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“Ik herinner me nog goed de lezingen van be-
kende inspecteurs, zoals De Cock, Baisier, 
Cortebeeck, De Winne, De Bruycker, De 
Cooman, Poelman en Durieux. Zo bleef ik op 
de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de 
onderwijswereld, want andere informatie be-
stond nauwelijks. Door die contacten werd ik 
vakbondsafgevaardigde op mijn school, het 
college van de paters Jozefieten in Melle. In 
1983 werd ik kringvoorzitter van kring 
Merelbeke in opvolging van Alfons Van De 
Steene, die schepen werd en volgens de statu-
ten het voorzitterschap niet mocht combine-
ren met een politiek mandaat.”

“Een dynamische kring leiden met geënga-
geerde bestuursleden, met syndicale en peda-
gogische vergaderingen, betogingen, studie-
dagen, congressen …, het werd een echte uit-
daging! In 1993 vierden we het 100-jarig be-
staan van het COV en het 90-jarig bestaan van 
kring Merelbeke met feestredes, muzikale op-
tredens, tentoonstellingen en de uitgave van 
een eigen brochure ‘Toekomst uit Traditie’. In 
1996 werd in onze provincie een herstructure-
ring doorgevoerd met de oprichting van de re-
gio Scheldestreek. Toen werd ik voorzitter van 
de seniorenclub Gent-Stad-Merelbeke. Ik werd 
ook aangeduid om onze provincie te vertegen-
woordigen in het sectorcomité Pensioenen in 
Brussel, samen met onze provinciale voorzit-
ter van de senioren, Miriam Veillefon. Dat or-

gaan brengt de ideeën en voorstellen uit de 
provincies samen en stimuleert de werking 
van de regio’s, kringen en clubs. Jaarlijks or-
ganiseert elke provincie een ontmoetings- of 
vriendschapsdag in aanwezigheid van onze al-
gemeen secretaris, Marianne Coopman, die 
ons informeert over de laatste stand van za-
ken.”

“Naast het COV-leven ben ik ook sterk verbon-
den met het culturele leven in mijn gemeente. 
Dertig jaar was ik secretaris en tien jaar voor-
zitter van de Heemkundige Vereniging ‘De 
Gonde’, waarvoor ik nu nog artikels schrijf 
over heemkundige onderwerpen in hun tijd-
schrift. Als bestuurslid van de Cultuurraad, 
van de Beheerraad van de bib en van de 
Gezinsbond, nam ik het initiatief voor de pro-
jecten ‘Jeugd en Poëzie’, ‘Kunstkriebels’ en 
‘Met de Bond op de planken’. Van het ‘Van 
Wilderodegenootschap’ uit Moerbeke kreeg ik 
de ‘Van Wilderodeprijs 2012’ voor de organisa-
tie van een tentoonstelling en feestviering in 
onze gemeente over het leven en werk van de-
ze Vlaamse dichter en zijn kunstcollecties. Als 
hobby ben ik momenteel nog actief als gids in 
brouwerij ‘Delirium Tremens’ in Melle.”

We danken Daniël voor zoveel jaren inzet en 
engagement. Hij heeft nog steeds een inspire-
rende inbreng op de vergaderingen van het re-
giobestuur.

Daniël Lemmens heeft al een heel COV-leven achter de rug als 
vakbondsafgevaardigde, kringvoorzitter en voorzitter van de seniorenclub. 

“Als jonge onderwijzer was ik geïnteresseerd in de vele voordrachten die 
door het COV georganiseerd werden.” Van het één kwam het ander …
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Daniël Lemmens in de kijker!

Actief blijven is een remedie 
tegen ouder worden
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