I 34

ZEDELGEM

VRIJDAG 22 JANUARI 2021

(BH23/3)

RUBEN IS HORLOGEMAKER EN HEEFT ATELIER IN WEEKENDHUISJE IN MERKENVELD

“Dreigementen van gemeente om
chalet te verlaten, maken geen indruk”
ZEDELGEM In een weekendhuisje in Merkenveld
heeft Ruben Decloedt
zijn atelier. De 44-jarige
horlogemaker herstelt er
polshorloges en je kan er
ook terecht met oud
goud. Maar nu wil de
gemeente hem er weg.
“Wie van mij iets eist,
krijgt helemaal niets”,
zegt Ruben vastberaden.

gens hen verblijf ik illegaal in een
chalet op een perceel dat eigendom is van de gemeente. Men
claimt dat bewoning in constructies in Merkenveld niet is toegestaan. Maar de gemeente is enkel
eigenaar van de eigendomsakte
en dat is géén fysiek huis.”
De gemeente gaf Ruben drie
maanden tijd om de chalet te verlaten. Daarna zou men overgaan
tot de sloop ervan, zo staat te lezen in een brief van 24 november.
De drie maanden zijn dus eind
februari voorbij. “Ik ben bereid
om te verhuizen, maar niet onder
dwang. De dreigementen van de
gemeente maken geen indruk op
mij. Wie van mij iets eist, krijgt
helemaal niets. Ik doe hier trouwens niemand kwaad en ik zit in
niemands weg.”

DOOR BIEKE COBBAERT
Ruben Decloedt (44) woont sinds
2017 in een weekendhuisje in het
natuurdomein Merkenveld. Wie
er al eens voorbij wandelde, kan
er niet naast kijken. Rondom de
chalet staan zonnepanelen en
bordjes vertellen dat Ruben horlogemaker is. Een uitstervend ras,
want gediplomeerde horlogemakers zijn vandaag dun gezaaid. “Ik
woon hier al sinds 2017, maar heb
er pas in 2019 mijn atelier ondergebracht”, begint Ruben zijn verhaal. “Mijn ouders hadden vroeger een optiek- en uurwerkenwinkel in de Sint-Elooistraat in Zedelgem. Ik kreeg de stiel thuis met de
paplepel ingegeven. Vervolgens
behaalde ik mijn diploma van
professioneel uurwerkmaker en
-hersteller aan het Technicum
Noord-Antwerpen.”

_________
“Ik zoek een
investeerder en
mensen die ook
zelfvoorzienend
willen wonen”
RUBEN DECLOEDT

_________

EIGEN CONCEPT
Ruben Decloedt heeft in het weekendhuisje in Merkenveld ook zijn eigen atelier.
(foto BC)

een jaar later, in 2012, verhuisde
ik naar de Beerstraat in Torhout.
Ik had er mijn horlogewinkel met
woonst. Mochten er toen geen
schulden geweest zijn door die
verplichte verhuis destijds, was
mijn activiteit op die locatie
winstgevend geweest. Maar in
2015 werd ik door die schulden
uit mijn huis gezet en volgde er
een faillissement.”
Na enkele omzwervingen en een
tip belandde Ruben in Merkenveld. “Iedereen kan nu in mijn atelier terecht met zijn horloge, zowel
voor het vervangen van batterijen,
horlogebandjes, glazen, opwindknop,... Zelfs een compleet bin-

nenwerk vervang ik. Voorts koop ik
ook nog oud goud aan.”
Ruben nam al in 2017 zijn intrek
in het weekendhuisje. “Het was
leeg en verlaten en de deur was
open gestampt. Ik leef hier sindsdien off the grid en voorzie helemaal zelf in nutsvoorzieningen
zoals verwarming, licht en water.
Ik verwarm met een houtkachel,
haal water uit een grondwaterput
en de zonnepalen zorgen voor
energie”, legt Ruben uit.

Waar hij dan eventueel wil gaan
wonen? “Ik wil mensen vinden
die net als ik off the grid en zelfvoorzienend willen leven op een
groot stuk grond. Ik wil werken
volgens een eigen bedacht concept waarvan de kernwoorden
liefde, overvloed, vrijheid en eenzaamheid zijn. Samen vormen de
eerste letters daarvan het woord
love. Love of liefde staat boven eigendom, geld en overheid. De
eerste letters van die drie woorden vormen dan weer samen het
woord ego. Ik heb ondertussen al
enkele gelijkgestemden gevonden
die geïnteresseerd zijn. Daarom
ben ik nu op zoek naar een privéinvesteerder om mijn plan mee
tot uitvoering te brengen.”

Ruben nam de ouderlijke zaak
over in Zedelgem, maar door omstandigheden moest hij daar in

2010 halsoverkop vertrekken. “Ik
zocht iets anders en kwam zo terecht in een winkel in Sijsele.
Maar die locatie bleek achteraf
gezien niet geschikt. Nog eens

ZIJ GINGEN
VAN ONS HEEN

“Niet alle activiteiten in Groene Meersen geschrapt”

IN DE SCHULDEN

Albert Hoekman

15/08/1930 – 18/01/2021
ZEDELGEM Albert Hoekman is op 18

januari overleden in residentie Klaverhof in Zedelgem. Hij werd geboren in
Wevelgem en is 90 jaar geworden.
Albert is de echtgenoot van Irène
Saron en de papa van Christine
(samen met Patrick Braet), Cathérine
(samen met Dario Maertens) en Yves.
Hij is bompa van Karmen Vandendriessche en Xavier Lekens, Hilde
Vandendriessche en Mark Vochten,
Joan Vandendriessche en Mano
Vannieuwenhoven, Ruben Vandendriessche en Koen Niville, Aline
Bonny en Kevin Gekiere, Evelien
Maertens en Youri Logghe, Jessica
Maertens en Tom Wittouck, Kevin
Bonny en Vicky Peeters, Tajina Bonny
en partner. De achterkleinkinderen
delen in het verdriet. De uitvaartdienst
is in intieme kring en wordt gevolgd
door de crematie en bijzetting van de
asurne in de urnekelder op de begraafplaats van Zedelgem Dorp.
(Begr. Verkerke/BC)

“GEMEENTE WIL MIJ WEG”
Het gemeentebestuur heeft hem
recent aangeschreven met de
vraag om er te vertrekken. “Vol-

ZEDELGEM De Groene Meersen wordt straks een
vaccinatiecentrum. Dat betekent dat gedurende enkele maanden bepaalde activiteiten niet meer kunnen
plaatsvinden in het sport- en cultuurcentrum. “Maar
niet alle activiteiten worden geschrapt. Zo blijft de
speelpleinwerking behouden, is de bibliotheek steeds
toegankelijk en kunnen baantjeszwemmers nog steeds
terecht in het zwembad”, zegt burgemeester Annick
Vermeulen.
De gemeenten Beernem, Jabbeke,
Oostkamp en Zedelgem vormen
samen een eerstelijnszone. Vorige
week raakte bekend dat er twee
vaccinatiecentra komen in deze
zone: in De Valkaart in Oostkamp
en in De Groene Meersen in Zedelgem. “Bij ons in De Groene
Meersen worden de inwoners van
Jabbeke en Zedelgem straks gevaccineerd”, vertelt burgemeester

Annick Vermeulen. “Door de omvorming naar een vaccinatiecentrum kunnen bepaalde activiteiten gedurende de periode van de
vaccinatiecampagne niet meer
doorgaan in De Groene Meersen.
De gemeente zoekt daarom naar
oplossingen voor de gebruikers
van de infrastructuur en voor de
sportclubs. Maar niet alle activiteiten in De Groene Meersen wor-

Annick Vermeulen. (foto BC)

den geschrapt. Zo blijft de speelpleinwerking behouden, blijft de
bibliotheek
toegankelijk
en
baantjeszwemmers kunnen in individueel verband nog steeds te-

Info: www.atelierdecloedt.be

recht in het gemeentelijk zwembad.”
Alle cultuurvoorstellingen werden
wel al geannuleerd. “Ondertussen
werkt de gemeente volop aan de
invulling van een mooi en gevarieerd aanbod voor het nieuwe
cultuurseizoen.”
Annick Vermeulen geeft aan er
klaar voor te zijn eens de vaccins
geleverd worden. “We zijn in volle
voorbereiding om De Groene
Meersen klaar te stomen tot een
professioneel, goed georganiseerd
vaccinatiecentrum. We willen zo
snel mogelijk onze burgers vaccineren.”
De Groene Meersen zal maandenlang dienst doen als vaccinatiecentrum. “We verwachten dat deze periode zal lopen van 1 maart
tot begin deze zomer of tot eind
oktober. Dat is toch wat de overheid ons communiceert.” (BC)
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