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Ann-Sophie, master vertalen,
schreef haar masterproef over
taalverwerving bij kinderen. Het
is haar overtuiging dat je niet
vroeg genoeg kan beginnen met
talen te leren. “Ik vond werk in
het kader van mijn opleiding,
maar talen leren aan kinderen
was en blijft mijn droom”, vertelt
ze. Sinds begin dit jaar maakte ze
er werk van om die droom in wer-
kelijkheid om te zetten. Ann-Sop-
hie vond in de Harelbekestraat
een geschikte leegstaande ruimte
om met kleine groepjes van maxi-
maal acht kinderen aan de slag te
gaan.
“Ik kocht meubilair en lesmateri-
aal, liet een logo ontwerpen, druk-
te affiches en flyers, huurde het
lokaal, maakte een planning.
Niets leek de start van ‘Pluskepar-
fait’ nog in de weg te staan. Tot ik
in maart bericht kreeg dat de be-

woners in het appartementsblok
zich tegen het initiatief verzetten.
Er werd gedreigd met een deur-
waarder als er kinderen in het lo-
kaal zouden zijn”, zegt ze. “Een
donderslag bij heldere hemel. Ik
moest in allerijl de ingeschreven
kinderen verwittigen dat de va-
kantiecursus niet kon doorgaan.
Weg eerste huur, weg kosten, weg
planning. Ik zat in zak en as.”

BELEVING

Het zit Ann-Sophie vooral dwars

dat nooit enige communicatie
met de omwonenden die een veto
stelden, mogelijk was. “Ik blijf en-
thousiast, maar vraag mij af waar-
om er geen gesprek kon. Van
overlast of hinder kan er geen
sprake zijn. Het gaat om lessen
aan kleine groepjes, waarbij de
nadruk op beleving en kwaliteit
ligt. Alle argumenten of verzuch-
tingen die de bewoners aanhalen,
kan ik weerleggen of oplossen.”
Haar zoektocht naar een geschik-
te accommodatie blijft. “Ik blijf
niet bij de pakken zitten. Ik hoop
dat mijn droom om op een speel-
se manier met kinderen op tale-
nontdekking te gaan, toch werke-
lijkheid wordt. Wie suggesties of
voorstellen heeft qua lesruim-
te, kan mij altijd contacteren”,
haalt ze aan. “Ik wil het ini-
tiatief van ‘Pluskeparfait’
zeker niet op die ma-
nier opdoeken of la-
ten opdoeken. Dit
is te jammer
voor de kinde-

ren. Ik heb kosten gemaakt, maar
heb zelfs de kans niet gekregen
om te praten en aan te tonen dat
het een oprecht en goed initiatief
is.”
Ann-Sophie hoopt dat iemand
haar kan helpen om een geschikte
ruimte te vinden, liefst in het cen-
trum van Deerlijk. “Het hoeft niet
groot te zijn. Met een lokaal of
een vergaderruimte van 30 à 40
vierkante meter heb ik genoeg.”

Info: Ann-Sophie Maes – 0478
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Wie helpt Ann-Sophie aan plek
voor lessen Frans en Spaans?
ANN-SOPHIE MAES MOET LAST MINUTE

NIEUWE UITVALSBASIS ZOEKEN VOOR

TAALCURSUSSEN VOOR KINDEREN

DEERLIJK “Ik had alles klaar voor de start van speci-
fieke taalopleidingen Frans en/of Spaans voor kinde-
ren vanaf vier jaar, maar plots kon het niet meer. Ik
ben echt ongelukkig en hoop tegen de grote vakantie
een oplossing te vinden”, vertelt Ann-Sophie Maes
(25). Haar gehuurde lokaal en het aangekochte meu-
bilair en lesmateriaal blijken verloren uitgaven.

Omdat de bewoners van het appartement waar Ann-Sophie Maes een

ruimte huurde, protest hebben aangetekend, kunnen haar taallessen daar

niet meer plaatsvinden. (foto MVD)

Weg eerste huur,
weg kosten, weg
planning: ik zat
in zak en as

DEERLIJK Op 24 april werd Léon

Desloovere (53 cm en 3.510 kg)

geboren in de kraamafdeling van

het OLV van Lourdesziekenhuis

in Waregem. Zijn wiegje staat bij

papa Kevin, zusje Louisa en

mama Jana Vanackere in de

Ketsersstraat in Deerlijk. (MVW –

foto MVW)

GEBOORTEN

Léon

Lesgever Wouter Deprez: “Wij
willen de kinderen even laten
proeven. Daarna kan er inge-
schreven worden voor een proef-
les. Ik ben er al lang van overtuigd
dat kinderen op heel jonge leeftijd
een instrument kunnen aanleren,
zoals bijvoorbeeld koperblazers.” 
In de verschillende lokalen van
d’Iefte en het Schoolhuis waren er
proefsessies van onder meer
drummen, gitaar, piano, zang en
accordeon. Tussendoor waren er
ook optredens van de klas woord-
atelier. (MVD)

Academie laat kinderen proeven 
van muziek tijdens initiaties
DEERLIJK De academie
voor Muziek en Woord
nodigde alle kinderen uit
om kennis te maken met
muziekinstrumenten en
zang. 

Zita Verschelde (8) deed haar uiterste best om op de trombone te blazen,

tot tevredenheid van Wouter Deprez en Stan Lauwers. (foto MVD)

DEERLIJK Maandag 20 mei is

Koen Bulckaen (48) thuis overle-

den. Hij is de echtgenoot van

Vicky Mahieu en de papa van

Febe en Flore. Ruim drie jaar

geleden werd ALS vastgesteld.

Sindsdien was het – omringd

door een zorgzame familie en

zeer veel vrienden – nog zolang

mogelijk genieten. Op Facebook

liet Koen dit noteren: “Jullie heb-

ben kunnen volgen welke leuke

dingen ik heb beleefd. Je kon me

ontmoeten op vele plaatsen,

zolang het voor mij haalbaar

bleef. Nu ben ik vertrokken op

mijn laatste reis. Ik weet niet

waarheen, maar ik neem alle

mooie herinneringen mee en zal

er vertellen hoe mooi het hier is

en hoe lief jullie allemaal zijn.”

De geboren en getogen Sint-

Lodewijkenaar is de jongste uit

een gezin van negen kinderen.

Koen is de enige Deerlijkenaar

die wijlen koning Boudewijn als

peter heeft. Hij werd geboren op

24 juli 1970 als jongste van zeven

opeenvolgende broers en de

traditie wilde dat de koning dan

peter werd. “Ik schreef hem elk

jaar vanop het Chirokamp”, ver-

telde Koen enkele jaren geleden.

“Ik ontving telkens een antwoord-

je. Ik was erbij voor het feest op

zijn 60ste verjaardag en toen

heb ik hem de hand gedrukt. Wij

zijn ook naar zijn begrafenis

geweest.”

In de grote familie Bulckaen had

Chiro Sellewie een speciale

plaats. Koen was er vijf jaar lei-

der. Tijdens een Chirokamp leer-

de hij Vicky kennen. Bij de oud-

leiding van de Chiro bouwde

Koen een intense vriendengroep

uit. Hij was ook vele jaren voor-

zitter van de Pladijsshotters,

actief in theater Sellewie en

voorzitter van het oudercomité

van de plaatselijke school. Graag

op reis, verbonden met de fami-

lies, graag bij de vrienden, steeds

ten dienste. De lange weg van

‘steeds minder kunnen’ werd

mee gedragen door familie en

vele vrienden. “Ik word een hulp-

behoevend kind”, vertelde hij

drie jaar geleden toen er in Sint-

Lodewijk voor hem en de ALS-

liga een grote benefiet werd

georganiseerd.

Er wordt 25 mei afscheid geno-

men van Koen tijdens een uit-

vaartdienst om 10.30 uur in de

kerk van Sint-Lodewijk. (MVD)

Wijlen Koen Bulckaen. (gf)

Koen Bulckaen
verliest de strijd


