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In het kader van “DESPAUTERIUS CULTURELE PROJECTEN” 

Presenteert Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen vzw 
Op woensdag  27 april 2011  19 u 30 in 

“DE KALVAAR” 
Brakelsesteenweg 562 

Voorde—Ninove 
 
 
 

“DE DRIE STADSDICHTERS” 
Poëzie uit de Denderstreek 

 
 
 
 

met 
Willie Verhegghe, stadsdichter Ninove 

Marleen De Smet, dorpsdichter Galmaarden 
Gaby Desmyter, dorpsdichter Lierde 

 
€30, inclusief apéritief en wandelbuffet 

 
 
 
 

 
 
 
 

Verwittig a.u.b. per kerende, (of uiterlijk zaterdag 23 april 2011)  
protocolmeester Paul (per telefoon 0476 45 04 72 of bij voorkeur 

per epost - paul.verpeet@telenet.be) van uw komst  
met opgave van het aantal deelnemers 



Willie Verhegghe  
 
Dichter en prozaïst Willie Verhegghe werd op 22 juni 1947 te Denderleeuw geboren. 

Hij studeerde journalistiek aan het Pershuis te 
Brussel en was tot 2003 verbonden aan het 
Departement WVC, afdeling Muziek, Letteren en 
Podiumkunsten, eveneens te Brussel. 
Hij was redactiesecretaris van Open Deur, het 
maandblad van het voormalige Ministerie van Cultuur 
te Brussel en schreef recensies voor Vooruit, De 
Morgen, Ons Erfdeel, Knack, Wij, Poëziekrant en Het 
Volk. Hij is vast medewerker aan het Amsterdamse 
wielertijdschrift 'De Muur'. 
 
 Hij ontving de Vanessa-prijs (1974), Premies van de 
Vlaamse Club Brussel (1978 en 1979), de Dr. Anton 
de Pesseroey J.L. de Belderprijs (1983), de 
Poëzieprijs van Meise (1985) en de Prijs van de 
Vlaamse Club Brussel (1987).  

Willie Verhegghe 
© Hendrik De Schrijver, 2004 
   
Verhegghe werd op Gedichtendag 2004 aangesteld als Stadsdichter van Ninove 
omwille van de kwaliteit van zijn verschenen werk, zijn sociaal engagement en zijn 
uitstraling binnen de wereld van dichters en schrijvers. Jaarlijks worden van hem vier 
gedichten en toonmomenten verwacht. Hij heeft de artistieke vrijheid en samen met 
de culturele diensten van de stad worden de onderwerpen en toonmomenten 
besproken. Tijdens de 'ambtsperiode' heeft de stad de rechten over de werken die 
door de stadsdichter in opdracht van de stad werden geschreven 
Verhegghe publiceerde reeds een vijfentwintigtal dichtbundels waarvan drie over en 
ten bate van mentaal gehandicapten, twee met anti-oorlogspoëzie en een over de 
mijnramp van Marcinelle.  
 
Bovenal is Verhegghe de belangrijkste Nederlandstalige wielerdichter, niet 
onbelangrijk voor een stad waar jaarlijks de eindstrijd wordt gestreden van de Ronde 
van Vlaanderen. Hoewel niet in Ninove geboren is hij zeer nauw verbonden met het 
leven van de Denderstad, wat zich vaak in zijn werken weerspiegelt. 
 

DICHTBUNDELS EN POEZIE IN KUNSTMAPPEN 
 
-    Met Ikaros op schoot (1969)  
- De Vlaamse Guerilleros (ingeleid door Louis-Paul Boon) (1971)  
- Vlaanderen 1914-1918, Vietnam 1946-1973 of de afschuwelijke lange adem van 

de oorlog (1973)  
- Van mensen, dieren en dingen/bij tekeningen van Dirk Van den Spiegel (1973)  
- De Adem van Amor (ingeleid door Marnix Gijsen) (1973)  
- Spanje 1936-1976 (kunstmap met zeefdrukken van Frans Pans) (1976) 
- Circus Ricardo & andere acrobatieën tussen leven, liefde en dood (1978)  



- Met Darwin op de Beagle (kunstmap met etsen van Frans Minnaert) (1979) 
- Communicatie met het landschap / poëtische brieven, met Simon Vinkenoog 

(1979) 
- Boheems/Slowaaks cahier (1980)  
- Leven op Schoonderhage (1983)  
- De salons van Salomo / bij gouaches van Walter de Rycke (1985)  
- Het hart van de tijger (1986) 
- Peyresourde, wielergedichten (1987)  
- Miguel of het groot verdriet (1988)  
- De zwarte Flesch (1990)  
- Woud van wielen/Tourgedichten (1991)  
- Bed van dons en dooie kippen (1992)  
- Zilverwerk (met Maurits van Liedekerke) (1992)  
- Artlantis (kunstmap met Dirk en Cyr Frimout) (1992) 
- Marcinelle (1995/2006)  
- De Ronde van Vlaanderen (1996)  
- Dender (1997)  
- Gevaarlijke hond/Poëtische hommage aan L.P. Boon (1999) 
- Vlaams Vlees (roman-1999)  
- Ode aan Owen (2001) 
- Tourmalet & andere poëzie buiten categorie (2001)  
- Volhart / bibliofiel boek en dichtbundel, samen met Hubert Minnebo (2002)  
- Renners sterven niet (2004) 
- Ook wij waren winnaars (2005)/ bloemlezing met sportpoëzie uit Vlaanderen en 

Nederland (samen met Pascal Delheye) 
- Terug naar de toekomst (2007) 
- Miguel of het groot verdriet (2008) vierde, herziene en vermeerderde druk 
- No balls no glory (2010), wielerpoëzie over 25 jaar Lotto-ploeg 
 
 

Gabriël Desmyter   
 

Schrijver, dichter - °1945: Hij 
komt vaak zo naar buiten. In zijn 
eigentijdse teksten en poëzie 
hebben licht, warmte, ‘graag zien’, 
welzijn, een zeer voorname plaats. 
Hij publiceert geregeld poëzie en 
artikelen in diverse tijdschriften, 
dag-, week– en vakbladen, o.m. in  
 

• De Beiaard, (weekblad), met 
poëzie, foto’s en nieuws 
rond gebeurtenissen onder 
de rubriek “Mooi Lierde”; 

• Kerk en Leven, (weekblad - 
het ex-parochieblad) rond 
activiteiten met foto’s en 



poëzie rond de Lierdese plattelandswerking der plaatselijke Landelijke Gilden; 
• De Nieuwsbrief van de Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen; 
• Het ASO-Berichtenblad, (orgaan van het Aalsters Sociaal Overleg vzw, 

waarvan hij geruime tijd ook hoofdredacteur was); 
• De WeLZo, (Orgaan van het Steunpunt Welzijn vzw) rond sociale thema’s; 
• de WeLiets, (Orgaan van de Letsgroep - project rond alternatieve en sociale 

economie); 
• Het Middenstandsnieuws (orgaan van het Algemeen Middenstandsverbond 

vzw en het KMO Service Centrum vzw uit Aalst); 
 
Hij verleende eveneens - met tussenpozen - zijn medewerking aan de blog op het 
seniorennet “Geraardsbergen gaande weg  met Marleen De Smet”, (sedert 2011) 
dorpsdichteres van Galmaarden en auteur van diverse belangrijke werken en 
hoogstaande eigentijdse poëzie. 
 
Van zijn hand verschenen ook: 

• het boek : “Onuitgegeven brieven uit Welzijnsland” (1995), ( in co-
auteursschap met dhr. P. Dauwe); 

• sedert 1993 : een kalender (met foto’s en poëzie - per maand of seizoen); 
• de poëziebundel “Letterkeer”  (2000) waarin foto’s én poëzie elkaar de hand 

geven; 
• sedert 2005: een jaarlijks fotoboek (foto’s én poëzie)  (in strikt beperkte 

oplage); 
• in 2010 verscheen de bundel “kalender– en andere gebeden”. 

 
Varia: 

• Hij ontving de Prijs van de Lierdese Cultuurraad (2003); 
• Hij stelde in 2007 foto’s en gedichten tentoon in de bibliotheek van Lierde 

n.a.v. de Gedichtendag; 
• Ook In 2008 stelde hij in het “Brouwershof” in Hemelveerdegem foto’s en 

poëzie tentoon n.a.v. van de inhuldiging  van het beeld “Den Dikke Van 
Sesjans” en de paardenkeuring, ingericht door de Cultuurraad; 

• Voor heel wat burgers maakte hij gelegenheidspoëzie naar aanleiding van 
familiale gebeurtenissen (huwelijken, geboorten, overlijdens, communies, 
enz…); 

• Aan de Lierdese bibliotheek levert hij sedert januari 2011 maandelijks het 
“pilaar”-gedicht. 

 
 

Marleen De Smet  
 
Marleen De Smet (°Brakel, 1959) schreef drie poëziebundels Groeipijnen – van 
veertien tot eenenveertig (2002), Vreemd hoe het gaat (2005), Tussen schaduw 
en schittering (Demer Uitgeverij 2010) en de historische roman De verborgen 
oorlogsliefde (2002). Verschillende gedichten werden opgenomen in 
bloemlezingen, verzamelbundels en diverse magazines. Twee gedichten zijn 
permanent te lezen in de poëtische steegjesroute van Geraardsbergen. Zij werd 
aangesteld als Galmaardse dorpsdichter(es) 2011. 



 
 
“Marleen De Smet brengt met zinderende 
woorden en enige beelden de wereld van het 
onzichtbare tot uiting, die schuilt onder het 
verraderlijke oppervlak van de dagelijksheid. 
Haar poëzie is transreëel, onthullend en 
bevrijdend, zonder de geheimenisvolle 
veelzijdigheid van de menselijke existentie te 
verraden.  
(Marc Eyskens) 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFIE 
 
Reeds uitgegeven: 
Groeipijnen – van veertien tot eenenveertig (dichtbundel – 2002) 
De verborgen oorlogsliefde (historische roman – 2002) 
Vreemd hoe het gaat (dichtbundel – 2005) 
Tussen schaduw en schittering (dichtbundel – Demer Uitgeverij – 2010) 
 
Opname in: 
Bundel bekroonde gedichten “Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn” 
Bloemlezing “Vlaamse Feestgedichten” 
Bundel “Een gebloemde lezing” (uitgave van Schrijversplaza - 2006) 
Koerszakboekje (uitgave van Curieus - 2007) 
Bloemlezing “Vreemd” (uitgave van Schrijversplaza - 2007) 
Bloemlezing “Hoe de dichter zich een weg geselt”  
t.g.v. de 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee (2008).  
Dierendichtbundel “Hond en kat en andere beestjes” (uitgave Demer Uitgeverij 
maart 2010) 
Verzamelbundelbundel “Klaprozen en Kamermuziek” (uitgave Demer uitgeverij 
    maart 2010) (Nederlands en Engels)  
Verzamelbundel “Bellen Blazen” (uitgave Demer Uitgeverij – 2010) 
Verzamelbundel “Toekomst” (Concept) 
Verzamelbundel “Gewoon lekker” (uitgave Demer Uitgeverij – 2011) 
Verzamelbundel “Liebe in Flandern und Holland” (Nederlands en Duits) samengesteld 
door Fred Schywek. (World internet books Duisburg am Rein – Antwerpen - 2010) 
 
Literaire tijdschriften 
e-zine Meander (oktober 2005) 
Literair tijdschrift “Opspraak” (uitgave 2008) 
De Auteur 
Schoon schip 
 
 



 
MARNIXRING ZUID-OOST VLAANDEREN vzw 

 
• Een aantal Vlamingen met uiteenlopende politieke en ideologische 

overtuigingen, werkten in 1968 het idee uit van wijlen dr. Goosenaerts: het 
oprichten van een serviceclub met een naam en met beginselen die verwijzen 
naar de 16de eeuwse figuur van Marnix heer van Sint-Aldegonde. 

 
• Vandaag is de MARNIXRING een internationale serviceclub met meer dan 

1200 leden in zestig ringen in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Zuid-Afrika. 
 

• De Ninoofse ring heet 'Zuid-Oost Vlaanderen' en de ringvergaderingen vinden 
plaats in restaurant 'De Kalvaar' te Voorde. 

 
• Het ideaal "TE DIENEN" wordt in de meest ruime zin nagestreefd. 

 
• Het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur is een 

andere doelstelling en juist daardoor onderscheidt de Marnixring zich van 
andere serviceclubs. 

 
• De MARNIXRING aanvaardt in iedere streek een aantal personen omwille van 

hun algemeen menselijke waarde en hun bereidheid tot actieve inzet ten 
dienste van de gemeenschap. 

 
• De MARNIXRING van Ninove ‘Zuid-Oost Vlaanderen' plaatst haar culturele 

activiteiten in het kader van ‘Despauterius Culturele Projecten’ en werkt daarin 
ad hoc samen met andere Ninoofse verenigingen. 

 
 
U kan uitgenodigd worden als gast op onze ringvergaderingen en activiteiten. Neem 

daarvoor contact op met de voorzitter of met één van onze leden. 
 

marnixringninove@hotmail.be 
www.marnixring.be 

 
De leden van Marnixring Zuid Oost Vlaanderen danken u voor uw aanwezigheid: 

Marc Bulté, Wim Coddens, Gaby Desmyter, Constant Dewaele, Paul Emiel Geerts, Rudy 
Hautman, Herman Leurs, Jos Mertens, Luc Seeuws, Stefaan Van de Kerckhove, Jean-Paul 

Van der Roost, Theo Van Lierde, Walter Van Noten, Guido Van Ongeval, Robbrecht Van Roy, 
Paul Verpeet, Carlos Waterinckx. 

 
 
De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen door het 
verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en Nederlandse cultuur, door  vriendschap en 
dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke 
overtuiging en door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van 
dienstvaardigheid. 


