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Zomergroet van de burgemeester
Beste inwoner,

Een tekst schrijven voor het rkd-krantje 
gebeurt meestal niet op één dag.

Als ik aan mijn tekst begin, is het al 
vrij laat op de avond. Het was vandaag 
weer een zeer warme dag, zoals we ze 
de laatste weken wel meer mochten 
meemaken. Voor mij is het mooiste van 
zo’n dag de avond. Gras afrijden, bloe-
men water geven, verdroogde bladeren 
wegvegen, ik vind het zalig zo bezig te 
zijn in de koelte van de dag. Je verliest 
zowaar de tijd uit het oog. 

Mijn gedachten voeren mij ook naar de 
vijftien Ruiseleedse jongeren en hun 
drie begeleiders die nu in onze Poolse 
zusterstad Krasnik verblijven. Ik vind 
het nog altijd één van de mooiste rea-
lisaties van onze gemeente gedurende 
mijn politieke carrière. Ik wil Marc en 
William, die toch de grootste trek-
kers van dit gebeuren zijn, van harte 
bedanken. Het is niet altijd gemak-
kelijk om er te blijven in geloven. De 
verantwoordelijkheid om met jonge 
mensen zo ver van huis te zijn, is niet 
te onderschatten. Maar voor alle deel-
nemende jongens en meisjes wordt dit 
een ervaring om nooit te vergeten. 

Valt het jullie op dat onze gemeente 
volop verandert? In onze nieuwe am-
bachtelijke zone rijst het ene na het 
andere gebouw uit de grond. Elke week 
worden er nieuwe bouwvergunningen 
afgeleverd. Onze Ruiseleedse onderne-
mers staan te popelen om hun nieuwe 
bedrijfsgebouwen in gebruik te nemen. 
Als burgemeester ben ik er fi er op dat 
wij dit hebben kunnen realiseren voor 
onze vooruitstrevende ondernemers.  
De weg was lang maar al onze inspan-
ningen worden nu beloond. Wie al eens 
een kijkje ging nemen in de Brugge-
steenweg ziet nu al dat het een mooie 
straat zal worden, niet in het minst 
voor onze fi etsers. Het doet ons ple-
zier deze werken te kunnen plannen 
en onze gemeente een steeds aangena-
mere plaats te laten worden waar het 
goed is om te wonen.

Mijn tekst sluit ik af op de avond van 
onze 11 juli-viering, op zondag 9 juli. 
De afwezigen hadden weeral eens on-
gelijk. Onze koninklijke harmonie Sint 

Cecilia liet ons meezingen met vele 
Vlaamse liedjes. Heerlijk. Als afsluiter 
kregen we als verrassing een schitte-
rende tekst op de tonen van “Vlaan-
deren boven”. “Ruiselé boven” liet nie-
mand onberoerd. De tekst vinden jullie 
binnenkort ook op de gemeentelijke 
website. Annelies, bedankt voor deze 
rake tekst; je liefde voor het dorp waar 
je geboren bent, is overduidelijk.

Beste mensen, als ik dit schrijf staat de 
vakantie voor de deur: een tijd om te 
rusten, te genieten, te reizen, gewoon 

in vakantiemodus te leven, elk op zijn 
of haar manier. Het weer is al een paar 
maanden in vakantiestemming en ik 
hoop dat dit ook de komende weken 
zo blijft. Alhoewel er ook af en toe een 
verfrissend buitje mag vallen. Als jul-
lie dit lezen is je vakantie misschien al 
voorbij. Ik hoop dat de batterijen op-
geladen zijn en de goesting er opnieuw 
is om er weer een jaartje tegenaan te 
gaan.

Met zomerse groeten,
Greet De Roo, burgemeester
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Ruiselede zendt zijn dochters en zonen uit!
Het Ruiseleedse verbroederingsavontuur 
met Polen begon op het einde van de ja-
ren ‘90. Het was onze naburige stad Tielt, 
die reeds verbroederd was met Szamotuly 
en die vriendschappelijke contacten had 
met een andere Poolse stad Krasnik, die 
Ruiselede op de mogelijkheden van ju-
melage wees. De bezielers daarbij waren 
de gemeentesecretarissen van Tielt en 
Ruiselede.

Waarom precies Polen? De basis van de 
goede contacten tussen diverse Poolse 
steden én gemeenten en steden in de 
regio rond Tielt werd gelegd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Tijdens het be-
vrijdingsoffensief van de geallieerden in 
de zomer en herfst van 1944, waren het 
immers Poolse troepen (de Eerste Pool-
se Pantserdivisie en het 24e Regiment 
Lansiers met regimentsstad Krasnik) 
onder leiding van Generaal Maczek die 
grote delen van Zuid-West- en Zuid-Oost-
Vlaanderen bevrijdden van de Duitse be-
zetting. Een gebeurtenis die zijn sporen 
heeft nagelaten in de naamgeving van 
straten en pleinen en in de creatie van 
tal van monumenten. Bovendien werden 
de contacten met de Poolse oud-strijders 
vele decennia levendig gehouden.

Op aansporen van Tielt, groeiden Krasnik 
en Ruiselede tussen 1998 en 2003 steeds 
dichter naar elkaar toe. De briefwisseling 
werd intensiever en beide gemeenten 
stuurden delegaties uit om de zusterste-
den beter te leren kennen. Zo was bij de 
opening van het heraangelegde tramplein 
te Ruiselede reeds een afvaardiging van 
de Poolse stad Krasnik aanwezig, in het 
bijzonder omdat het plein werd omge-

doopt tot Polenplein, ter nagedachtenis 
aan de Poolse troepen die de omgeving 
rond Ruiselede bevrijdden op het einde 
van Tweede Wereldoorlog.

In 2003 werd de samenwerking verzilverd 
in een eerste offi ciële verbroederings-
akte die ondertekend werd in Krasnik. 
Een jaar later ondertekende een Poolse 
delegatie de offi ciële verbroederingsakte 
in Ruiselede en kon het ‘verbroederings-
bord’ geplaatst worden langs de invals-
wegen van Ruiselede.

In 2002 kreeg de verbroedering al een 
meer concrete invulling door de start 
van een ‘jongerenuitwisselingsprogram-
ma’. Het Ruiseleedse jumelagecomité 
besliste in overleg met contactpersonen 
te Krasnik een driejaarlijkse cyclus in 
te voeren, waarbij tijdens jaar 1 Ruise-
leedse jongeren naar Krasnik trekken, 
tijdens jaar 2 Poolse jongeren Ruiselede 
en omgeving bezoeken en het 3e jaar be-
schouwd wordt als een rustjaar. Op het 
weekprogramma staan steeds culturele 
en historische items, wordt de nadruk 
gelegd op de Europese context, maar 
wordt zeker ook ruimte gelaten voor 
sport, ontspanning en dialoog.

De Ruiseleedse jongeren die in aanmer-
king komen zijn tussen 16 en 18 jaar oud 
en dienen allen in Ruiselede, Doomkerke 
of Kruiskerke te wonen. De uitwerking 
van deze reis is in handen van het ju-
melagecomité met de steun van het ge-
meentebestuur. De begeleiders zijn vrij-
willigers.

In Krasnik wordt de uitwerking van het 
programma en het tegenbezoek van de 

Poolse jongeren verzorgd door de Intra-
scholengemeenschap van Krasnik. Deze 
stelt eveneens een groep samen bestaan-
de uit een 20-tal jongeren uit verschil-
lende klassen. De begeleiders zijn leer-
krachten.

Op basis van deze regeling bezochten 
jonge Ruiseledenaren Krasnik in juli 
2002, 2005, 2008, 2011, 2014 en 2017. 
Een groep Polen een tegenbezoek in 
2003, 2006, 2009, 2012 en 2015. 

Als kleine gemeente slaagt Ruiselede 
erin steeds weer een enthousiaste groep 
jongeren samen te brengen, ook dit jaar 
voor de zesde maal: op 3 juli vertrok-
ken vijftien Ruiseleedse jongeren met 3 
begeleiders. Gedurende een week, met 
verblijf in gastgezinnen, werd er ken-
nis gemaakt met Poolse jongeren en hun 
school. 

Naast tal van plaatselijke activiteiten 
stonden ook een bezoek aan naburige 
steden o.a. Lublin en de hoofdstad War-
schau op het programma. Het bezoek 
aan het concentratiekamp van Majdanek 
laat steeds diepe sporen na. Op de foto 
staan de deelnemende jongeren: Levi Ca-
sier, Loïc Coffyn, Celine De Vriese, Tom 
Langedock, Marlies Maenhout, Thomas 
Maenhout, Jens, Louka en Svea Reynaert,  
Nesta Vanden Berghe, Bieke Vanden-
broucke, Bert Vandeweghe, Marthe en 
Stach Verkest, Brecht Verkinderen. Le-
den van het jumelagecomité, Marc De 
Muynck, Nele De Leersnyder en de bege-
leiders: William Coppens, Inge Slock en 
Annelies Van Tomme.

bijzonder omdat het plein werd omge-
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Een waaier foto’s en feiten

WIST
JE DAT?
... Ruiselede een hotel rijker is?
Maar dan wel een insectenhotel! 
Op het perceel naast het kerkhof 
werden de borders ingezaaid met 
bloeiende planten om zo meer 
insecten en vooral bijen aan te 
trekken. Het aanpalende insec-
tenhotel wordt hun thuis.

JE DAT?

Voor minder mobiele mensen is het niet vanzelfsprekend om er met de fi ets op uit te trekken. 
Daarom heeft het OCMW van Ruiselede recent een Fun2Go duofi ets aangekocht.

De Fun2Go duofi ets is een driewieltandem waarbij de gebruikers naast elkaar zitten. Eén persoon 
stuurt, beiden kunnen trappen. Door de zitposities naast elkaar hebben beide personen goed zicht 
en kan men goed met elkaar communiceren.
De bedoeling van het OCMW met deze aankoop is niet alleen om mensen met verplaatsingsbeper-
kingen te stimuleren om meer te bewegen; het is ook de ideale manier om nog eens buiten te 
komen of vertrouwde plekjes in de gemeente te bezoeken.
Op dinsdag 20 juni namen een zestigtal personen deel aan de namiddaguitstap van het OCMW. Na 
een fris aperitiefje en een heerlijke schotel werd de warmte getrotseerd. Langs landelijke wegen 
bracht een prachtig treinstel de groep naar het kasteel van Poeke. De verhalen van de gids werden 
aangevuld met persoonlijke getuigenissen want velen hadden de barones nog gekend. Een afslui-
tend drankje op een plaatselijk terras was welkom en iedereen trok tevreden naar huis.

Halfjaarlijkse gratis uitgave van rkd Ruiselede.
Suggesties en reacties krijgen wij graag op info@rkd.be
Redactie: Sofi e De Roest, Michèle Faict  Eindredactie en v.u.: William Coppens - Poekestr. 39, Ruiselede
Alle info over rkd: www.rkd.be

Rkd ijvert voor gelukkige mensen en doet dat o.a. via het OCMW 

Het gaat vooruit!
Vol ongeduld zaten de zelfstandigen te wachten tot de ambachtelijke zone van de Bundings-
straat bouwrijp werd verklaard. Sindsdien verandert de aanblik van op de ring of naar de ring 
met het uur.
Binnenkort ook bouwrijp en vol nieuwe woningen: de verkaveling aan de Tramweg, palend aan de 
nieuwe gemeentelijke parking.
De werken langs de Bruggesteenweg vorderden door de gunstige weersomstandigheden opvallend 
vlug: nog niet berijdbaar maar toch zijn de tracés reeds duidelijk.

Ondertussen...
houden de gemeentewerkers de openbare do-
meinen onkruidvrij met nieuwe technieken 
en werkt de gemeente verder aan een ver-
zorgd bloemrijk uitzicht van het centrum.


