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‘Oekene Inviteert’ staat vooral bekend om zijn klassieke 
topconcerten, maar er is ook nog zoiets als ‘Café Plancher’. 
Men kan er genieten van indringende lezingen, sprankelend 
miniatuurtheater en gezellige kleinkunstavonden. Geen 
billenkletserij of gejoel, wel het betere Nederlandstalig 
luisterlied, om niet te vervallen in het schlagersgehalte (zonder 
minachting voor het laatste).

‘Luister het lied’

‘Oekene Inviteert’ Johan Platteeuw in ‘Café Plancher’
Het luisterlied is de absolute dada van Johan Platteeuw. Iedereen kent Johan (°1955) als de vlotte uitbater van 
‘Schoenen Etienne’ in centrum-Roeselare. Die zelfde liefde voor mensen borrelde reeds toen hij twaalf was 
en meedeed aan zang-crochets. Als 15-jarig gepassioneerd talent genoot hij opleiding van Guy Vermandere, 
bekend in middens van klassieke muziek en dirigent van het koor ‘Mandelgalm’. Na twintig jaar inactiviteit 
werd Johan in 1990 de eerste privé-leerling van de befaamde sopraan Hilde Coppé. Twee jaar later bracht hij 
zijn eigen single uit. Hij gaf in 1995 zijn eerste volwaardig optreden. Veel te nederig als hij is kon men Johan 
toch overtuigen om op te treden in De SPIL. Gezien de volle zaal was Johan aan zijn groeiend publiek verplicht 
om zijn optredens meermaals te hernemen, niet enkel in De SPIL maar ook in cultuurkapel De SCHADUW 
(waar hij trouwens inspirerend bestuurslid is).

INHOUD
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‘Luister het lied’ met Johan Platteeuw
Donderdag 4 december 2014 - 20:30 u.
Zaal ‘Café Plancher’ (De Platte Tube) naast Oekene-kerk
Ticket: €6 (max. 50 plaatsen)
reservatie & info: www.oekeneNV.be
0475/23 98 01
opbrengst t.v.v. vervoersalternatief ‘De LINK’.
naderhand afdronk ter kennismaking 
     met de artiest en met elkaar. 

Het genre refereert naar Stef Bos, Ramses Shaffy 
en uiteraard naar Herman van Veen. Hij laat 
zich begeleiden door zijn zoon op het klavier en 
het geheel wordt passend geflankeerd door poëzie 
gebracht door Joke, zijn levensgezellin. 
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J.S. BACH 
Weihnachtsoratorium

Zondag 28 december 2014 - 20:30 u -  St.-Martinuskerk Oekene  
Men kan in Oekene-Roeselare jaarlijks een laureaat van de Koningin Elsabethwedstrijd 

bewonderen. Daarnaast zijn ook de Bachcantates telkens een indrukwekkend hoogtepunt in de 
reeks ‘Oekene Inviteert’. J.S. BACH staat dan ook niet voor niets jaar na jaar als nummer één in 

de top 100 van radio KLARA.

IL FONDAMENTO o.l.v. Paul Dombrecht.

… Valencia, Wenen, Londen , Madrid, Moskou, Sint-Petersburg, Boston, Philadelphia, 
Pittsburgh, Los Angeles, New York, Seattle, Victoria, Vancouver, Israël, Frankrijk, Duitsland, 
Oostenrijk, Bilbao, … OEKENE-ROESELARE! 

Il Fondamento (1989) is het geesteskind van hoboïst Paul Dombrecht. Het orkest staat 
bekend voor zijn verfrissende uitvoeringen, eigen klankkleur en het streven naar perfectie. 
Hun doel: muziek uit de 18de en 19de eeuw te doen klinken zoals toen. Een concert van Il 
Fondamento is naast een esthetische, ook altijd een historische ervaring. Het orkest wordt 
wereldwijd uitgenodigd in de bekendste concerthuizen en werd in de U.S. en Canada 
onthaald als ambassadeur van de oude muziek van het Europese continent. Mocht 
Koningin Elisabeth orkestuitvoeringen hebben opgenomen in haar concours, dan was Il 
Fondamento sowieso een gelauwerde.   

KORTRIJKS VOCAAL ENSEMBLE sinds de oprichting (1998) o.l.v. 
Wim Verdonck.

Het Kortrijks Vocaal Ensemble is een groep muzikaal geschoolde zangers waaronder 
tal van professionele muzikanten. Ze hebben een voorliefde voor barok, meer bepaald 
voor J.S. Bach, hoewel ze zich daar niet toe beperken. In 2014 werd het KVE laureaat 
van het Provinciaal Koorfestival. Koorleider Wim Verdonck behaalde de eerste Prijs 
Koordirectie bij Erik Van Nevel. Als organisator van het ‘Vlaamse Koorleven’ was 
hij van 1994 tot 2000 samensteller en presentator van het druk beluisterde Radio3-
programma ‘Het Koorleven in Vlaanderen’.

(deel 6)

IL FONDAMENTO & KORTRIJKS VOCAAL ENSEMBLE 
o.l.v. Paul Dombrecht & Wim Verdonck  

Weihnachtsoratorium - J.S. Bach
Zondag 28 december 2014 - 20:30u
St-Martinuskerk Oekene-Roeselare
Ticket: €18 inclusief evaluatiereceptie.
Boeking: €18 op bankrekeningnummer van vzw 
   Collectief  ‘De LINK’:  BE72 7310 3026 8116
   vermelding: concert 28 dec.
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Landelijk Oekene voelde de skyline van samengetroepte wolkenkrabbers aanvankelijk aan als bedreigend. 
Hoofdschuddend Oekene kreeg airco-silo’s in haar achtertuin en vanuit de Accent Business-park-(kan)toren 
vragen de bedienden zich wel es af waar het kerktorentje, daar beneden, toe behoort.

Was het vroeger niet de gewoonte...
... dat men minstens over de haag een praatje werd gedaan met de nieuwe buur? Waarom zou dit oude gebruik 
moeten wijken? Drempelvrees omdat het architecturaal contrast te groot is? Nochtans zal op termijn de uit-
bouw van de Business-site en het nieuwe ziekenhuis sowieso zijn weerslag hebben op Oekene-dorp. Niet enkel 
als landmark, maar tevens de verkeersafwisseling, de woondichtheid en de socio-commerciële activiteit e.d. 
zullen veranderen. 
Dorp van weleer?     
Zoals een kerk ook niet hoeft ontwijd te worden om er passende activiteiten te laten plaatsgrijpen, zo ook 
hoeft een dorp zijn eigenheid niet te verliezen omdat een aanpalende buurt veramerikaniseert. Integendeel! 
Oekene moet waken over zijn authenticiteit. Door deze specifieke kwaliteit uit te spelen kan het dorp comple-
mentair zijn. 
Oekene is rijk  
Oekene - klein en fijn - heeft veel te bieden. Vooral een gemoedelijke spontane organische verwevenheid waar 
iedereen kan op terugvallen. Er is kinderopvang, een dokter, een garagehouder, de buurtwinkel, een fietsen-
maker, de school, een bio-boer, een hotel-restaurant, de hoogfrequente stadsbus met ‘De LINK’ als voor- en 
natransport, een schattig kerkje om te ontstressen en te bezinnen, een bruisend verenigingsleven, de jaarlijkse 
volkse Gardeboefeesten, cultuur en cafés om even te ontsnappen en… de open velden!  
Onbekend - onbemind 
Waarom zou Oekene haar kwalitatief product niet delen met de bewoners van het Accent Business-park? Een 
Business-park-bediende kan toch evengoed zijn kind afzetten in Oekense opvang? Of er overdag zijn fiets of 
auto laten repareren wetend dat ‘De LINK’ hem op en af zal pendelen tussen dorp en kantoor. Of mijmeren 
met een snelle hap onder het pittoreske kerktorentje of zelfs in het schattig St-Martinuskerkje tijdens een mid-
dagconcertje op het historisch Van Peteghemorgel… 
Promoten door verbroedering
De bedoeling is om via een activiteit een complementaire wisselwerking te creëren tussen dorp en Busi-
ness-park. Het dorp kan haar diensten commercieel ontwikkelen en uitbreiden, wat tewerkstelling garandeert. 
Omgekeerd kunnen de Accent Business-park-bedrijven rekruteren in Oekene. Openbare diensten kunnen 
gemeenschappelijk uitgebouwd worden (bv. openbaar vervoer). Zo heeft Oekene meteen ook een ruim aanbod 
aan vergaderzalen in het Mercure-hotel om reünies te organiseren. 
Een nieuwjaarsconcert kan de hechtheid bewerkstelligen, ook tussen de bedrijven en de Oekenaars onderling, 
die zich nog meer zullen bewust worden over het gegeven ‘ons dorp’. 
Nieuwjaarsactiviteit
Concreet wordt er op zondag 18 jan. 2015 om 11:00 u. een nieuwjaarsconcert* georganiseerd in Oekene-kerk.  
Aansluitend is er de mogelijkheid om een evaluatiereceptie bij te wonen en/of van een lunch te genieten in het 
recent geopend MERCURE-hotel/restaurant dat zijn onderkomen heeft in het Accent Business-park.
* Nieuwjaarsconcert met 40-koppig Symfonisch Orkest Nuove Musiche o.l.v. Eric Lederhandler. 
  Programma: Rossini, Bartok, Dvborak, J. Strauss, Sarasate, Brahms, Rachmaninov, Chabrier, Kreisler, Bizet. 
Het is de bedoeling om dit nieuwjaarsconcept jaarlijks te herhalen.  
Wie wordt uitgenodigd? 
Daarbij zijn uitgenodigd: iedereen, specifiek alle bedrijven (directies en personeel) die gevestigd zijn in het 
Accent Business-park en àlle inwoners van Oekene en aanpalende straten. 
Mocht het luxeprobleem ontstaan dat wij ’s middags te veel inschrijvingen hebben, dan wordt het concert ’s 
avonds of op een andere dag hernomen.
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Nieuwjaarsconcert 18 januari 2015 - 11:00u. - Oekene-kerk
+ receptie en lunch in MERCURE-HOTEL/Accent Business Park 
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Zondag 18 januari 2015  -  11:00u

Receptie + Familie-Lunch in het MERCURE-hotel Accent Business-park
Er is mogelijkheid om meteen na het concert van een receptie en/of lunch the genieten in het 

MERCURE-restaurant. 
Gezien de zondagsdienst is lunchen à la carte voor een grote groep niet evident. 

Daarom biedt het MERCURE-restaurant een lunch aan voor de concertgangers aan een 
democratische prijs van €45/persoon (concert inclusief). Daarvoor kan U reserveren via de 

concertorganisator vzw Collectief ‘De LINK’. (max. 110 personen).

NIEUWJAARSCONCERT

met 40-koppig Symfonisch Orkest Nuove Musiche o.l.v. Eric Lederhandler  
Solist: Hrayr Karapetyan, viool.

Programma: Rossini, Bartok, Dvořák, J. Strauss, Sarasate, Brahms, Rachmaninov, Chabrier, Kreisler, Bizet.

BESTEL UW TICKET
Nieuwjaarsconcert
€18 overschrijven naar vzw collectief ‘De LINK’ 
Rekeningnummer: BE72 7310 3026 8116  -  KREDBEBB
Vermelding: Concert 18 jan. + telefoonnummer

VIP-ticket: Nieuwjaarsconcert + Receptie in het 
MERCURE-hotel Accent Business Park
€28 overschrijven naar vzw Collectief ‘De LINK’
Rekeningnummer: BE72 7310 3026 8116  -  KREDBEBB
Vermelding: VIP-ticket 18 januari + telefoonnummer

Lunch-ticket: Nieuwjaarsconcert + Familie-Lunch 
in het MERCURE-hotel Accent Business-park
€45 overschrijven naar vzw Collectief ‘De LINK’ 
Rekeningnummer: BE72 7310 3026 8116 - KREDBEBB
Vermelding: Lunch-ticket 18 januari + telefoonnummer

All-in-ticket: Nieuwjaarsconcert + Receptie 
+ Familie-Lunch in het MERCURE-hotel
€55 overschrijven naar vzw Collectief ‘De LINK’
Rekeningnummer: BE72 7310 3026 8116  -  KREDBEBB
Vermelding: All-in-ticket 18 januari + telefoonnummer

Telefonisch reserveren: 0475 23 98 01

Uw telefoonnummer word gevraagd zodat we u 
kunnen contacteren in geval van overboekingen

St.-Martinuskerk Oekene-Roeselare  
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Verbroedering Oekene-dorp en Accent Business-park



Martinus zou de Patroonheilige van Oekene moeten zijn aangezien Oekene-kerk naar hem genoemd werd.
Hij speelt de hoofdrol in het verhaal over de Romeinse soldaat die de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. 
Zo wordt hij ook afgebeeld in het glasraam vooraan in de rechter kerkbeuk.
EH Piet Thomas, hoogleraar en doctor in de Germaanse filologie, was meteen gefascineerd door dit brandraam 
toen hij in Oekene-kerk uit zijn rijk oeuvre religieuze gedichten kwam voorlezen. Met betrekking tot onze 
Martinus schreef hij volgend moraliserend gedicht.

Maar er was ook venijn.
Men spotte luid en hard.
Hoe hij zo dwaas kon zijn
door listigheid verward

een groot stuk van zijn kleed
aan iemand af te staan
die helemaal niet leed, 
maar ’t veinzen toegedaan,

omwille van wat kou
de noodklok luiden liet
en steeds maar klagen wou
dat niemand hulp biedt.

Martinus, onvervaard,
trok zich die taal niet aan.
Hij klom weer op zijn paard
en liet de spotters staan.

Wie goed is kijkt niet om
naar wat hij heeft gedaan.
Dat is wat slim en dom
en groot en klein verstaan.

 Een krijgsman, een soldaat
met levensgrote faam
en Romeins gelaat.
Martinus was de naam.

’t Gebeurde bij Amiens,
waar toen zijn leger lag.
Een mantel warm en fijn
Droeg hij die koude dag.

Hij zag een bedelaar
die bij de stadspoort zat.
Halfnaakt met groot gebaar
en bevend als een blad.

Martinus op zijn paard
vroeg niet om wat hij wou
maar trok spontaan zijn zwaard,
en met een grote houw

sneed hij zijn mantel stuk
en gaf de helft toen weg.
De arme had geluk,
heen waren kou en pech.

Martinus

-  EH Piet Thomas

Moraal van ’t verhaal: ‘Doe wel en zie niet om’
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De LINK
Het principe is simpel:
‘De LINK’ staat voor ‘lokaal collectief huis-aan-huis vervoer op afroep’. In landelijk Oekene belt men 
rechtstreeks de lokale vrijwillige LINK-chauffeur (0474 – 714 114) die de dorpelingen met het LINK-
minibusje thuis ophaalt om hen op en af naar hun bestemming te vervoeren. Onderweg kan gerust nog 
iemand opstappen wat het nog gezelliger en efficiënter maakt.
Dit is vooral handig voor wie oncomfortabel ver van de bushalte woont. Het is de bedoeling om, naast 
de LINK-LIJN-verbinding, ‘De LINK’ uit te bouwen tot volwaardig lokaal vervoer, boodschappendienst 
(‘KLUSBUS’ voor de 3de leeftijd), collectieve dorps-BOB en tegelijk tot een vorm van burgerwacht.

VOORLOPIG AANBOD:
Waar en wanneer rijdt ‘De LINK’? ‘De LINK’ is dagelijks beschikbaar vanaf ‘s ochtends, een kwartier voor 
de eerste stadsbussen beginnen te rijden. ’s Avonds, wanneer de Lijn-bussen niet meer rijden, opereert ‘De 
LINK’ in een straal van 10 km rond Oekene-Kerk tot dat de laatste trein aankomt/start in station-Roeselare. 
In het weekend rijdt ‘De LINK’ ‘s avonds in een straal van 10 km (GPS-kilometers) rond Oekene-Kerk tot 
in de vroege uurtjes, kaderend in de campagne ‘Drink en bel De LINK!’.

Wie kan beroep doen op ‘De LINK’? Iedereen die zich bevindt in ‘Groot-Oekene’ wordt heen en terug 
gependeld naar zijn bestemming, binnen het aanbod zoals hierboven vermeld.

Wat kan niet? Vervoer tussen punten gelegen buiten Groot-Oekene is uitgesloten. De LINK-chauffeur 
wacht niet en vertrekt meteen nadat hij iemand heeft afgezet.

‘De LINK’ met De Lijn en de trein’: In principe doet ‘De LINK’ geen concurrentie aan De Lijn. Integendeel, ze 
zijn complementair! ‘De LINK’ is dus hoofdzakelijk bedoeld als schakel tussen woonst en de hoogfrequente 
stadsbus. Ook als het traject met het openbaar vervoer te omslachtig of te tijdrovend is kan de reiziger 
uitzonderlijk rechtstreeks op en af naar zijn bestemming geLINKT worden, zelfs overdag (dit binnen een 
straal van 10 km (GPS-kilometers) rond Oekene-Kerk op de momenten wanneer ‘De LINK’ rijdt).

 ! ‘De LINK’ 24 uur voordien reserveren !  
Voor dringende oproepen kan een eventuele oplossing gezocht worden indien een vrijwillige chauffeur 
kan inspringen.

Uitzondering (waarbij men De LINK geen 24 uur op voorhand moet reserveren en een reservatie van max. 
één uur vooraf volstaat):
  1) Men kan ‘De LINK’ iedere dinsdagvoormiddag op de dag zelf reserveren vanaf 7:30 tot 12:00 uur. Dan 
komt ‘De LINK’ de reiziger meteen na de oproep ophalen voor vervoer tussen woonst en bushalte n.a.v. de 
dinsdagmarkt in Roeselare-centrum. Men belt of spreekt af met de LINK-chauffeur om na terugkeer vanaf 
de bushalte naar huis geLINKT te worden. De goederen die een marktganger voor andere dorpsgenoten 
meebracht worden aansluitend thuis afgeleverd door ‘De LINK’.
  2) ‘s Vrijdags kan men ‘De LINK’ de dag zelf reserveren vanaf 6:00 tot 23:15 uur. Maximum één uur vooraf 
reserveren volstaat behalve voor de eerste 3 ochtendritten van de stadsbus die men best daags voordien 
reserveert. Zodoende biedt ‘De LINK’ aansluiting op de vroegste stadsbus in Oekene tot ‘s avonds (wanneer 
de stadsbussen niet meer rijden) rechtstreeks op de laatste trein in station-Roeselare.

Het LINK-dienstbetoon is voorlopig gratis.

TOEKOMST:
Het is de bedoeling vanaf het najaar 2014 het LINK-aanbod stapsgewijs uit te bouwen tot ‘De LINK’ 
dagelijks meteen na een oproep ter beschikking is zodat reservatie 24 uur voordien niet meer hoeft. Dan 
zullen enkel personen vervoerd worden die lid zijn van vzw Collectief ‘De LINK’. Info volgt naderhand. 
Intussen zijn LINK-chauffeurs van harte welkom om het LINK-team te vervoegen waarbij  zij tot €30 per 
dag kunnen verdienen! 
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Zaterdag 20 december 2014 
Brasserie ‘De Wandeling’ St-Eloois-Winkelsestraat 65 Oekene
Vanaf 14:30 u. KERSTDRINK, met gratis kinderanimatie. Op de parking tentjes met seizoens gebonden 
dranken en versnaperingen, ’s avonds optredens. 
Iedereen is Welkom!

Uw BIJDRAGE
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Het Oekense dorpskrantje is er eerst en vooral voor iedere inwoner van Groot-Oekene.
Zowel privé personen, bedrijven als verenigingen kunnen er hun aankondigingen in kwijt.
Anekdotes, leuke foto’s, getuigenissen, lokale wetenswaardigheden,... stuur ze door naar de redactie.

TRIBUNE ‘VRIJ EN VRANK’
In deze tribune kan iedereen zijn mening gulpen over alles en nog wat met betrekking tot ons dorp.
‘Vrije meningsuiting’ ten top? Grappig mag, kwetsend niet. Anders uitgedrukt: in Oekene alles met een 
gardeboe maar liefst ook met een slijklap.

Is dit Dorpskrantje ‘De LINK’ nog karig met nieuwsgaring en opinies, het mag een forum zijn voor ie-
dereen zodat de volgende editie ongetwijfeld bol zal van staan met uw inbreng.

Hebt u nieuws of commentaar?

Richt u tot de redactie per e-post of klassieke Post of deponeer het in onze buurtwinkel ‘Bij Annemie’



Redactie De LINK 
Moorseelsesteenweg 180 

8800 RUMBEKE
e-post: oekeneNV@live.be  -  Webstek: www.oekeneNV.be   -  Looptel.: 0475 - 23 98 01  -  Schrijftel.: 051 - 24 05 13  

(Vergaderingen/beleidscafé: ‘De Platte Tube’ Oekensestraat 171 - 8800 OEKENE)
(VU. J. Olivier – redactieadres)

Vormgeving: Jade Konings

Ontvang het Dorpskrantje ‘De LINK’
Er gebeurt veel in Oekene, meer dan u denkt! Veel Oekenaars en sympathisanten vinden het evenwel jammer 
dat zij niet weten wat er gebeurt omdat zij simpelweg niet geïnformeerd worden. Anderzijds willen zowel 
privépersonen als verenigingen af en toe iets adverteren of afficheren dat iedere Oekenaar moet weten. 
Vandaar het idee van dorpsgazetje ‘De LINK’, dat meteen ten dienste staat van IEDEREEN en àlle Oekense 
verenigingen! 
Wil u ’t gazetje ‘De LINK’ ontvangen, stuur dan uw e-mailadres + naam & adres naar oekeneNV@live.be zodat 
u regelmatig geïnformeerd wordt over alles wat reilt en zeilt in Oekene. 
Voor wie geen e-mailadres heeft kunnen gedrukte versies van ‘De LINK’ toegestuurd worden per post. Daarvoor 
volstaat een eenvoudig telefoontje naar de redactie.
Uw eigen verhaal, mededeling, foto’s e.d. kan u tevens kwijt via oekeneNV@live.be, per telefoon of via gewone 
post. 
Naast uw aankondigingen zal het niet ontbreken aan lokaal nieuws met sappige interviews en passende foto’s 
met verscheidenheid aan standpunten. Kortom, ‘De LINK’, een heus dorpsgazetje op maat van Oekene.

Wie zijn/haar e-postadres, naam & adres doorstuurt naar oekeneNV@live.be 
maakt kans op een GRATIS krat met 12 flessen van 75 cl. heerlijk Kasteelbier t.w.v. 
45 euro! 
Denk er aan dat alle gezinsleden, ook de kinderen graag geïnformeerd worden via hun 
e-postadres waarbij ook zij kans maken op een gepast cadeautje! 
Ook de mensen die geen e-postadres hebben en louter hun gewoon adres doorgeven 
maken kans op het cadeau. 

Dit is de laatste editie die op papier in Oekene verspreid zal worden.Volgende edities zullen 
via e-post tot bij u gebracht worden. Daarom wordt dus ook verzocht zeker uw e-mailadres 
door te sturen naar oekenenv@live.be . Een papieren versie kan gratis bij u in de brievenbus 
gepost worden indien u dit wenst, mits uitdrukkelijk verzoek. Dit kan telefonisch geregeld 
worden door te bellen naar 0475 23 98 01 of door onderstaand aanvraagformulier af te 
geven in de buurtwinkel ‘Bij Annemie’

AANVRAAGFORMULIER GEDRUKTE VERSIE KRANT
Ondergetekende,
     Naam:..............................................................................................................................................
     Adres:..............................................................................................................................................
      Tel. en/of GSM:.............................................................................................................................
Wenst ‘t dorpsgazetje ‘De LINK’ per post te ontvangen.
Datum:....................................................... Handtekening: ..............................................................

Uw adresgegevens zijn door ons in een bestand opgenomen om u op de hoogte te houden over onze werking. Ze worden nooit aan derden uitgeleend en dienen enkel 
voor het verzenden van onze informatie en eventueel commerciële aanbiedingen telkens met de bedoeling de hechtheid van en het samenleven in ons dorp te bewerk-
stelligen. In overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt U recht op inzage van Uw gegevens. U kunt correctie of schrapping ervan 
eisen. Collectief ‘OekeneNV’ beslist wat onder welke voorwaarden al dan niet opgenomen wordt in het dorpsgazetje ‘De LINK’.


