rond de wedstrijd. 

De Confederatie Bouw heeft daarnaast ook een 
eigen Youtube-kanaal. Daarop verschijnen de 
video’s van onze eigen professionele filmploeg. Je 
vindt er onder andere een uitgebreid videoverslag 
van de voorbije edities van de Houtproef. 

www.houtproef.be
facebook.com/Houtproef 
www.youtube.com/user/confedb 
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Als bestuurslid van de ondervoorzit-
ter van de Koninklijke Vereniging 

 Aannemers-Schrijnwerkers Provincie 
Antwerpen (VASPA) en bestuurslid 

van de Confederatie Bouw – Vlaamse 
Schrijnwerkers was Geert Haest heel 
actief in het kader van de Vlaamse 

Houtproef.

Een van zijn vaste taken was het ma-
ken van de mallen die de juryleden 
 overal in Vlaanderen gebruiken om 

na te gaan of de werkstukken voldoen 
aan de  opgelegde eisen. Ook op de 

dag van de wedstrijd was Geert steeds 
van  ’s  morgens tot ’s avonds in het ge-
touw om ervoor te zorgen dat alles vlot 

 verliep. En in de weken na de wed-
strijd hielp hij bij het jureren van de 
werkstukken, zowel in de provincie 
 Antwerpen als op Vlaams niveau. 

Het verlies van Geert Haest  betekent 
dan ook een zware klap voor de 

Werkgroep Vlaamse Houtproef van 
de Confederatie Bouw – Vlaamse 

 Schrijnwerkers. 

Op zondag 25 april van 
dit jaar kwam Geert Haest 
(45) om het leven bij een 

tragisch fietsongeval. 
Geert was niet alleen 

een gerespecteerd 
schrijnwerker, hij was 

ook een van de drijvende 
krachten achter de Vlaamse 

Houtproef in de provincie 
Antwerpen. 

Vlaamse Schrijnwerkers verliezen 
een van de drijvende krachten 

achter de Houtproef

IN MEMORIAM 
De Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers  

meldt met grote droefheid het overlijden van:

GEERT HAEST ° 18 mei 1975 + 25 april 2021

Zaakvoerder Geert Schrijnwerken Kapellen

Ondervoorzitter Koninklijke Vereniging Aannemers-Schrijnwerkers 
Provincie Antwerpen

Bestuurder van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

Bestuurslid Confederatie Bouw-Vlaamse Schrijnwerkers

Gedreven bestuurder van Confederatie Bouw-Vlaamse Schrijnwerkers, 
Vlaamse Houtproef

Bestuurslid KMO-Zone Bosduin VZW



Gelamineerd fineerhout.

Geproduceerd uit zacht sparrenhout.
Hoge kwaliteit LVL met uitzonderlijke sterkte-eigen-
schappen voor multifunctionele toepassingen in de 
houtbouw, binnentimmerwerk en meubels

| licht  | sterk  | dimensiestabiel  
| ovengedroogd tot 7 % vochtgehalte  
|  eenvoudige verwerking en bewerking 

www.pollmeier.com  |  sales@pollmeier.com  |  +49 36926 945 163

VLAAMSE HOUTPROEF ZOEKT TOEZICHTHOUDERS 
Op 21 april 2022 vindt een nieuwe editie van de Vlaamse Houtproef plaats. Deze wedstrijd is 
slechts mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Jaar na jaar nemen meer scholen deel aan 
deze wedstrijd en dus moeten we ook op zoek naar extra toezichthouders.  

Bent u een aannemer en lid van de Confederatie 
Bouw? Misschien is een rol als toezichthouder of 
jurylid dan iets voor u. 

We zoeken mensen die bereid zijn om zich op 
21 april 2022 gedurende één dag vrij te maken voor 
de Vlaamse Houtproef. Op deze dag verzamelen 
de juryleden zich in iedere provincie en nemen ze 
alle werkstukken onder de loep. Van ieder werkstuk 
wordt nagegaan of het voldoet aan de voorschriften 
uit de opdracht en wordt de afwerking gequoteerd. 

Interesse of wenst u meer info? Neem dan 
contact op met uw lokaal secretariaat:  
ANTWERPEN: Vanessa Fioole, 0479/21.83.38,  
info@vaspa.be

LIMBURG: Evelien Baré, 011/301036, 
evelien.bare@confederatiebouw.be

VLAAMS-BRABANT: Hilke Holtof, 016/224084, 
hilke.holtof@confederatiebouw.be

OOST-VLAANDEREN:  
Leen Van Puyenbroeck, 03/7604780,  
leen.vanpuyenbroeck@confederatiebouw.be

WEST-VLAANDEREN: Gerd Decoene, 056/268141, 
gerd.decoene@confederatiebouw.be

NATIONAAL SECRETARIAAT: 
Ann Cassauwers, 02/5455757,  
ann.cassauwers@confederatiebouw.be



DAG VAN DE  
AFWERKING

23 NOV 2021

In het licht van Corona zullen we er alles aan  
doen om de veiligheid, gezondheid en welzijn  
van exposanten, medewerkers en bezoekers te  
garanderen.

U wil kijken, ontmoeten en bijleren?
Geen betere gelegenheid dan een vakbeurs en  
netwerkevent om alle nieuwe trends en technieken 
op het vlak van interieur en afwerking te ontdekken. 

Voor wie is het?
Alle professionals die bezig zijn met afwerking.  
Van plaatser tot ontwerper.

Waar is het te doen?
In de ruime hallen van de Brussels Kart Expo in 
Groot-Bijgaarden, van 9u30 tot 19u00.

Wat valt er precies te beleven?
Er zijn ruim 140 standen en een demotent. En je geniet 
er van een gemoedelijke sfeer met gratis buffetten en 
drank.
 
Meer informatie en inschrijvingen als standhouder  
voor dit unieke evenement via  
steve.caufriez@confederatiebouw.be. 


