Onze eresecretaris gehuldigd,
door Lucien De Smet.

15-05-2016: Onze eresecretaris Werner Callebout werd gehuldigd om 25 jaar
trouwe dienst in het bestuur van het Heemkundig Genootschap Land van
Rode.

Op 15 mei had te Erpe-Mere de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Oost-Vlaamse heemkundigen
plaats. In het kader van het Lucien Van Impejaar stelde de plaatselijke heemkring het
wielererfgoed in de kijker. ‘Van kermiskoers tot Tour de France’ was het thema van deze rijk
gevulde dag. Wij werden verwelkomd door Dirk De Boeck, voorzitter van de Heemkundige Kring
van Erpe-Mere en door Luc Van Driessche, voorzitter van Heemkunde Oost-Vlaanderen.
In de voormiddag, twee boeiende lezingen: Thomas Ameye, conservator WieMu Roeselare:
“Wielrennen is erfgoed” en prof. Stijn Knuts: ‘Wielericoon en cultuursjabloon’: over de Leeuw van
Vlaanderen, Cyriel Van Hauwaert en de Vlaamse wielercultuur.
Na de lunch konden de deelnemers kennis maken met het cultureel erfgoed van de gemeente.
Tijdens de slotzitting werd de Reinaertprijs uitgereikt aan Marc Uyttersprot en werden de
verdienstelijk bestuursleden gehuldigd om
hun 25 jaar trouwe dienst. Onder hen Jan
Olsen van de heemkring De Gonde uit Melle
en onze eresecretaris Werner Callebout.
In 1996 verving Werner onze zwaar zieke
secretaris Oscar Van Wittenberge. Oscar
overleed op 12-07-2003.
In maart 2001 gaf Werner de fakkel door aan
de huidige secretaris, Françoise Verhoosele.
Tot op vandaag is Werner binnen ons bestuur
het aanspreekpunt voor onze Gentbrugse
vrienden. Te Gentbrugge stond 48 jaar
geleden de wieg van ons genootschap.
In deze hulde betrekken wij graag zijn
echtgenote en familie. Werner, namens de
bestuursleden
en
de
leden
van
ons
genootschap, willen wij U om uw 25 jaar
trouwe inzet in dienst van ons genootschap
van ganser harte bedanken en sluiten wij ons
graag aan bij de erkentelijkheid dit u namens
Heemkunde Oost-Vlaanderen mocht ontvangen. Van harte proficiat aan de laureaat
Reinaertprijs 2016 Marc Uyttersprot en Jan
Olsen van de heemkring De Gonde.
Uit de handen van Fons Diericks, voorzitter Heemkunde Vlaanderen, ontving Werner medaille om
zijn 25 jaar lange inzet in het bestuur van het Heemkundig Genootschap Land van Rode.
Op 6 oktober 2016 overleed Werner Callebout aan een slepende ziekte. Hij werd 80 jaar oud.
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