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Maurice Haesaert maakte acht-
tien jaar deel uit van de Zedel-
gemse gemeenteraad. De laatste
twee legislaturen was hij schepen
van Openbare Werken. Van 1983
tot 2012 was hij de bezielende
voorzitter van de Koninklijke Har-
monie Kunst en Vermaak Zedel-
gem. In 2012 nam hij afscheid
van de politiek. Maurice was ge-
trouwd met Jenny Verplancke en
vader van Christine, Peter en
Claudine. Zoon Peter werd in
2012 verkozen tot schepen in Ze-
delgem. “Eerst de familie, dan het
muziek en de politiek. Maurice
was een man uit de duizend”, zegt
schoonbroer André Verplancke.
“Hij was een familieman, maar
hij was er voor iedereen. Zijn re-
morque stond altijd klaar. Hij was
onvermoeibaar. Zelfs toen hij
zwaar ziek was, wilde hij nog
overal mee de handen uit de mou-
wen steken. Tafels of borden no-
dig ? Eén woord volstond en Mau-
rice was daar. Ik kan er een heel
boek over schrijven. Hij was ook
een echt Cercle-man. Hij bleef
zijn Cercletje volgen. ‘Niet nudde-
ren, maar voortdoen’ was zijn leu-

ze. Altijd had hij zijn boekje bij
dat uitpuilde van de afspraken.
Samen met Jenny ging hij overal
een handje toesteken. Stil zitten
was niet aan hem besteed. Zijn
overlijden is een groot verlies voor
Zedelgem…”

‘ALS IK KAN’
Bijna dertig jaar was Maurice
voorzitter van de Koninklijke Har-

monie Kunst en Vermaak Zedel-
gem. “Toen hij begon liet hij een
vaandel maken met het wellui-
dende opschrift ‘Als ik kan’. Wel,

Maurice heeft het meer dan ge-
kund. Na moeilijke jaren blies hij
op zijn manier de harmonie
nieuw leven in”, zegt Ronny Van
Steelant, die jarenlang samen met
Maurice deel uitmaakte van het
bestuur van Kunst en Vermaak. 
“Hij zorgde voor nieuwe impul-
sen en smeedde een harmonie
waar hij heel trots op mag zijn.
Voor iemand die geen noot mu-
ziek kende, was dat een superver-
dienste. Hij was de stuwende
kracht die de bende samen hield.
Een optreden van De Kreuners,
de Batjes met hoogdagen in ’t
Meulenhof, de Duitslandreizen
waaruit later de verbroedering
met Reil voortvloeide, de Moezel-
feesten aan de Kerkebeke, de
kerstconcerten, het feest ter gele-
genheid van de 125ste verjaardag
van de harmonie,… Op de kerst-
concerten stond Maurice in het
portaal om iedereen persoonlijk
welkom te heten. Je moest maar

roepen en Maurice was daar.”

GROOT MAN
Als voorzitter was Maurice alom-
tegenwoordig en gaf hij het goede
voorbeeld als er moest gewerkt
worden. “In al die jaren miste hij
hoogstens vijf uitstappen. Overal
was hij er bij. Dan stapte hij mee
met een karretje om de dorstigen
te laven. Ook aan de majorettes
gaf hij zijn volle steun. Het jaar-
lijkse Ceciliafeest startte altijd bij
hem thuis. Dan maakte hij zijn
hele huis leeg om het voltallige
korps te kunnen ontvangen. Toen
we op den dool waren en geen
repetitieruimte hadden, richtte hij
als tussenoplossing het zaaltje
‘Den Doolaerd’ in. Geen woorden,
maar daden. Zo was Maurice. Hij
was een groot man voor de kleine
man in de straat.”

GEEN GROTE SPEECHES
Achttien jaar was Maurice Hae-

saert actief in de Zedelgemse poli-
tiek. “Ze zeggen altijd dat je in de
politiek geen vrienden hebt, maar
dat klopt niet. Ik kan zeggen dat

Maurice altijd een vriend geble-
ven is”, zegt Jurgen Dehaemers,
die deel uitmaakt van het Zedel-
gemse schepencollege. 
“Maurice stond altijd ten dienste.
Als ondernemer en zelfstandige
had hij het soms moeilijk met de
administratieve rompslomp en
het daarmee gepaard gaande tijds-
verlies. De praktische Maurice,
die altijd een oplossing klaar had,
liep op die manier soms met zijn
hoofd tegen de muur. Het was
zijn grootste frustratie in de poli-
tiek. Maurice was een aimabel
man. Hij was niet de man van de
grote speeches. Hij bracht liever
in zijn eentje een bezoek aan ie-
mand die het nodig had. Veel lie-
ver dat dan naar ergens te gaan
waar de pers aanwezig was.”

MENSEN HELPEN
Jurgen Dehaemers beschouwde
Maurice Haesaert als zijn politie-
ke vader. “Hij heeft me altijd met
raad en daad bijgestaan. Met Pe-
ter proberen we de tandem verder
te zetten. Maurice was misschien
niet de echte politieker. Hij was
geen paling. Hij deed aan politiek
om mensen te helpen. Hij kon
niet meedoen aan politieke spelle-
tjes. Hier of daar een slag slaan
was niet zijn stijl. Voor Maurice
was politiek simpel. ‘Ik ben geko-
zen door de mensen om de men-
sen te helpen.’ Dat was altijd zijn
drijfveer.”
In het gemeentehuis van Zedel-
gem (Snellegemsestraat 1) ligt er
tot en met dinsdag 9 september
tijdens de openingsuren een
rouwregister voor eenieder die
zijn medeleven wil betuigen.

(Danny Lingier) 

“Geen woorden, maar daden”
ERE-SCHEPEN MAURICE HAESAERT
OVERLEDEN
ZEDELGEM q Op zaterdag 30 augustus overleed
Maurice Haesaert thuis in Zedelgem na een slepende
ziekte. Hij werd 74 jaar. “Zedelgem verliest een
icoon”, klonk het bij mensen, die Maurice heel goed
kenden. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zater-
dag 6 september om 10.30 uur in de Sint-Laurentius-
kerk in Zedelgem Dorp. 

Wijlen Maurice Haesaert. (GF)

“Maurice was geen
paling. Hij deed aan
politiek om mensen
te helpen, niet om
spelletjes te spelen” 

JURGEN DEHAEMERS
Schepen Zedelgem

“Zelfs toen hij zwaar
ziek was, wilde
Maurice nog overal
mee de handen uit
de mouwen steken”

ANDRÉ VERPLANCKE
Schoonbroer

Victor Scheuremans, uitbater van de herberg Sint-Maarten, mocht bij de opening van het kermisweekend de
felbegeerde Pier Petteprijs in ontvangst nemen. De prijs wordt uitgereikt door het feestcomité van Loppem.
Dezelfde avond daagde Victor Dirk Verhaeghe, het gemeentebestuur en de voorzitters en secretarissen, uit
om op kermismaandag de uitdaging aan te gaan voor een ALS Ice Bucket Challenge. Hij deed dit omwille
van een overleden buur, Eric Lakiere, die ook werd geconfronteerd met ALS. Eric overleed op 65-jarige
leeftijd. Victor Scheuremans woonde aanvankelijk in de Vijvers te Loppem. Hij was de buur van Eric Lakiere
en Liliane Bulcke. Beiden waren actief in de manege van de Lac van Loppem. Wijlen Eric was ondervoorzit-
ter van de ALS Liga België vzw. Vele jaren organiseerde zijn echtgenote Liliane, samen met zijn dochter
Myriam, in Loppem een kaartavond ten voordele van de Liga. Ook Myriam werd geconfronteerd met de
ziekte en levert nu een strijd, want sinds korte tijd kan zij niet meer spreken. Zij heeft nu een stemcomputer
van de Liga ter beschikking. “Ik hoop met dit initiatief wat geld in te zamelen omdat nog meer mensen met
deze ziekte zouden kunnen geholpen worden”, aldus Victor Scheuremans. Tientallen Loppemnaars zijn op
de uitdaging ingegaan. (Foto EDW)

LOPPEM

Victor Scheuremans daagde Loppemnaars uit voor een ALS Ice
Bucket Challenge Op kermismaandag gingen de politici op de pui van het Loppemse

gemeentehuis onverbiddelijk onder de emmer. (Foto DL)

ZEDELGEM

Zedelgemse politici onder de ijsemmer

AARTRIJKE q Op vrijdag 12
september vindt vanaf 19.30 uur
de grote mosselsouper van KVV
Aartrijke plaats. Mosselen natuur
met frietjes of brood (1 pot mosse-
len is 1,2 à 1,3 kilogram). Voor
mensen die geen mosselen lusten

is er vol-au-vent voorzien. Reser-
vatie is gewenst. Volwassenen be-
talen 18 euro en kinderen tot 12
jaar 10 euro. Gelieve te betalen bij
inschrijving ten laatste op 7 sep-
tember bij één van de bestuursle-
den of in de kantine. (JV)

Mosselsouper KVV Aartrijke


