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Jong-CD&V bekroont Zuster Lidwine
en Geert Van Acker
Toen ik in 1977-1982 voorzitter was van de Jong-CVP, lanceerden wij de
verkiezing van de ‘Sleutelfiguur van het Jaar’, een bekroning voor een persoon of vereniging die zich in het voorbije jaar had onderscheiden. Het initiatief werd een blijver, maar veranderde meermaals van gedaante onder de
navolgende voorzitters: Luc Heirbaut, André Pauwels, Pascal Rombaut, Gert
Nobels, Kurt Van Raemdonck, Jan Eekhaut, Debby Vermeiren en Kristof Van
Royen. De prijs heet sinds enkele jaren ‘Azijnzekerprijs’. Er is intussen ook een
‘Azijnpieserke’, dat wordt toegekend aan een jongere(nvereniging).
De ‘Azijnzekerprijs 2010’ ging naar Zuster Lidwine, ‘de fietsende engel van
Tielrode’, kloosterzuster, die zich al vele jaren (en ook nog op 79-jarige leeftijd) onbaatzuchtig inzet voor de dorpsgemeenschap. Tweede werd hondenclub Lucky Dog, 3 (ex-aequo) havenmeester Willy Van Britsom en United
(voetbalclub voor kinderen met autisme). De andere genomineerden waren
erfgoedvereniging OpStoapel, www.editietemse.be, zorgboerderij
De Wollebol en het project Gelaagpark Steendorp. Het ‘Azijnpieserke’ ging
naar Geert Van Acker, uitzonderlijk jeugdanimator en -organisator.
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Van ‘Sleutelfiguur’ tot ‘Azijnzeker/Azijnpieserke’
Jong-CD&V-voorzitter Kristof Van Royen schetste de historiek van het initiatief
als volgt: ‘De oorsprong gaat terug tot in 1979. Onder voorzitterschap van Luc
De Ryck riepen de CVP-jongeren de ‘Sleutelfiguur van het jaar’ in leven. De
achtereenvolgende laureaten waren Marcel De Leenheer en Dienst Studio 69,
toneelkring De Rozeknop en Recht door Zee-onderchef Eduard Foubert. In 1982
werd een politieke-cartoonwedstrijd georganiseerd, gewonnen door Tony Van
Drom. Daarna werd de onderscheiding omgezet in ‘Politieke Figuur van het jaar’.
De onderscheiding ging achtereenvolgens naar de schepenen Luc De Ryck, Hugo
Maes en Freddy Verbeke. In 1992 werd gestart onder de naam ‘Azijnzekerprijs’.
De laureaten waren: de Jeugdraad, de Boelbezetters (over alle ideologische
strekkingen heen), harmonie Sint-Cecilia, Temse Scheldezwemmers, toneelkring
Oberon en Broeders van Liefde. Vanaf 2006 kon de bevolking zelf kandidaten
nomineren en stemmen. De laureaten: Kaffee ’T Schrijverke, Flanders CUP,
Katrijn De Winter (en Oudercomité Velle) en het Passantenhuis. De winnaars
van het ‘Azijnpieserke’: Oberon Puck, ‘Jeugd Temse in Beweging’, Pascal De
Dycker en popgroep Vegas.
Zuster Lidwine (°Grobbendonk, 11/2/1932), ingetreden in Deftinge op 2/2/1954,
begon in Tielrode als kleuteronderwijzeres in 1959. Na 33 jaar ging zij met rust,
althans bij manier van spreken. Zij is altijd héél actief gebleven. Haar inzet gaat
al jaren naar de plaatselijke gemeenschap, de parochie, het rustoord (waar
zij woont)... Ontelbare uren, de meest uiteenlopende taken en vormen van
dienstvaardigheid kleuren haar palmares. De Zuster hoort bij Tielrode als de
Durme en is er dan ook een begrip. Ook met haar 79 jaar is zij nog altijd een
fietsende bezige bij, 7 dagen op 7. De onderscheiding van Jong-CD&V is dan
ook de welverdiende bekroning van een leven in dienst van de gemeenschap.
Het palmares van de 24-jarige Geert Van Acker spreekt voor zich: Chiroleider,
SPeGT-monitor, voorzitter Jeugdraad, drijvende kracht achter wereldrecordpoging papieren-bootjes-op-de-Schelde, filmmaker ‘Temse is Vet’, stunter voor
‘Music for Life’, bezieler ‘Jeugd Temse in Beweging’, Buitenspeeldag, Dag
van de Jeugdbeweging, JOC De Nartist…, animator als Paashaas, Sinterklaas,
Kerstman, Superman én vooral als zichzelf! Kortom: een klas apart!

