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tijdens na

Manu : 0475 49 12 52 Gentstraat 151 - Tielrode - T 03 710 11 17 
Bart : 0479 99 13 79 www.dakwerken-buytaert.be

voor

• Daken in kunstleien, natuurleien en alle pannen
• Vernieuwen en herstellen van alle goten in zink,

asfalt en rubber
• Bekleden van bakgoot en oversteken in rockpanel, ceder, pvc
• Heropmetsen of bekleden van schouwen
• Platte daken in asfalt, rubber, resitrex, ...
• Bekleden van zijgevel of puntgevel in sidings

Isolatiewerken
• Aanvraag voor premies door ons

uitgevoerd
• Isoleren van alle hellende daken

in pannen of leien
• Isoleren van platte daken
• Isoleren van zijgevel en puntgevels

Alle dak- en renovatiewerken

Buytaert & Co bvba

Denkend aan Miet en Wilfried…
Op 9 oktober overleed thuis in Lokeren, 77 jaar oud, Wilfried Martens, 
echtgenoot van Miet Smet. Zijn dood lokte een schokgolf van waardering 
en ontroering uit en zijn echtgenote en familie konden rekenen op enorm 
medeleven, van plaatselijk tot internationaal. Wilfried kreeg een staatsbe-
grafenis. We vonden het een hele eer er van nabij te mogen bij zijn.

Miet Smet was 7 jaar volksvertegenwoordiger, toen zij eind 1985 tot de 
regering toetrad als staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke 
Emancipatie. Ik was toen 3 jaar schepen en gaf les in het H. Maagdcollege 
in Dendermonde. Miet had een medewerker nodig voor de streekdossiers 
(scheepsbouw, textiel, wegeninfrastructuur...) en deed een beroep op mij. 
Toen ik van start ging, lag het dossier-Boelwerf net op tafel en daarbij was 
sprake van een ‘capaciteitsreductie’ van 1.200 werknemers. Een start om te 
slikken.
Haar hele regeringsperiode (1985-1992 staatssecretaris, 1992-1999 
minister van Arbeid en Tewerkstelling) maakte ik deel uit van haar kabi-
net. Zodoende heb ik haar van heel nabij leren kennen én waarderen én 
bewonderen! Zij ging volledig op in haar opdracht, wist wat ze wilde, was 
uitermate bezield, had een grote sociale reflex. Zij had mensenkennis en een 
merkwaardig politiek aanvoelen, intuïtie voor wat komen zou. Ze was een 
doorzetter, voerde een ‘no nonsense-politiek’ en had een scherp analytisch 
en synthetisch vermogen. Haar dossierkennis was spreekwoordelijk. Miet 
Smet was een Grote Dame. Haar politieke carrière was uitzonderlijk: na 14 
jaar regeringslid was zij nog Europees parlementslid (1999-2004), Vlaams 
volksvertegenwoordiger (2004-2009) en gemeenschapssenator (2007-
2009). In 2002 werd haar maatschappelijke inzet bekroond met de eretitel 
van minister van staat.

Ophefmakend was haar huwelijk op 27/9/2008 met Wilfried Martens. We 
vreesden toen een golf van negatieve reacties in de media, maar wonder-
wel was net het omgekeerde het geval. Het huwelijk werd erg sympathiek 
onthaald. De manier waarop Miet en Wilfried hun liefde beleefden en 
demonstreerden, was innemend en ontroerend. Zonder twijfel hebben vele 
60’ers en 70’ers in dit oprechte geluk inspiratie en moed gevonden in hun 
zoektocht naar vernieuwd geluk op rijpere leeftijd. Miet en Wilfried bewezen 
dat er nog toekomst is na het eerste leven. 
Er is geschreven dat hun 5 huwelijksjaren de gelukkigste waren van hun 
leven. Dat was ook zo! Zij hoorden bij elkaar als de wiek bij de vlam. Het 
bidprentje illustreert dat ook. Het is door Miet zelf geschreven. Daaruit vol-
gend fragment:

‘(…) Maar de schone mens die Wilfried Martens was, verloochende 
nooit zijn afkomst noch zijn familie (…). Vooral je moeder zat 
diep in je hart en als je over haar sprak, zag ik tranen in je ogen. Er 
schuilde een groot mededogen in jou. Met de kleinsten, de armsten, 
de mensen die lijden, de mensen die ‘anders’ zijn. (…) Je kinderen 
en kleinkinderen bleven in alle omstandigheden een teken van hoop. 
Ze zijn, zoals je zelf zei, het hart en de toekomst van de samenle-
ving. Jouw en mijn, ons huwelijk was te kort, maar ik denk er aan 
met oneindige dankbaarheid.’

Met het overlijden van Wilfried Martens verliest België één van zijn grootste 
staatsmannen ooit. Hij bekleedt een ereplaats naast andere historische figu-
ren als Gaston Eyskens en Paul-Henri Spaak. 

Net als duizenden anderen heeft het Gemeentebestuur van Temse zijn 
oprechte deelneming betuigd aan Miet Smet en de familie. Wij wensen hen 
veel sterkte in deze zware beproeving !

woensdag 23 oktober 2013

Luc De Ryck - AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
burgemeester@temse.be

Restaurant - taverne : koffietafels
communie- en familiefeesten -

speeltuin...

Hollebeek 156 - 9140 Temse
03 771 68 02 - www.degroenewandeling.be

MAANDMENU
Duo van wildpaté met uienconfijt

OF
Soepje van wortel en pompoen met boursin en croutons

***
Ragout van wild met winterse garnituur en amandelkroketten

OF
Oostends vispannetje met puree

***
Soepje van bosvruchten met vanille-ijs

en crumble van speculoos

Wild van WILD ?
Kom dan zeker naar

‘De Groene Wandeling’

HALLOWEENMENU
Bij reservatie min. 2 dagen op voorhand :

gratis glaasje cava
Enkel geldig op donderdag 31 oktober, 

vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 november
Per tafel te bestellen.

Carpaccio van rund met rucola en parmezaanschilfers
OF

Scampi’s in een pikant tomatensausje
***

Sorbet van rode vruchten
***

Pasta met bospaddenstoelen, ricotta en spinazie
OF

Steak met saus naar keuze
***

Crème Brulée

€ 3450

€ 2950


