
 

Willy is dank zij zijn dossierkennis bereid om de parochie met raad en daad bij te staan. (foto HVdS) 

 

Manusje-van-alles Willy De Neve biedt opvolgers 

scenario aan 
 

Het kwam op onze pagina’s al vaak aan bod dat het vreemde virus ons parochiaal 

leven parten speelt. Het is stil in en rond de kerkgebouwen. Niets is zoals het lijkt, 

want voor en achter de schermen blijven medewerkers druk in de weer om alles 

praktisch en financieel op orde te houden. En ja, we hadden geluk met het 

parochiaal eetfestijn: prima organisatie en dito inkomsten. De doelstellingen om 

grootschalige organisaties te steunen blijven echter: het onderhoud van de 

gebouwen kost handenvol geld en is een wissel op de toekomst. En neen, we 

wilden geen inkijk in het financiële boekje van pastorale zone De Bron toen we 

contact namen met Willy De Neve. 

 



Initiatieven honoreren 

Sinds vorig jaar leidt Willy de algemene vergadering waarin alle parochiale 

verenigingen een stem hebben. Al vele jaren zorgt elke beweging – a rato van 

aantal leden en frequentie van de vergaderingen – voor een jaarlijkse bijdrage voor 

onkosten van onderhoud. Ook in coronatijd is iedereen bereid dezelfde bijdrage te 

geven. Al twee jaar volgt de parochie dezelfde logische gedachtegang en brengt 

euro’s in het laatje. “Samen met mij maken Marc Cloet (penningmeester van de 

zone), Geert Ringoot en Evert Tirry (conciërge) deel uit van het dagelijks bestuur,” 

beklemtoont Willy. We horen en zien elkaar heel vaak. Aanvullend en raadgevend 

vanuit o.m. de bewegingen is er een klein beheerscomité waarvan pastoor Koen, 

Stef Robberechts, Corneel Sarens, Walter Teugels, Leo Van Crombrugge en Lies 

Kemels deel uitmaken. Samen met het dagelijks bestuur bereiden zij de 

halfjaarlijkse algemene vergadering (groot beheerscomité) voor.”  

 

Bisschoppelijke stichting 

Als gewone parochiaan zien of voelen we niet altijd de invloed van het bisdom. 

Een paar jaar geleden meldden we dat Vlaams-Brabant nu vier dekenijen telt. Onze 

deken is Dirk De Gendt, die zich heel nauw betrokken voelt bij onze 

parochiegemeenschap. Onze penningmeester Marc Cloet is bestuurder van de 

VPW dekenij Londerzeel, een vzw die o.a. ook de financiële zorg voor de 

gebouwen behartigt. Er zijn wel grote veranderingen op til. Zo zal de ‘geldstroom’ 

vanuit de parochiewerking in de richting van het onderhoud van de zalen en 

lokalen vanaf 01 januari 2021 opdrogen. Met andere woorden: we moeten vanaf 

die datum zelfvoorzienend zijn. Willy: “In geval van nood kan er wel een lening 

worden aangegaan bij de VPW (vrije parochiale werken)”. Het gebouw aan de 

Langesteenweg waar nu de Christelijke Mutualiteit haar lokalen heeft, en ook o.a. 

Femma haar bijeenkomsten houdt,  wordt vanaf januari 2021 door de vzw VPW 

dekenij Londerzeel beheerd. Wetende dat het gebouw aan een grondige renovatie 

toe is en wij met het beheerscomité zalen en lokalen niet over de nodige financiële 

middelen beschikken, is dit een logische keuze. Alle lasten (K.I., 

nutsvoorzieningen, verzekeringen, …, zijn nu ten laste van de vzw VPW dekenij 

Londerzeel. Met de in aanbouw zijnde pastorij komen er ook twee nieuwe 

vergaderzaaltjes bij. 

 

 



Dansen op een slappe koord  

“Tot 2065 zitten we financieel zeker goed,” oordeelt Willy voorzichtig. De 

gronden waarop o.m. zaal ’t Vijverdal gebouwd is, zijn eigendom van de 

kerkfabriek. (Sinds vorig jaar volgde Willy Jean Van Malderen op als lid in dit 

orgaan.) Verder hebben we de zalen en lokalen in eigen beheer: een luxe voor onze 

parochiale verenigingen die zodoende over een eigen stek kunnen beschikken. De 

inkomsten uit parochiaal eetmaal, pannenkoekenbak, parochebal en parochiedag 

zijn dus zeer welkom.  En net in de organisatie hiervan spelen onze talrijke 

vrijwilligers een belangrijke rol. Een rol van het beheerscomité is ook weggelegd 

voor het statuut van al onze medewerkers.” In de marge van ons gesprek betreurt 

Willy het feit dat de afwerking van de restauratie van onze pastorij zoveel tijd in 

beslag neemt. “Bijna vijf jaar nu al! Naast de voorbereiding en opvolging van de 

vele dossiers is vooral de complexe renovatie tijdrovend! 

 

Conciërge zat echt niet stil in coronatijd 

Evert en Lies hadden zeker niet verwacht dat hun rol over zo’n hobbelig 

coronaparcours zou lopen. “In zaal Kerkeboomgaard is er grondig gepoetst en 

geschilderd, werden mooie nieuwe overgordijnen aangebracht met de hulp van 

Annie Van Hoeymissen en Gerarda Bogaerts. Ook de weekkapel is opgefrist. We 

weten dat door de aanwezigheid van een trap de bovenzaal minder wordt gebruikt. 

Nu alles is opgefrist nodigt ze wel uit om tot 80 aanwezigen te verwelkomen. Met 

het oog op het verbruik hebben Evert en Willy overal LED-lampen aangebracht, 

zijn alle stopcontacten opnieuw vastgemaakt en andere omgebouwd.   

Professionelen brachten de elektrische installaties in orde en zorgden voor de 

verplichte vijfjaarlijkse keuring. En dan zijn er nog de gemeente en de brandweer 

die hun normen opleggen voor de jeugdlokalen. Technische ruimtes moesten 

worden aangepast. De noodzakelijke werkzaamheden en keuringen zijn nu aan de 

gang.” Via deze weg doet Willy wel een oproep tot alle verenigingen om hun 

verantwoordelijkheid voor het goede onderhoud en de netheid van de hun 

toegewezen lokalen daadwerkelijk op te nemen. “De vooropgestelde vernieuwing 

van het dak aan ’t Vijverdal start in maart. We bekostigen dit via een kleine lening 

en met eigen middelen.” Willy is technisch opgeleid en gelukkig beschikt hij over 

een ruim netwerk. “We mogen de parochie niet opladen met schulden. Daarom zijn 

we nu ook volop bezig met het nakijken van verschillende onderhoudscontracten 

en wordt er onderhandeld over o.m. de frequentie.”  



 

Bijna halftijds aan het (vrijwilligers)werk  

Willy (wordt 69) is en blijft zeer dynamisch. Hij stelt zich tot doel verscheidene 

scenario’s op te stellen voor verdere organisaties en het onderhoud van de 

parochiale gebouwen. Alles zeer overzichtelijk en in mappen geordend. Ook de 

werkzaamheden in de Onze-Lieve-Vrouw-ter Noodtkerk kwamen aan bod tijdens 

ons gesprek. “Onze dossiers voor aanpassing elektriciteit en schilderwerk zijn 

goedgekeurd. Het is nu wachten op de goedkeuring van minister Diependaelle.” En 

hoe vaak is Willy in de kerk te vinden, niet zelden samen met leden van de 

‘knokploeg’ die in aantal nu tot vier personen per keer beperkt wordt. In zijn vrije 

is Willy steeds aanspreekbaar. Tijdens de wintermaanden en zeker door de 

coronatijd liggen er veel ontspanningsmogelijkheden stil voor hem. Geen 

uitstappen met KWB of fietsen met OKRA nu! (HVdS) 

 


