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PIEPKLEIN GEHUCHT IN OEDELEM VERWACHT
KOMEND HALFJAAR NOG ELF KINDJES
OEDELEM qHet Oostveld in Oedelem moet momenteel een van
de meest vruchtbare gronden van het land zijn. In het gehucht, dat
bestaat uit de Lenthoutstraat en enkele aanpalende straatjes, zijn er
liefst twaalf dames zwanger. Eigenlijk nog maar elf, want Sebbe
Tanghe gaf zaterdag het goede voorbeeld aan zijn elf toekomstige
klasgenootjes.

Sebbe Tanghe luidt golf van
bevallingen in ’t Oostveld in
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Mama: Lut D’Hoore (31)
Beroep: logopediste

Papa: Dries Tanghe (34)
Beroep: elektricien

Kinderen: Warre (2,5 jaar)
 Sebbe (6 dagen)

Mama: Petra De Gryse (34)
Beroep: boekhoudster

Papa: Felix Decoorne (42)
Beroep: militair bij marine

Kinderen: Helena (3)
 Joppe (2)

Mama: Elien Meyers (27)
Beroep: ergotherapeute

Papa: Nick Vermeulen (30)
Beroep: verzender bij drukkerij

Kinderen: Manoe (4)
 Lotte (22 maanden)

Mama: Karolien Devreese (31)
Beroep: kapster aan huis

Papa: Andreas Dierickx (32)
Beroep: boomsnoeier en -veller

Kinderen: Jelle (3)

Mama: Liesbet De Cuyper (31)
Beroep: bediende

Papa: Dries Claeys (28)
Beroep: werfl eider

Kinderen: Sam (1,5)

Mama: Kathleen Smessaert (37)
Beroep: assistent in zorgsector

Papa: Patrick Beernaerts (38)

Kinderen: Liam (5)

Straat: Tinhoutstraat 21Straat: Tinhoutstraat 34Straat: Tinhoutstraat 177Straat: Tinhoutstraat 139Straat: Tinhoutstraat 111Straat: Tinhoutstraat 147

DOOR OLIVIER NEESE

Het gehucht ’t Oostveld in Oedelem
straalt : liefst elf zwangere dames lopen er
rond in de Tinhoutstraat en de aangrenzen-
de straatjes. Zondagmorgen wilden we een
unieke foto van twaalf bolle buiken nemen,
maar een kindje wilde niet wachten op on-
ze fotograaf en kwam zaterdag al piepen :
Sebbe Tanghe. 

Hoewel de bevalling nog maar net achter de
rug was, stond papa Dries erop om – on-
danks de vermoeidheid – aanwezig te zijn
op de groepsfoto. Allicht volgt er eerstdaags
al een speelkameraadje, want het derde
kindjes van Petra De Gryse en Felix Van-
doorne was uitgerekend voor donderdag 30
oktober. Bij het – sorry voor de woordkeuze
– ter perse gaan van deze krant, was het
persen nog niet begonnen...

RICHTING 900
Karolien Devreese, een van de zwangere
mama’s, was de eerste die de vele zwanger-

schappen opmerkte. “Toen ik ons dochter-
tje Jelle aan het school stond op te wachten,
vielen me al die leuke buikjes op”, vertelt
ze. “Ik dacht : hebben zij deze zomer nu
allemaal zoveel gegeten ? (lacht) Toen we
aan de praat raakten, vertelde de ene mama
achter de andere dat ze zwanger was. Van

sommigen wist ik het al. Tja, als zelfstandig
kapster... Ik weet het vaak eerder dan som-
mige dichte vrienden...” (lacht)

COMMUNE
Met de groepsfoto wil mama-in-spe Karo-
lien ook aantonen dat het gehucht leeft.
“Als er over ’t Oostveld wordt gesproken,
wordt al altijd gezegd dat dit een oudere
straat is, vol senioren. Maar nu bewijzen we
toch wel dat dat niet meer klopt. De Tin-
houtstraat en zijn aanpalende straatjes le-
ven echt wel. Wij zijn een commune, ieder-
een kent iedereen. Bij de gemeente heb ik
opgevraagd met hoeveel we in ’t Oostveld
zijn. Voorlopig zijn we met 888 – inclusief
Sebbe – en daar komen er straks dus nog
11 bij. We naderen de 900. Maar de ooi-
evaar zal niet te snel mogen vliegen, of hij
zal er gepasseerd zijn zonder dat hij het
weet.”

SCHOOLTJE
Zondagmorgen openden kleuterjuffen Ste-
fanie Goethals en Heidi Arryn met veel

“Het Oostveld, een oudere
straat vol senioren ?! Wij
bewijzen toch wel dat dat
niet meer klopt”

KAROLIEN DEVREESE
Kapster en zwangere mama
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’t Oostveld leeft. Hoger Op
Oedelem rekent op jeugdig
talent en zegt : laat maar
komen !”

helpt, is de grootste troef en die sfeer willen
de absoluut behouden.”

VOETBALLERTJES
Ook Hoger Op Oedelem, de rasechte sport-
club van ’t Oostveld, wil de mama’s felicite-
ren. “Elf dames tegelijk in verwachting ? En
dat in de periode dat ik voorzitter ben ?”
lacht Frank Van Parys, die vorig jaar de
fakkel van Kamiel Van Hyfte overnam. “Die

zwangere dames tonen aan dat niet alleen
renteniers naar ’t Oostveld komen.

De kracht van de natuur doet
zijn werk. Als er van die

kindjes 50 per-

cent jongens
zijn en daarvan 80 per-

cent voetbalt, en van de meis-
jes 20 percent voetbalt, dan zit-
ten we gebeiteld. We zullen ze
van harte welkom heten en hope-
lijk mag ik het nog meemaken.
Misschien is het een idee om die
zwangere dames eens uit te nodigen
op een van onze activiteiten. Hoe dan ook,
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Mama: Evi Verhaeghe (30)
Beroep: ondernemingsconsulent

Papa: David Standaert (35)
Beroep: landbouwer

Mama: Inara De Keyser (27)
Beroep: verkoopster

Papa: Matthias De Grande (28)
Beroep: zelfstandig tuin-
 aanlegger

Mama: Charlotte Van Schingen (26)
Beroep: administratief bediende

Papa: Benny Puype (33)
Beroep: arbeider

Kinderen: Aron (3)

Mama: Ilse Vincke (30)
Beroep: kinderverzorgster

Papa: Jens Geirnaert (31)
Beroep: chauffeur

Kinderen: Senne (4)

Mama: Hanne Van Parys (27)
Beroep: uitbaatster zelfstandig  
 kinderdagverblijf

Papa: Bram De Cuyper (31)
Beroep: analist-programmeur

Mama: Sofi e Debrauwer (26)
Beroep: psych. verpleegkundige

Papa: Davy Debaets (34)
Beroep: aanlegger opritten en  
 terrassen

Kinderen: Marie (16 maanden)

Straat: Zeldonkstraat 36Straat: Tinhoutstraat 112Straat: Kattenberg  1 Straat:  Knesselarestraat 184Straat: Bruinbergstraat 16Straat: Bruinbergstraat 12

bleem heeft zichzelf opgelost. En de toe-
komst oog nog veel beter.”
Het schooltje telt momenteel vijf klasjes :
eentje waarbij de peutertjes en het eerste
kleuter samenzitten, eentje waarbij
het tweede en derde kleuter
samen- zitten en dan drie
graad- klasjes in het lager.
“Sommi- gen zijn geen
voorstander van graad-
klasjes, waarbij
bijvoorbeeld leer-
lingen van het derde
en het vierde leerjaar sa-
men zitten, maar ik durf te
stellen dat dit geen nadeel is.
Onze leerkrachten hebben
zich er zo in bekwaamd en
zijn het intussen zo ge-
woon om in één klas twee
verschillende lessen te
geven dat het de nor-
maalste zaak van de
wereld is.”
“Blijkt dat we door deze
babyboom met een klas
en leerkracht moeten uit-
breiden, zullen we dat ze-
ker doen. Nu al blijven we
investeren in het schooltje : laagje verf, di-
giborden, binnenkort nieuwe beglazing...
Een klasje zal niet hoger gaan dan twintig
leerlingen. Het kleinschalige van het
schooltje, waarbij iedereen elkaar kent en

plezier de deuren van schooltje Ter Bunen
Oostveld. Ook voor het schooltje – en hun

werkgelegenheid – is de komende baby-
boom immers goed nieuws. “Ik kan het
allemaal maar aanmoedigen, zeker als ze
allemaal beloven om hun kindjes naar onze
school te sturen”, lacht directeur Geert
Cherlet. “Maar voor alle duidelijkheid : ik
heb er zelf niets mee te maken.” (lacht)
In het verleden hing het voortbestaan van
het schooltje aan een zijden draadje. Toen
er amper 30 leerlingen waren, werd de
vraag gesteld of het wel nog te verantwoor-
den was om het schooltje open te houden.
“Omdat het schooltje deel uitmaakt van de
grote groep Ter Bunen is er eigenlijk nooit
een reëel gevaar geweest”, gaat hij verder.
“We kunnen schuiven met lestijden en de
uren. Tegenwoordig tellen we 32 kleuters
en 50 leerlingen in het lager, dus het pro-

“Ik kan het alleen maar
toejuichen. Zeker als ze de
kindjes allemaal naar on-
ze school sturen”

GEERT CHERLET
Directeur Ter Bunen Oostveld
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