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Een unieke
liefdesgeschiedenis
SINT-MICHIELS G Op dinsdag 17
februari om 19.30 uur komt Hortense Kitume in zaal Onze Ark
een verslag brengen van haar
unieke liefdesgeschiedenis. Samen met de blanke missionaris
Jan Van Handenhoven kreeg ze
drie kinderen. Zelf heeft ze nooit
een gemakkelijke jeugd gehad,
meer zelfs, het was een ware hel.
Door de Congolese burgeroorlog
werd zij weggehaald bij haar
moeder, ze werd gebruikt als
huisslaaf en mishandeld. Op
16-jarige leeftijd werd ze tot groot
ongenoegen van haar vader, een
machtig rechter, verliefd op een
missionaris. Uiteindelijk kon ze
met haar geliefde naar België
vluchten, waar ze sindsdien een
gelukkig leven leidt. In 2013
schreef ze een boek over haar
leven : Vrouw van een missionaris. Voor deze activiteit slaan de
Markantafdelingen Sint-Michiels
en Sint-Andries de handen in
elkaar. Inschrijven kost 8 euro
voor leden en partners, nietleden betalen 12 euro. Inschrijven
kan tot 12 februari via
markantsintmichiels@hotmail.com
of 0478 13 74 90. (WK)

Pasar promoot
elektrische
fiets
SINT-ANDRIES G Pasar heeft het
voorbije najaar met financiële
steun van de Vlaamse overheid
een aantal consulenten elektrisch
fietsen opgeleid. De sociaalculturele vereniging organiseert
geregeld duurzame fietstochten
en op dat vlak biedt de elektrische fiets extra mogelijkheden.
De consulenten zullen dit jaar
workshops begeleiden voor
Pasar. De elektrische fiets won
de afgelopen jaren enorm aan
populariteit, en de vereniging wil
op dat vlak een voortrekker zijn.
“Voor functionele verplaatsingen
zoals het woon-werkverkeer,
vormt de elektrische fiets op
kortere afstanden een volwaardig
en interessant alternatief voor
Koning Auto”, klinkt het bij Pasar.
Met een projectsubsidie van de
Vlaamse overheid werd een
cursus samengesteld en een
honderdtal consulenten opgeleid,
ondersteund door de organisaties Mobiel 21 en de vereniging
voor verkeersveiligheid. Deze
consulenten zullen de workshops
leiden, die Pasar tegen democratische prijzen gaat aanbieden.
Tijdens deze workshops maak je
kennis met de werking en voordelen van de elektrische fiets, en
krijg je meteen ook de gelegenheid om er eentje uit te testen.
De deelnameprijs is 4 euro per
persoon, of 2 euro voor wie lid is
van Pasar. Totnogtoe zijn door
de lokale Pasar-afdelingen al
meer dan zeventig workshops
gepland. Meer info vind je hier:
www.pasar.be/elektrischefiets.

Britse Bruggeling wordt
vrije stadsdichter
SINT-MICHIELS q De Lappersfort Poets Society heeft afgelopen zondag haar nieuwe vrije stadsdichter aangesteld. Marcus Cumberlege, een Bruggeling met Britse roots, zal onze stad een jaar lang van haar meest poëtische kant laten zien.
De nieuwe stadsdichter is een
Bruggeling met Britse tongval,
maar ook een man van de wereld.
Marcus Cumberlege werd in 1938
geboren in het Franse Antibes,
pas na vele omzwervingen vestigde hij zich in ‘72 met zijn WestVlaamse vrouw Maria in de Breydelstad. De oorlogsjaren bracht
hij door in Chelsea, zijn latere
jeugd sleet hij op de strenge Engelse kostscholen. Met een Open
Scholarship voor Literatuur trok
hij naar Oxford, alwaar hij naar
eigen zeggen een diploma in bierdrinken behaalde. Maar de Britse
Belg klom ook al heel vroeg in de
pen, hij schrijft poëzie sinds zijn
twaalfde en stak in ‘67 de Eric
Gregory Award op zak, de prijs
voor meest belovende Britse dichter onder de dertig. Het jaar erop
verscheen Oases, de eerste van
meer dan dertig gepubliceerde
bundels.

EEN HANDVOL POËZIE
In Brugge werkte Marcus Cumberlege samen met tientallen andere kunstenaars, zijn dichtbundel Selected Poems werd er in 2010
voorgesteld in het stadhuis. Dit
jaar brengt hij in eigen beheer vijf
onbekende dichters uit, onder de
noemer Een handvol poëzie. “Twee
van hen, Cara Vemeire en Debora
Kyndt, zijn jonge Brugse dichters.
Maar er staan ook gedichten in
van een dame die schrijft in het
Italiaans, een Canadese dichteres
van 24 jaar en een 66-jarige Brit.
Door die zelf te publiceren, probeer ik jonge en onbekende dichters aan te moedigen om met hun
werk naar buiten te treden”, zegt
Marcus.
Hij is een groot bewonderaar van
onze stad, waar hij zijn gedichten

Vooraan links zien we Lies Van Gasse, die de pen doorgeeft aan Marcus Cumberlege. (Foto WK)

aanbrengt op bruggen en vensterbanken. Maar ook van het Lappersfortbos. “Ik ben een echte
bosmens, bomen zijn de voorouders van onze planeet en ik put er
kracht en inspiratie uit.”
In het Lappersfortbos komt hij geregeld een wandeling maken om
ideeën op te doen. “En een van
mijn stokpaardjes is natuurbehoud.”
De officieuze of vrije Brugse stadsdichter wordt aangesteld door de
muzes van het Poëziebos, en verbindt zich ertoe inspirerende
stukjes poëzie te schrijven over
Brugge en de wereld. Een van
Marcus’ stadsgedichten siert de
poëzieroute in het bos, het Hugo
Clauspad dat om de drie jaar
wordt vernieuwd. Zondag werd
daar ook een gedenkbord met gedicht onthuld ter nagedachtenis
aan Melanie Van Brugghe, die op
8 juli 2006 uit het leven stapte aan

de lindes van het Lappersfortbos.

DANKBARE STAD
Marcus Cumberlege is na Hedwig
Speliers, Peter Theunynck en Lies
Van Gasse de vierde vrije stadsdichter. Dat blijft hij tot aan de
vooravond van de Poëzieweek, in
januari 2016. Marcus nam de fakkel, of in dit geval de symbolische
dichtersmegafoon, over van Lies
Van Gasse die als stadsdichter
deelnam aan de seizoenswandelingen in het Poëziebos en bloemlezingen gaf in een aantal onafhankelijke Brugse boekhandels.
Opmerkelijk is dat zij zelf in het
Antwerpse woont. “Ik vroeg me
dan ook af hoe begin ik hieraan,
maar het maakte de uitdaging
juist extra boeiend. En Brugge is
ook een dankbare stad die zich
uitermate goed leent tot poëzie,
een stad waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten”, zegt ze.

In 2014 pende Lies twaalf gedichten neer, eentje voor iedere
maand van het jaar. Haar inspiratie haalde ze onder meer uit de
actualiteit. “Brugge komt geregeld
in de kijker, en dan nog vaak met
onderwerpen die sterk tot de verbeelding spreken. Zo deed ik iets
rond de saga van de zwarte zwaan
en in een ander gedicht stond ik
stil bij de Bollywoodfilm die hier
neerstreek. Het interesseerde mij
hoe die mensen van een totaal andere cultuur naar deze stad kijken.”
Hoe ze zelf op haar stadsdichterschap terugkijkt ? “Blij dat ik het
gedaan heb. Het heeft deuren geopend en ik heb ook heel wat interessante mensen mogen ontmoeten.”
Binnenkort ligt er nieuw werk van
haar op het schap : in Zand op een
zeebed zoekt Lies de grens op tussen tekeningen en poëzie. (WK)
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Bestuurswissel bij OKRA
De leden van OKRA Sint-Michiels-Dorp verzamelden op woensdag 28 januari in de school Immaculata. Ze namen er afscheid van voorzitter Daniël Brendonck en medewerkster Noëlla Cools. Het vernieuwde bestuur bestaat uit teamleidster Wiske Verstappe, administratieve en reisverantwoordelijke Anita van den Berg, financieel verantwoordelijke René Arents en raadgevers Rik Sagaert, Isabelle Lahoutte en Magda Mahieu. Er
staan het nieuwe bestuur drukke maanden te wachten met onder meer voordrachten, film- en diavoorstellingen, sportactiviteiten, reizen en daguitstapjes. Meer info vind je op de website www.okrasintmichiels.brugseverenigingen.be. (WK-foto WK)

