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Ereconsul op de praatstoel 
¥ ^̂ "̂̂  _ _ _ _ _ 

'CH ALS 

B E V E R E N O Voor vele mensen is een ambassade of 
consulaat een grote onbekende. Weinigen komen op 
reis in contact met deze instellingen. Frank Deceu-
ninck is een bekend zakenman maar tevens erecon
sul voor het Groothertogdom Luxemburg. 

Beverenaar Frank Deceuninck, 
een bekend zakenman, is sinds 
het jaar 2000 tevens ereconsul 
voor ons kleinste buurland het 
Groothertogdom Luxemburg. Dit 
is niet zomaar een titel. Samen 
met zijn echtgenote zet hij zich op 
consulair vlak in voor de Luxem-
burgse gemeenschap. Dit vraagt 
veel van hun vrije tijd, maar zij 
doen het met voile overgave. 

OPDRACHTEN UITVOEREN 
In april 2000 werd Frank Deceu
ninck door het staatshoofd Groot-
hertog Jan van Luxemburg via 
overleg met Koning Albert I I , ge-
vraagd om het ambt van erecon
sul op zich te nemen voor het 
Groothertogdom. Zo trad hij in de 
voetsporen van zijn overleden 
voorganger Michel Van Gelderen. 

Kleinere landen nemen deze optie 
te baat om langs deze functie ver-
schillende opdrachten, eigen aan 
een consulaat, te laten uitvoeren. 
Dit behelst taken zoals paspoor-
ten regelen, administratieve wer-
ken uitvoeren, hun land vertegen-
v^oordigen, de ambassadeur ver-
vangen. Men spreekt dan over het 
behartigen van de belangen van 
de afzendstaat. Het Luxemburgs 
consulaat voor West-Vlaandereh 
is gevestigd op de Leopold I I laan 
14 in Oostende. 
De residentie van de ereconsul is 
gevestigd in zijn woning in de 
Brabantstraat in Beveren. De ere
consul en zijn echtgenote doen 
kosteloos alle noodzakelijke ver-
richtingen voor de Luxemburgers 
hier in West-Vlaanderen. Tevens 
bewaren zij de noodzakelijke do-

Frank Deceuninck: "Als ereconsul 
kan Ik lets doen voor de mede-
mens. Na al die jaren doe Ik dat 
nog steeds met veel enthouslas-
me." (Foto HH) 

cumenten. leder jaar in de verlof-
periode zijn er veel Liixemburgers 
aan de Belgische kust en dit 
brengt werk mee voor het consu
laat. 
Frank Deceuninck: 'Tk heb geen 
moment geaarzeld toen mij de 
functie van ereconsul werd aange-
boden. Door deze verantwoorde-
lijke functie kan ik iets doen voor 

Krokusfeest bij Ziekenzorg 
B E V E R E N O Ziekenzorg 
Beveren-Roeselare vierde 
vorig weekend het jaar-
lijkse krokusfeest in het 
Parochiaal Centrum. Tij-
dens de feestelijke na-
middag konden de leden 
genieten van een koffieta-
fel met muzikale begelei-
ding. Voor Ziekenzorg 
wordt 2016 trouwens 
uniek, want de vereni-
ging bestaat 50 jaar. 
Het jaarlijkse krokusfeest van Zie
kenzorg Beveren-Roeselare vond 
plaats in het Parochiaal Centrum. 
Heel wat leden kwamen afgezakt 
om er een leuke namiddag van te 
maken. Ze konden genieten van 
koffie met taart en haalden hun 
beste danspasjes boven bij de live-
muziek. 

ZORGEN VERGETEN 
"De sfter was bijzonder goed'', 
zegt secretaris Monique Beheyd. 
"Het was een namiddag om eens 
al je zorgen te vergeten en een 
leuke babbel te maken met el-
kaar." Na de koffie kon iedereen 
smuUen van boterkoeken. "Het is 
leuk dat we de mensen nog eens 
samen krijgen. Dat is belangrijk 
voor veel van onze leden. Ik be-
dank iedereen om er terug een 
fijne namiddag van te maken.'' 
Het is een speciaal jaar voor Zie-

Het bestuur van Ziekenzorg bestaat ult een kern van 17 personen. 

kenzorg in Beveren, want dit jaar 
bestaat de vereniging vijftig jaar. 
Dat zal op gepaste wijze gevierd 
worden, maar daax kunnen ze 
nog niet veel meer over vertellen. 
"Momenteel zijn we nog een aan-
tal zaken aan het regelen", vertelt 
Monique. "Tegen Pasen zou het 
feestprogramma klaar moeten 
zijn." 
Momenteel telt de vereniging 110 
leden. Ze zorgen voor de zieken 
in de vorm van huisbezoeken en 
organiseren ook heel wat activitei-
ten. Zo is er jaarlijks een feest met 
Kerstmis en Pasen, een daguit-
stap, infobijeenkomsten met een 
spreker, een bezoek aan een of 
andere instelling en zelfs een be-
devaart. 
Ziekenzorg Beveren werkt mo
menteel met een kern van 17 
mensen, maar ook nog enkele los-

(Foto SL) 

se medewerkers die voor prakti-
sche zaken kunnen aangesproken 
worden. 
De kernbijeenkomsten worden 
voorbereid door een team van vijf 
mensen die een functie uitoefe-
nen : secretaris, penningmeester, 
verantwoordelijke huisbezoek en 
vorming, zingeving en inschrij-
vingen activiteiten. De daguitstap 
wordt door een kemlid voorbe
reid. 

LEDENAANTAL 
Jaarlijks is het voor Ziekenzorg 
toch een uitdaging om het leden-
aantal op peil te houden. 
"We hebben vaak te maken met 
overlijdens", zegt vormingscoor-
dinator Roland Vermeersch. "Dit 
verlies wordt niet gecompenseerd 
door een evenredig aantal nieuw-
komers." (Steven leenknegt) 

de medemens. Samen met mijn 
echtgenote heb ik het engage
ment aangegaan om mensen te 
helpen op diplomatiek niveau en 
wij doen dit met heel veel enthou-
siasme." 
"Het zorgt ook voor tegengewicht 
voor de stress in de harde zaken-
wereld. We werken onbezoldigd, 
maar dat wordt gecompenseerd 
door diverse uitnodigingen voor 
consulaire samenkomsten. Het is 
de plaats waar men contacten kan 
leggen en men personen ontmoet 
uit verschillende windstreken. 
Het is een veiister op de hele we-
reld. Deze opdracht geeft veel vpl-
doening. Ik ben vereerd dqze 
functie te mogen uitvoeren." / 
Net zoals Luxemburg is Belgi^ in 
het buitenland vertegenwoordigd 
door heel veel ambassades en con-
sulaat-generaals. Buiten hun di-
plomatieke taken hebben ?ij in 
bepaalde gebieden ook de fiinctie 
van een 'openbare dienst/ voor 
Belgen in het buitenland. Zij kun
nen, tot op zekere hoogte, bij-
stand verlenen aan Belgen, die 
zich op reis in moeilijkheden be-
vinden. 

PROBLEMEN OP REIS 
Ereconsul Frank Deceuninck: 
"Men kan slechts een beroep 

doen op de consulaire bij stand na-
dat alle andere mogelijkheden 
werden benut om een oplossing 
voor het probleem te vinden. De 
bij stand is bedoeld als enig over-
blijvende hulp voor personen die 
met emstige problemen gecon-
fronteerd worden in het buiten
land. Elke toestand zal individueel 
bekeken worden. Bij verlies van 
reisdocumenten (paspoorten 
enz.) of het opsporen van vermis-
te personen kan men goed die 
hulp gebruiken." 
"Indien men aangehouden of iii 
hechtenis genomen wordt, kan 
men de ambassade of het consu
laat verwittigen. Op humanitair 
vlak zal men in de mate van de 
mogelijkheid tussenkomen. In 
een land waar er geen Belgische 
ambassade gevestigd is, kan men 
zich wenden tot de ambassade 
van een lidstaat van de Europese 
Unie." 
"Die bij stand is beperkt tot nood-
gevallen. De bij stand kan men be-
komen bij overlijden, zware ver-
wondingen of ernstige ziekte, re-
patriering om medische redenen, 
gevangenneming of aanhouding. 
Die andere lidstaat kan ook een 
voorlopig noodreisdocument af-
geven bij diefstal of verlies." 

(Hendrik Huughe) 

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN 

D E W E E K B O D E 
Ter versterking van onze redactionele medewerkersploeg 

zijn we op zoek naar een 

regioreporter 
Beveren-Ardooie-Koolskamp 

voor berlchtgeving in De Weekbode en op de nieuwsslte kw.be 
KW wll zijn berlchtgeving over het gebied Ardooie-Koolskamp-Beveren nog uitbreiden 
en versterken. Daarom gaan we op zoek naar een extra regioreporter. 
We zoeken mensen met een journalistieke kriebel die zowel in de krant als op de 
website hun ding kunnen doen : in een snedige en actieve stiji berichten over al wat reilt 
en zeilt in Beveren, Ardooie en Koolskamp. 
Zegt het je iets om het nieuws uit deze gemeenten van op de eerste linie te verslaan in 
onze media ? 
Kan je helder formuleren in een viotte en keurige taal, en kan je met de pc en/of 
smartphone overweg ? 
Dan kan deze bijverdienste misschien wel iets voor jou zijn. 
• Je bent ervan overtuigd dat er in Ardooie, Koolskamp en Beveren heel wat leeft dat 

de moeite waard is om over te berichten. 
• Je woont bij voorkeur in dit gebied. 
• Je kan je enkele uren per week vrijmaken 
• Je kan indien nodig kort op de bal spelen 
• Je bent dynamisch en enthousiast 
Dan ben je misschien de m/v die we zoeken. 
• Ervaring is niet noodzakelijk 
• Inzet, stiptheid en bereidheid tot teamwork zijn wel een vereiste 
• Viotte en toegankelijke schrijfstiji zijn een must in een populair medium als het onze 
interesse ? 
Meld je, met cv, bij Jos Remaut, 0475 74 43 40 - jos.remaut@kw.be 
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