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Vliegeneters als eretitel voor de Wiezenaren
vrijdag, 16 november 2007

Er komen subsidies vrij voor de inrichting van de Vliegeneters-route, een wandeltocht door Wieze. Eigenlijk gaat het om
een aanpassing van de bestaande Brouwersroute. Die was voor veel wandelaars te lang en passeerde een aantal
gevaarlijke verkeerspunten.Omdat in Sint-Lievens Essen reeds een Brouwerijroute bestaat en om verwarring te
vermijden, krijgt de wandelroute in Wieze een andere naam. Aangezien de brouwerij van het bier Pater Lieven nog actief
is, heeft Toerisme Oost-Vlaanderen de voorkeur aan Sint-Lievens-Esse gegeven.
Schepen van Toerisme Dirk De Cock (spirit): &ldquo;Voor wat betreft de nieuwe naam &ldquo;Vliegenetersroute&rdquo;
werd advies gevraagd aan een lid van de Oudheidkundige Kring H.H. Salvator van Wieze, tevens lid van de cel Erfgoed
van onze gemeente. Die persoon heeft ons een tekst bezorgd met de verklaring &ldquo;Vliegeneters&rdquo; voor
Wiezenaren. Bij toerisme Oost-Vlaanderen is men heel erg opgezet met die naam. Ik citeer letterlijk de woorden van de
verantwoordelijke: &ldquo;een in het oog springende en interesse wekkende naam&rdquo;.&ldquo; Er kwam o.a een
negatieve reactie van raadslid Vermeir (N-VA) op de nieuwe naam. Hij spreekt echter zichzelf tegen door te beweren dat
hij nooit van de naam Vliegeneters gehoord heeft. Tijdens de laatste gemeenteraad heeft hij een versje voorgedragen
over de Vliegeneters van Wieze. Wie zo&rsquo;n mooi versje kent, kan nadien niet boutweg beweren: &ldquo;Ik werd
met de bijnaam nog nooit geconfronteerd&rdquo;. &ldquo;Een spotnaam wordt natuurlijk steeds gegeven door de
inwoners van naburige dorpen of steden, dat is evident. Het verweer van de inwoners van het geviseerde dorp bestaat er
steevast in om die spotnaam tot eretitel te verheffen, dat deden de Geuzen al. De cultuurdienst van Lebbeke en de cel
erfgoed verheffen de naam &ldquo;Vliegeneters&rdquo; hiermee tot een eretitel voor alle Wiezenaren en we zijn hiermee
zeker niet over één nacht ijs gegaan&rdquo;, aldus schepen Dirk De Cock. Volgens de schepen zullen de benamingen
die verwijzen naar de brouwersactiviteit in Wieze onder meer gebruikt worden om er de straten mee aan te duiden die
aangelegd worden op de vroegere brouwerijsite.

http://www.dirkdecock.be
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