
Na 25 jaar hier opnieuw het woord mogen voeren in deze zaal beschouw ik wel als een eer ...

tauai 19'16"1 Minder dan een jaar voor de fusies werd eindelijk de sporthal geopend met de

nodige eer en luister ... in aanwezigheid van vele gasten en prominenten uit het Pajottenland,

ook uit Oostenrijk ....

Wanneer een jubileum van 25 jaar gevierd wordt mag men kwistig zijn met wiercok ...ik zou

deze echter willen tichten naar alle wouwen en mannen die hier deze avoÍrd niet met Írame

gaan vermeld wordenl 1{iens naam hier niet door de luidsprekers gaat weergalmeÍ! de stille

harde en onontbeerlijke werkers die nooit in de spots staan doch zonder wiens belangeloze

inzet geen enkele vereniging kan voortbestaan ook CaeÍelbeÍgveld niet...

Wanneer bijna 30 jaar geleden o.a. onder druk van de pas opgerichte volleybal bij monde o.a.

Amaat Huylebroeck via de socio-culturele raad het idee werd geuit om een sponzaal te

bouwen werd het gedacht weggelachen als gootheidswaaÍl! Onuitvoerbaar! onbetaalbaar

De hardnekkigheid, de takt, de overÍedingskacht en de diplomatie van deze socio-culturele

raad onder leiding van GeeÍt de PutteÍ hebben de toenmalige gemeenteraad en het

schepencollege ove.tuigd

ZeeÍ spoedig weÍd vastgesteld dat dit project gedragen werd door de toen zeet actieve

Schepdaalse bevolkiry....

Het werd geen koers zonder hindemissen . . . . .de principiële beslissing tot bouw werd door de

toenmalige minister van birmenlaldse zaken geschoÍst ....doch finaal loodste de laalste

burgemeester van Schepdaal Dr Valkeniers het toen zinkende schip toch naar zijn

eindbestemming ? Naar een bouw met zelfs een vergadezaal bij . . . . .
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De bouw kende de klassieke problemen weze het met op bepaalde ogenblikken opstoten van

ergemis en dorpspolitiek ? Speciaal de vergadeÍzÀal .....

De eerste steeÍ egging gebeurde op een Schepdaalse manier ... Breughel waardig

Zeer vlug werd in overleg met de initiatieftemers geopteerd voor de oprichting van een vzw

voor de uitbating waarin alle gemeenteraadsleden werden opgenomen en de leden van de

socio-culturele raad....

De manifeste bedoeling was? Met de fusies in het veEchiet het beheer offtrekker aaÀ de

gevreesde machtshonger van de fusiegemeente? Zoveel mogelijk behercn zond€r

partijpolitiek . GÍote betrokkenheid van de gebruikeÍs en het complex bewaren voor de

plaatselÍke bevolking ... ... Ook zuinig behereÍ\ nog steeds het kenmerk van deze zaal.

Dat waren de basisopties van de vzw met als opdracht deze plaats laten uitgroeiel tot de

plaats waar de Schepdaalnarea elkaar zouden ontmoeteÍ\ zowel voo! sport als voor cultuur,

om te feesten en te treureÍ\ om zich te ontplooien eÍr zich te overtreffl maar steeds om het

sociaal contact, waar mensen van hier elkaar ontmoeten....

De gedwongen fusie is er gekomen en al is deze medeoorzaak van de klooftussen buÍgeÍ et|

politiek. Met eeÍI onbetwistbare uitbÍeiding van de verfransingdruk tot hier en een

centraliseÍende visie. Deze plaats, CaererbeÍgveld, heeft er in elk geval toe bijgedÍagen dat er

in Schepdaal nog een zeker soaiaal weefsel is dat niet opgeslorpt is door de centralisatiedrang

van de deuwe entiteit

Deze plaats is zeer vlug de ontmoetingsplaats van de Schepdaalnaar geworden

De Schepdaalnaar heeft van bij de aanvang ,-9h ingezet vooÍ de VZ1V eo bepaalden makeÍr

van bij de aanvarg van de vzw deel uit zoalslié Ke).rnolen, Raymond BeÍlenger en sedert

lang ook de huidige voorzitteÍ Etieme Desmedt
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Persoonlijk ben ik ovenuigd dat hun prestaties, hun belangeloze inzet en hun karakervolle

koppigheid, essentieel en noodzakelijk zijn geweest om dit project overeind te houden, te

doen groeien en bloeien....

Een mijlpaal in de geschiedeÍis van deze plaats ? Van dit project ? De Íots il de branding dic

veel stormen heeft helpea overwinnor is onze rriend Piet Vandenmegschaut. . .

In een vorig leven eind 1986 ondcÍstre€pte ik zijn verdienstq als de persooa die met de

bezorgdheid van een moeder doch oet gestrengheid van een vader dit plekje heeft geko€steÍ4

geleid en gewijwaard voor hel verlies voor de plaats€lijke bevolking

Nog steeds verheug ik er mij op da ik net hem mogur samenwerken heb en ik blijf er heÍr

erkentelijk om

Waarde vriend Etieme al meeÍ dan 15 jaar hebt gij de fakkel overgeromen en uw iÍEet, uw

positieve koppigheid, uw besmenelijk enthousiasme zijn volgens de mij de oorzaak dat gij uw

bestuuÍ l'uot blíveÍr oppeppen om zich samen uit te leven voor dit Foject.. ...

Dames en hereq vao einde 1975 tot eind 1988 ben ik als voorzitter, ondervoorzitter en als

schepen betrokken geweest bij het opstarten en de uitbouw van dit pÍoject....

Ik ben iedereen dankbaaÍ en erkemelijk die nij destÍds hebben bígestaar ? h ha bijzonder

een nooit aflatende Rie Keymolerf €eÍr Gust Dewilde die onze finaocies nog beter beheerde

dan de belastingen ....met g€noegen stel ik de aaowezigheid van de heer de Coninck van

noyen vast ií de raad vu bestuur .... (sportdieost ????)

Tot slot denk ik dat de rol van de burgemeester var toen dr JefvalkenieÍs niet voldoende karl

onderstreept worden zowel bij de beslissingen op de noodzakelijke plaatsen als bij het latere

beheeÍ om toch de Schepdaalse bwolking haar rechtmatige belangen veilig te stelleÍ!.....

WaaÍde Jefvele besprekingen hebbcn wij er samen aan gewijd.



1Dames en heren ik hoop dat rte Schepdaalse bevolking zich zal blïveÍr inzett€n om dit' dus

haar eigen projec-t te wijwaren YooÍ de cefiÍalisatiedrang van alle hogere instsntics etr d8n

kaflbeslotenwoÍdenmetleve,goeieeÍrbtoeieca€renbergveldnogvelgvelejaren


