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Klimaatvluchteling en droogtestress. 
Er staan 18.000 nieuwe woorden in de 
recentste versie van de Dikke Van Dale. 
Mijn voorkeur gaat naar het woord 
dat in 1997 voor het eerst gebruikt 
werd door weerman Frank Deboosere. 
Ochtendgrijs, de sluier van mist die over 
de velden en tussen de bomen hangt op 
een vroege herfstmorgen. Het vroege 
ochtendgrijs houdt een zekere hoop in 
zich op een milde najaarszon die bomen 
en landschappen kleurt in vijftig tinten 
herfst. Ochtendgrijs dus, omdat iedereen 
best hoopvol tegen de dag aankijkt! 

Noteer nu al in uw agenda
✔ soirée rkd 
 op zaterdag 11 september 2016

✔koffi etafel voor senioren
 op zaterdag 1 oktober 2016  

Beste lezer, beste Ruiseledenaar,

Herfstkleuren nemen momenteel de bovenhand in de natuur. Zij verdrijven de zomer en verwelko-
men de winter: 2015 loopt stilaan op zijn einde. Misschien het ogenblik om even achterom te kijken 
wat het afgelopen jaar ons bracht en even vooruit te kijken, naar de toekomst.
Zaal Kruispunt werd grondig gerenoveerd en kreeg een “nieuwe look” . Volgend jaar komen er 
nieuwe tafels en stoelen bij, wat het geheel nog aantrekkelijker zal maken voor de gebruiker. De 
“Ruislébon” (gelanceerd eind 2014) vindt meer en meer zijn weg in het aankoopgebeuren van de 
bevolking. Het doel, de mensen stimuleren om hun aankopen in eigen gemeente te doen, wint 
zo aan belangstelling. Tijdens de jaarlijkse sporthulde (26 juni) werden heel wat sportclubs en 
individuele sporters in de bloemetjes gezet voor hun resultaten het afgelopen jaar. Moge dit een 
stimulans zijn om verder te doen en voor anderen om nog beter te doen.
En dan...het eerste weekend van augustus: de driejaarlijkse Molenfeesten! Drie dagen feest in en 
rond de tent in een zonovergoten centrum met een duidelijk geamuseerd publiek. Artiesten, lokale 
verenigingen, het bestuur van het feestcomité, traiteur en de talrijke vrijwilligers zetten hun beste  
beentje voor tot het welslagen van deze feesten, waarvoor van harte dank! Deze Molenfeesten 
waren ook de ideale gelegenheid om het nieuwe Ruiseleeds bier “Molenaar” te proeven. De Poolse 
jongeren, die hier waren in het kader van het uitwisselingsproject, genoten ook duidelijk van het 
ganse gebeuren.
Ook deze zomer is er op het speelplein aan de sporthal voor de allerkleinsten een nieuw treintje 
bijgeplaatst. In de Zaal voor Sport en Spel  is er een beamer en projectiescherm geplaatst, die kun-
nen gebruikt worden door de verenigingen. Daarenboven dienen zich ook nieuwe sportactiviteiten 
aan, o.a. yoga.
De begraafplaatsen lagen er met Allerheiligen extra verzorgd bij.  Zo evident  is dit niet. In verge-
lijking met vroeger moet er door de verstrengde wetgeving op een andere, meer milieuvriendelijke 
manier onderhouden worden. We kunnen daar niet tegen zijn maar het is aanpassen. Het is veel 
arbeidsintensiever en vraagt meer tijd. 
Terwijl de eerste fase van de rioleringswerken een einde neemt, dient er zich binnenkort een 
nieuwe en volgende fase aan. De WVI is eindelijk gestart met de aanleg van het nieuwe bedrijven-
terrein aan de ringweg. In het centrum van Ruiselede komen er binnen afzienbare tijd een 40-tal 
nieuwe woningen bij. Binnenkort komt er op de voetbalvelden een nieuwe ledverlichting. U ziet, 
beste inwoner, Ruiselede is duidelijk een gemeente in beweging en met de ganse rkd -ploeg bouwen 
wij verder aan een nog mooiere toekomst voor u en uw omgeving.

Met welgemeende groeten, 
Frans Debouck. Schepen voor sport, recreatie, infrastructuur, middenstand en economie, 
feestelijkheden, feestmateriaal en begraafplaatsen.   

best hoopvol tegen de dag aankijkt!
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ZIEN, ZOOMEN  KIEKEN...ZOOMEN  KIEKEN...&
Een foto-album van 2015 vol activiteiten 
waaraan rkd trekt, duwt of enthousiast 
meedoet. Ondertussen werden geplande 
werken opgevolgd, verdergezet of aangevat!

WIST JE DAT?

Ruiselede 86 bruisende verenigingen telt? Dit 
alleen mogelijk is door de belangeloze inzet 
van talrijke vrijwilligers, waarvoor onze dank!

WIST JE DAT?

Ruiselede was heel eventjes “Bruiselede”
In het weekend van 31 juli – 2 augustus genoten 
we van de driejaarlijkse Molenfeesten. Sinds de 
tent tijdens de Molenfeesten verplaatst is van de 
weide aan Hostens molen naar het centrum, op de 
parking naast de kerk, is de verkeersvrije omgeving 
rond de kerk één groot plein geworden waar de Rui-
seledenaren samenkomen en feestvieren. Het cen-
trum bruist van leven tijdens de driedaagse.
In het kader van de verbroedering met Krasnik 
namen ook onze Poolse gastjongeren gretig deel 
aan de Molenfeesten. Zij kwamen niet alleen maar 
waren vergezeld van een offi ciële stadsdelegatie en 
van een achttal dansers van Fantan. Onder een zon-
overgoten hemel werd de verbroedering de volgen-
de dagen verder gezet met plaatselijke activiteiten 
en stadsbezoeken.
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Soirée rkd
Een 500-tal sympathisanten genoot op zaterdag 
12 september in de sporthal van de soirée rkd: 
lekker eten, veel ambiance en goede dansmuziek, 
wat wil een mens nog meer? Enkele helpende 
handen...

Ondertussen werd er verder gewerkt 
op vele fronten!

De werken in de Bruggestraat - Bruggesteenweg

De eerste fase werd binnen de voorziene tijd 
(eind oktober) afgewerkt. Tijd voor de aanvang 
van fase 2, de aanleg tot aan Brandstraat met 
een dubbel fi etspad tot aan de Klaphulle. 
De aanbesteding van de tweede fase is voorzien 
januari - februari.

Ook dat nog
Tijdens het rkd-weekend van vorig jaar waren 
enkele rkd-leden getuige van de blijde intrede 
van de Sint in de stad Veurne. Het maakte met-
een enige ideeën los, die werden doorgegeven 
door de OCMW-leden aan de raad. Van het ver-
volg kunnen de kinderen genieten op zaterdag 
28 november want dan doet de Sint zijn intrede 
in Ruiselede. Verzamelen geblazen om 16.00 uur 
aan de Zaal voor Sport en Spel!

Koffi etafel
Op zaterdag 3 oktober liep de Zaal voor Sport en 
Spel vol voor de koffi etafel van rkd. Tegen 13.30 
uur zaten ongeveer 250 senioren en mindervaliden 
klaar voor het laatste optreden van het Ruisleeds 
Talent. In de pauze was er een drankje, de kof-
fi ekoeken smaakten en er werd gewoontegetrouw 
gedanst voor de titel “Keizer en Keizerin van de 
dansvloer”.  Profi ciat aan de winnaars: Anita De 
Wulf en Marc Braeckevelt .En ook aan de winnaars 
van de hoofdprijs van de tombola: André Verhelst 
en Noël Gelaude. Terrein “Ter Beke”

De sloopwerken van de voormalige vleesver-
werkende fabriek “Ter Beke” zijn gestart. Het 
einde ervan is voorzien eind dit jaar. Er komen 
na de nodige infrastructuurwerken 9 kavels be-
taalbare bouwgrond, hierop kunnen kopers met 
een architect en aannemer naar keuze aan de 
slag. De verkoop van de kavels is voorzien rond 
de jaarwisseling 2016 – 2017.

WVI laat in zijn kaarten kijken
Op een persmoment op woensdag 7 oktober gaf 
algemeen directeur Geert Sanders tekst en uit-
leg bij de twee lopende projecten in Ruiselede.
De infrastructuurwerken voor het lokaal be-
drijventerrein zijn aangevat. Er werd gestart 
met de aanpassingen aan de N37 (de ring), de 
zogenaamde ontsluitings- of toegangsweg. In 
januari 2016 wordt dan gestart met de interne 
wegenwerken, de aanleg van rioleringen en 
andere nutsvoorzieningen. Bouwrijpe percelen 
moeten kunnen aangeboden worden tegen eind 
2016. In een eerste fase kunnen 25 tot 50 be-
drijven er een nieuwe locatie krijgen afhanke-
lijk van de gewenste oppervlakte. Het gaat hier 
over lokale bedrijvigheid (aannemers, schrijn-
werkers, metaalbewerkers, schilders...).
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Een vlugge schets...

Sofi e, van welk seizoen hou je het 
meest en waarom? (Michèle)
 
Daar moet ik niet lang over nadenken: 
de herfst! Waarom? Omdat er na die 
toch meestal drukke zomer weer op 
alle vlak wat structuur komt in onze 
dagelijkse bezigheden, omdat de na-
tuur dan zo mooi is, omdat je het heel 
gezellig kan maken in huis en omdat 
je kan toeleven naar de feestelijke 
eindejaarsperiode die op familiaal 
vlak heel veel gezellige momenten 
schenkt.

Als voorzitter van het lokaaloverleg 
kinderopvang, vind je dat er voldoende 
kinderopvang is in Ruiselede? (Linda)

Dat vind ik zeker! De gemeente 
steunt fi nancieel de buitenschoolse 
opvang in de scholen van Ruiselede 
en Doomkerke en ik denk dat deze 
zeker voldoet aan de wensen van de 
werkende ouders.  Het recente project 
van de vakantieopvang in Stekelbees 
is iets waar we als gemeente heel trots 
mogen op zijn.  Het feit dat de ge-
meente hierin investeert, getuigt van 
veel respect voor de jonge ouders van 
onze gemeente die niet altijd in op-
vang kunnen voorzien tijdens de vele 
vakanties.

Wat de dagopvang betreft hoor ik ei-
genlijk weinig klachten. Er mogen 
natuurlijk altijd onthaalouders en 
crèches bijkomen maar ik denk dat 
er voldoende aanbod is. Ik wil trou-
wens langs deze weg iedereen,  die 
op onze gemeente betrokken is bij de 
opvang van onze jonge inwoners, be-
danken voor hun goede zorgen.  Wij 
steunen deze mensen trouwens ook 
volop vanuit de gemeente met de gra-
tis uitleendienst van speelgoedboxen, 
een tussenkomst in de aankoop van 
huisvuilzakken en met aankoopbon-
nen voor fruit. Iedereen die betrokken 
is bij kinderopvang op onze gemeente 
trakteren we ook jaarlijks op een ge-
zellig ontbijt.

Als je terugkijkt op je kindertijd, 
wat zijn dan je mooiste herinnerin-
gen? (Mama Agnes en papa Edwin)

Mijn kindertijd is vooral heel onbe-
zorgd geweest en daar ben ik jullie 
bijzonder dankbaar voor. Jullie zijn 
erin geslaagd om goede zorgen te 
combineren met het benadrukken dat 
je ook iets zelf moet doen en dat is 
mij al heel vaak goed van pas geko-
men. Ik heb heel goede herinneringen 
aan de zondagen bij meme en pepe in 
Knesselare, dat was iets waar ik elke 
week naar uitkeek, ook omdat jullie 
er plezier aan beleefden om met de 
familie samen te zijn. Jullie hebben 
mij als kind ook geleerd om te genie-
ten van wat het leven te bieden heeft,  
grenzen te verleggen, interesse te to-
nen, engagementen op te nemen en 
vooral vooruit te kijken als het min-
der goed gaat.
 
Van waar komt je interesse voor 
wijn? (Broers Bart en Jan)

Hadden jullie mij 5 jaar geleden ver-
teld dat ik in het najaar van 2015 

het 1-jarig bestaan van mijn wijnzaak 
“wijn&wens” zou vieren dan had ik 
daar eens goed mee gelachen!
3 Jaar geleden stond mijn wereld he-
lemaal op zijn kop en het mag gek 
klinken maar de interesse voor wijn 
heeft mij een beetje gered. Ik ben in 
september 2013 gestart met een initia-
tiecursus “wijn leren proeven” om mijn 
gedachten wat te verzetten en toen 
is er een heel nieuwe wereld voor mij 
opengegaan. Ik weet niet hoe dat komt 
maar ik voelde aan dat ik hier meer 
mee kon doen. Ik zit ondertussen in 
het 3de jaar van de opleiding somme-
lier aan “het  eigentijds Vlaams wijnin-
stituut”. Ik heb vorig jaar “wijn&wens” 
opgericht en ik ben daar eigenlijk best 
wel trots op! Ik zeg het ook vaak tegen 
mijn eigen kinderen: alles kan, maar je 
moet er vooral zelf sterk in geloven!

Vanuit de wijnsector komt het ge-
zegde “oude wijn behoeft geen 
krans”.  Hoe sta je daar tegenover? 
(William)

Ik ben nu ondertussen al 3 jaar bezig met 
het ontdekken van de wondere wijnwe-
reld en mijn beperkte ervaring heeft mij 
geleerd dat gerijpte wijnen bijzonder lek-
ker maar ook helemaal om zeep kunnen 
zijn omdat ze te lang gerijpt hebben. 
Figuurlijk is dit een waarheid als een 
koe, ervaring straal je uit!
Het mooiste is wanneer een ervaren ie-
mand op een goede manier kan omgaan 
met het “jonge geweld”, en  wanneer je 
dit niet als een bedreiging maar als een 
belofte voor de toekomst kan bekijken: 
dan krijg je van mij die welverdiende 
krans!

Dat krijg je, hooguit enige contourlijnen, een vaag portret. Elke rkd-er 
nodigt zelf enkele personen uit waarmee hij of zij een professionele of per-
soonlijke band heeft om hem of haar één vraag te stellen. Sofi e De Roest 
nodigde daartoe haar ouders en broers uit. Ook de rkd-leden William Cop-
pens, Michèle Faict en Linda Wyckstandt stelden hun vraag. Dit zijn de vijf 
vragen, met het antwoord van Sofi e.


