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Hannelore is het eerste kindje
van Siska Lowagie en Kristof
Geldhof uit de Moerdijkstraat in
Ichtegem. Het meisje werd op
maandag 9 maart in de Torhout-
se kraamafdeling Sint-Rembert
geboren. (Foto JS)

ICHTEGEM

Hannelore
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ONZE MEDEWERKERS
G Eernegem
Koenraad Vandenbussche, Kuiper-
bos 9, Eernegem, 059 29 06 00.
Heidi Depoover, Stationsstraat 283,
Eernegem, heididepoover@hotmail.
com, 0495 52 00 07.
G Ichtegem
Hannes Hosten, Hugo Verriest-
straat 25, Ichtegem, 0478 33 85 09
– hannes.hosten@kw.be

WEEKDIENST

APOTHEEK 
www.geowacht.be , na 22 uur :
0903 922 48 (1,5 euro per minuut)

DOKTER
Centraal nummer 051 58 28 82.

TANDARTS
De tandarts van wacht is te berei-
ken op het betalend nummer
0903/39969 (1,5 euro /minuut en
enkel voor noodgevallen).

CONTACT

“Het Vlaams Instituut voor Ge-
zondheidspromotie en Ziektepre-
ventie (VIGeZ) lanceerde een op-
roep naar lokale besturen om pro-
jecten op te zetten die volwasse-
nen en ouderen aanzet om meer
te bewegen en minder te zitten”,
vertelt Ineke Proot van het Sociaal
Huis. “Geselecteerde projecten
kregen financiële steun. Ik diende
een BOEBS-project in, want
BOEBS is een bestaande metho-
diek. Wij waren als een van de
weinigen in de regio nog geen
BOEBS-gemeente. Het project
werd geselecteerd en we krijgen
het volledige gevraagde bedrag.”
“Onze landelijke gemeente is
sterk aan het vergrijzen”, zegt
OCMW-voorzitter Willy Hosten.
“In 2012 en 2013 werkte het Soci-
aal Huis al rond valpreventie bij
senioren, maar dat willen we nog
versterken. Bewegen is daarbij
een belangrijke factor. De senio-
ren blijken vragende partij te zijn
voor laagdrempelige beweegacti-
viteiten. VIGeZ steunt ons project
voor dit jaar met 12.920 euro. Het
maakt ons toe om tien uur per
week personeel in te zetten voor
BOEBS.”

DANSNAMIDDAG
“We starten met de dansnamid-
dag ‘Mag ik deze dans van u’ op
donderdag 26 maart om 14 uur in
De Ster. Alle senioren zijn wel-
kom en kunnen genieten van kof-
fie en gebak. Er zijn zitdansen
met woonzorgcentrum Sint-Anna
uit Eernegem en lijndansen door
OKRA Ichtegem. Dan is er dans-
gelegenheid met dj Dirk”, aldus
Ineke. “We zoeken ook de oudste
danspartner van de OCMW-voor-
zitter en mezelf. Die krijgen een
mooie prijs. Alle 65-plussers die
een 75-plusser meebrengen die
niet in een vereniging actief is,
vallen ook in de prijzen.”
“Maar het BOEBS-project omvat
nog veel meer”, vervolgt Ineke.
“Er is een BOEBS-werkgroep op-
gestart met vertegenwoordigers
van de verschillende seniorenver-
enigingen. We gaan uit van het
idee dat 65-plussers een belangrij-
ke rol kunnen spelen om 75-plus-
sers te bereiken. Senioren leren
aan senioren. Ouderen nemen
iets soms ernstiger als een oudere
het hen zegt dan als het van een
jongere komt.”

BEWEGEN
“Valpartijen vermijd je vooral
door te bewegen. Bewegen stimu-
leert je motoriek en zorgt ervoor
dat je botten iets steviger zijn en
je dus beter tegen bestand bent
tegen vallen. In Dorpshuis De
Ster loopt al een nieuwe sport,
king pong, een soort pingpong
met aangepaste balletjes, elke
woensdag van 14 tot 15 uur. De
gemeentelijke sportdienst organi-
seert spinning voor senioren op

donderdag van 14 tot 15 uur in
het sportcentrum De Klokkenput
in Eernegem. In mei willen we in
elk van de drie deelgemeenten
een korte wandeling van maxi-
mum tweeënhalve kilometer in
het centrum uitstippelen.” 
“Er komt ook nog een gymnas-
tiekactiviteit in het woonzorgcen-
trum Sint-Anna in Eernegem”,
weet Ineke. “Op vrijdag 24 april,
tijdens de opendeurdagen van
Dorpshuis De Ster, voorzien we
nog activiteiten. Van 13 tot 16 uur
zullen senioren een fitheidstest
kunnen doen bij het Sportelteam.
Van 13 tot 14 uur kan je meedoen
aan yoga, van 14 tot 15 uur is er
Nordic walking en van 15 tot 16
uur initiatie lijndans met OKRA
Ichtegem.”

HUISBEZOEKEN
“In het najaar willen we huisbe-
zoeken organiseren bij 75-plus-
sers om tips rond valpreventie te
bieden. 65-plussers zullen vor-
ming krijgen om die huisbezoe-
ken te doen. Dat gebeurt in sa-
menwerking met het Lokaal Ge-
zondheidsoverleg LOGO, dat het
hele project begeleidt. De 75-plus-
sers zullen laagdrempelige be-
weegtips krijgen, info over de
Mindermobielencentrale en het
aanbod van het Sociaal Huis,
maar ook tips om vallen te vermij-
den. Bedoeling is ook de komende
jaren BOEBS-gemeente te blijven
en elk jaar één of twee activiteiten
te blijven doen.” (HH)

De toegang tot de dansnamiddag is
gratis, wel vooraf inschrijven in het
Sociaal Huis of op 051 59 12 02.

Mag ik deze dans van u ?
BOEBS-PROJECT START OP 26 MAART MET DANSNAMIDDAG

ICHTEGEM q Op don-
derdag 26 maart schiet
het BOEBS-project in
gang met een dansna-
middag in Dorpshuis De
Ster. BOEBS staat voor
‘Blijf op eigen benen
staan’ en wil aan valpre-
ventie doen bij senioren,
onder meer door hen zo
lang mogelijk in bewe-
ging te houden. Het pro-
ject loopt een heel jaar
en zelfs langer.

Ineke Proot van het Sociaal Huis en OCMW-voorzitter Willy Hosten gaan
op zoek naar de oudste danspartner van de gemeente. (GF)

joaw
We gaan voor

Ichtegem

Mattijn is het eerste kindje van
Vicky De Waey en Peter Claes.
Het jongetje van 2,650 kg en
46 cm werd op 13 maart geboren
in het AZ Damiaan. Mattijns wieg-
je staat in de Veldstraat in Ichte-
gem. (Foto LIN)

ICHTEGEM

Mattijn

Julien Blieck overleed donderdag
in het WZC St.-Anna in Wingene,
waar hij pas enkele dagen ver-
bleef. Julien (98) werd in Ichte-
gem, langs de Swol, geboren. Hij
trouwde met zijn buurmeisje
Jeanny Devriendt. Zij woonden
eerst enkele jaartjes nabij het
kasteel Rozendaal en vestigden
zich dan definitief langs de Rei-
germolenstraat in Ichtegem.
Julien werkte eerst als seizoenar-
beider en ging daarna in de
bouw. Hij werkte vele jaren in de
betonfabriek in Snaaskerke. Hij
legde graag een kaartje en volg-
de het voetbal van nabij. Julien
was de vader van Simonne en
Joseph Bourgeois ; Dianna en
Gilbert Gevaert ; en Gilbert en
Nicole Strubbe. Frank, Dorine,
Anje en Benny waren zijn klein-
kinderen en Gemma, Jelle, Lou,
Margaux en Juliette zijn achter-
kleinkinderen. Julien was oud-
strijder 1940-45. Hij nam deel aan
de veldtocht 10 mei-28 mei 1940,
en werd een tiental dagen ge-
vangen gehouden door de Duit-
sers. Later was Julien, zolang hij
het aankon, vlaggendrager bij de
NSB Ichtegem. Julien was slecht-
ziende. Schoondochter Nicole
vond Jeanny thuis, getroffen door
een trombose. Ze werd met
spoed overgebracht naar het
Sint-Rembertziekenhuis in Tor-
hout. Drie dagen later volgde ook
Julien. Daarna verhuisde hij naar
het zorgcentrum in Wingene,
waar hij is overleden. De katho-
lieke uitvaartdienst van Julien
vond plaats op woensdag 18
maart in de Sint-Michielskerk in
Ichtegem.(Rouwl. Logghe, Ichte-
gem/RW)

OVERLIJDENS

ICHTEGEM

Julien Blieck
02/02/1917-12/03/2015

ICHTEGEM

DANSNAMIDDAG
Op dinsdag 24 maart is er de
maandelijkse dansnamiddag in
Dorpshuis De Ster. Van 14 tot 17
uur presenteert dj Dirk de mooiste
dansmelodieën. Ambiance verze-
kerd, gratis entree en voor elke
aanwezige een gratis kop koffie.
Iedereen welkom.

VERBRUIKERSCLUB
De Verbruikersclub van de Gezins-
bond vindt plaats op dinsdag 24
maart om 20 uur in GC De Ster met
als thema ‘Feestelijke amuses’.
Deelnemen kost 1,50 euro voor
Bondsleden, 3 euro voor niet-
leden. Iedereen welkom ! Info :
Hilde Vandekerkhof, Dr. Bruwier-
laan 70 – 051 58 81 40 – www.
gezinsbondichtegem.be. (HH)

VARIA

ICHTEGEM q Nieuwelingen Ichte-
gem
Zaterdag 21 maart, organisatie : De
Reigervrienden, in samenwerking
met KVC Ichtegem Sportief. In-
schrijving vanaf 13.45 uur in Café
De Nieuwe Reiger, Diksmuidebaan
214, Ichtegem. Start om 15 uur,
aankomst rond 16.15 uur. Prijsdeling
in Café De Nieuwe Reiger, Diksmui-
debaan 214, Ichtegem. Parcours

(49 km, verdeeld over 8 ronden) :
Kortemarkstraat, Zuster Clarastraat,
Diksmuidebaan, Keibergstraat,
Sportlaan, Arthur Coussensstraat.
G Beloften en elite zonder contract
Ichtegem
Zondag 22 maart, organisatie : De
Reigervrienden in samenwerking
met KVC Ichtegem Sportief. In-
schrijving vanaf 13.45 uur in Cafeta-
ria Extra Time, Sportcentrum, Kei-

bergstraat, Ichtegem. Start om 15
uur, aankomst rond 17.45 uur.
Prijsdeling in Cafetaria Extra Time,
Sportcentrum, Keibergstraat, Ichte-
gem.
Parcours (115 km, verdeeld over 16
ronden) : Kortemarkstraat, Jager-
straat, Zuster Clarastraat, Diksmui-
debaan, Keibergstraat, Engelstraat,
Markt, Arthur Coussensstraat,
Kortemarkstraat (aankomst). (JH)
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Op het Lentefeest van OKRA wer-
den vorige week vier afscheidne-
mende bestuursleden in de bloe-
metjes gezet : voorzitter Margriet
Verplancke die na vijfenhalf jaar
een stap terug zet, haar man Gil-
bert Sanders, penningmeester
Gabriël Verduyn en Daniël Kerc-
kenaere. Tegelijk verwelkomde de
vereniging zes nieuwe bestuursle-
den : Christine Tanghe, Monique
Vandendriessche, Rose-Marie Ply-
son, Willy Seynaeve, Chantal Van
Baeten, die penningmeester
wordt, en Gilbert Masschaele, die
vroeger al verantwoordelijk was
voor het fietsen en wandelen,
maar nu ook in het bestuur stapt. 
De overige bestuursleden zijn me-
devoorzitter en sportverantwoor-
delijke Georges Jonckheere, se-
cretaris Maria Gryp, Lucien
Crombez, Jacqueline Casteleyn,
Anna Vanhooren, Maria Vermei-
re, Gaby Deceur, Godelieve Logg-
he, Raf Muylle, Agnes Provoost
en Camiel Robaert. Danny Ver-
meersch uit de Breugellaan is de
nieuwe voorzitter. Hij is getrouwd
met Suzanne Colpaert, vader van
twee kinderen en grootvader van
vier kleinkinderen. Danny is uit
Lichtervelde afkomstig, maar
woont al jaren in Ichtegem. Hij
werkte tot eind 2013 als bediende
op het kantoor van de directe be-
lastingen in Torhout. 

SPEECH
“Ik ging naar twee activiteiten en
had al meteen het gevoel dat het
niet lang zou duren voor ze me
gingen vragen om bestuurslid te
worden”, vertelt de nieuwe voor-
zitter. “En zo ging het inderdaad.
Kort daarop kreeg ik bezoek van
Margriet Verplancke en Georges
Jonckheere met de vraag om in
het bestuur te stappen. Na een
drietal dagen nadenken heb ik ja
gezegd. Ik vind OKRA een mooie
vereniging voor senioren en ik
zag het zitten.”
“Ik werd medepenningmeester,
maar moest ook enkele keren een
speech geven bij OKRA. Dat kan
ik wel een beetje, want ik was des-
tijds acht jaar dj bij radio Carina
onder de naam Danny Dee”, ver-
volgt Danny. “Na de speechen

kreeg ik hier en daar al te horen :
jij wordt voorzitter hé ! Maar het is
niet omdat je het goed kan uitleg-
gen dat je ook een goede voorzit-
ter bent. Maar in september vorig
jaar werd ik inderdaad gevraagd
om het voorzitterschap over te ne-
men. Maar we gingen niet over
één nacht ijs en lieten dat twee
maanden gerust.”
“Maar in december was er een
etentje voor het bestuur en toen
kwam de vraag opnieuw. Bij
OKRA zijn besturen actief voor
een termijn van vier jaar en eind
vorig jaar liep een termijn af. Mar-
griet wilde er na deze termijn een
punt achter zetten en begin janu-
ari moest er een nieuw bestuur
zijn. Toen heb ik ja gezegd.
OKRA is een bloeiende vereni-
ging met 364 leden en veel activi-

teiten. Ik wou niet laten verloren
gaan wat Margriet heeft opge-
bouwd. Ik voel me helemaal niet
te jong om OKRA-voorzitter te
zijn. Alle bestuursleden zijn 55-
plussers.”

LIJNDANSEN
“Sinds begin dit jaar hebben we
een nieuwe activiteit, lijndansen
van 9 tot 11 uur in CM-trefcen-
trum ‘t Schablier. Marie-Jeanne
Cattoor uit Oostende is de lesgeef-
ster. Het lijndansen is nog door
Margriet in gang gezet, maar ging
onder mijn voorzitterschap van
start”, aldus Danny. Het is dansen
in rijen op hedendaagse muziek.
Ruim 20 mensen nemen deel.
Het is dus een schot in de roos.”

(Hannes Hosten)

Bestuurswissel bij OKRA
ICHTEGEM q OKRA Ichtegem na afscheid van vier bestuursleden en verwelkomde zes nieuwkomers in het
bestuur. Margriet Verplancke zette een punt achter haar vijfenhalf jaar als voorzitter van de seniorenbeweging
en werd opgevolgd voor Daniël ‘Danny’ Vermeersch (61).

Zittend zien we v.l.n.r. de afscheidnemende bestuursleden Daniël Kerckenaere en Gabriël Verduyn, de nieuwe
voorzitter Danny Vermeersch, afscheidnemend voorzitter Margriet Verplancke en haar man, ook afscheidnemend
bestuurslid Gilbert Sanders. Staand v.l.n.r. de nieuwe bestuursleden Willy Seynaeve, Gilbert Maeschaele, Chantal
Van Baeten, Rose-Marie Plyson, Monique Vandendriessche en Christine Tanghe. (Foto HH)
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Ichtegem

Irena Delanghe (92), weduwe van
Alphonse Moenaert, werd in
Ichtegem geboren en overleed in
het Sint-Rembertziekenhuis in
Torhout. Irena was de moeder
van Daniël en Marie-Louise Logg-
he, Hovaerestraat in Koekelare ;
en Marleen en Rik Tanghe, Mexi-
costraat in Ichtegem. Robbe,
Jasse en Seppe waren haar
kleinkinderen. Alphonse overleed
in 1979. Irena bleef alleen in haar
woning en hield zich fit door tot
haar 84ste ondermeer te wande-
len en te fietsen. Dochter Mar-
leen woonde naast haar en
kwam dagelijks binnen. Ook van
anderen kreeg ze veel hulp. Na
een val brak ze haar heup en
verhuisde ze in oktober naar het
WZC Meunyckenhof Koekelare.
Recent kreeg ze een longonste-
king. Deze genas maar toen
volgde een longoedeem, waar ze
opnieuw werd opgenomen in het
ziekenhuis. De plechtige uitvaart-
dienst vindt plaats op zaterdag 21
maart om 10 uur in de Sint-Mi-
chielskerk in Ichtegem.

OVERLIJDENS

ICHTEGEM

Irena Delanghe
21/12/1922-16/03/2015

Georges Spriet (91) overleed in
het Sint-Rembertziekenhuis in
Torhout, omringd door zijn fami-
lie. Hij was de weduwnaar van
Simonne Goethals die acht jaar
geleden is overleden. Georges
werd in Ichtegem geboren en
was kolenhandelaar. Het koppel
woonde langs de Torhoutbaan,
eerst nabij de Kerselaar en daar-
na op de berg. Georges was de
vader van Nicole, weduwe van
Robert Vandecasteele, James
Ensorlaan in Ichtegem ; en Annie
en Geert Brinckman, Kerkstraat in
Koekelare. Jan, Nele en Tom
waren zijn kleinkinderen en Tris-
tan, Ewoud, Boris, Roan, Enora en
Luna zijn achterkleinkinderen.
Toen Georges 29 jaar geleden
met pensioen ging, verhuisden
ze naar de Moerdijkstraat in
Ichtegem. Hij hield van fietsen
met vrienden, van kaarten en van
werken in zijn tuintje. De plechti-
ge uitvaartdienst van Georges
vindt plaats op vrijdag 20 maart
om 10 uur in de aula van het
rouwcentrum Logghe in Korte-
mark. (Rouwl. Geert Logghe/ RW)

ICHTEGEM

Georges Spriet
11/01/1924-13/03/2015

Onlangs waren alle vrijwilligers van het OCMW, samen met hun partners, uitgenodigd op het jaarlijkse vrij-
willigersfeest ter gelegenheid van de Week van de Vrijwilliger. Het OCMW mocht niet minder dan 33 vrijwil-
ligers verwelkomen, waarvan drie die actief zijn bij het opvanginitiatief voor asielzoekers, tien bij het Consul-
tatiebureau van Kind en Gezin, 13 bij de Mindermobielencentrale en zeven Dorpshuis De Ster. Voorzitter
Willy Hosten dankte hen allen voor hun onbetaalbare inzet voor de plaatselijke gemeenschap en deed een
warme oproep om kandidaat-vrijwilligers naar het OCMW door te verwijzen. Ere-OCMW-secretaris Wilfried
Declerck haalde nog even zijn accordeon boven om het gezelschap met enkele gezellige ‘meezingertjes’ te
animeren. Kandidaat-vrijwillgers kunnen contact opnemen met voorzitter Willy Hosten, 0477/772076 of in
huis Dekeyser, Koekelarestraat 2 – 051 58 18 91 – info@ocmw.ichtegem.be. (HH/Foto GC)

ICHTEGEM

OCMW verwelkomt 33 vrijwilligers op bedankingsetentje

ICHTEGEM

OKRA
Bij OKRA is er wandelen en fietsen
op dinsdag 31 maart met start om
13.30 uur in de Klokkenluiders-
straat, petanque op vrijagen 20 en
27 maart in GC De Ster, op vrijdag
20 en dinsdag 24 maart trabollen
vanaf 13.30 uur in De Karpel en
lijndansen op dinsdagen 24 en 31
maart om 9 uur in ‘t Schablier. Op
woensdag 25 maart is er om 14 uur
in ‘t Schablier een spreekbeurt
over tuinieren, bloemen en groen-
ten. De toegangsprijs bedraagt 2
euro. Info bij voorzitter Danny
Vermeersch, 051 58 14 20. (HH)

VARIA

Schrijf je in op onze
nieuwsbrief

www.kw.be/nieuwsbrief
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ACHTERKRANT

Familie
Demuynck-
Defoor blaast
verzamelen

ZIE VOORLAATSTE PAG.

Op 19 maart werd Yaro Vanvught
(51,5 cm ; 4,170 kg) geboren in de
kraamafdeling van het OLV van
Lourdesziekenhuis in Waregem.
Zijn wiegje staat bij zijn papa
Jeremy en zijn mama Bieke Cool-
en in de Paanderstraat in Deer-
lijk. (Foto MVW)

GEBOORTEN

DEERLIJK

Yaro

ONZE MEDEWERKERS
Rik Devos, 0478 44 51 05, rik.
devos@telenet.be.

Marc Vergote, 0474 53 33 71, marc.
vergote@scarlet.be.

CONTACT

Rosa Vanpoucke, echtgenote van
Marcel Terryn, is in Kortrijk over-
leden. Ze woonde in Otegem en
vroeger in de Oudenaardse
Heerweg in Sint-Lodewijk. Rosa
is de moeder van Geert en Lie-
ven en de oma van Tichon, Eliza-
veta, Lotte en Lukas. Ze was lid
van Okra. De uitvaartdienst heeft
plaats op zaterdag 28 maart om
10 uur in de Sint-Columbakerk in
Deerlijk. Na de dienst is er gele-
genheid om de familie te groe-
ten. (MVD/Uitvaartcentrum Van-
dercruyssen)

OVERLIJDENS

DEERLIJK

Rosa Vanpoucke
06/12/1943 – 21/03/2015

Lucien Sayoen, echtgenoot van
Monika Desmet, is in Kortrijk
overleden. Hij woonde in de
Zwaluwenlaan in Deerlijk.
De uitvaartdienst heeft plaats op
vrijdag 27 maart om 10 uur in de
Kapel ter Ruste in Deerlijk. Na de
dienst is er gelegenheid om de
familie te groeten. (MVD/Uitvaart-
centrum Vandercruyssen)

DEERLIJK

Lucien Sayoen
16/03/1940 – 22/03/2015

De raad van bestuur van het Chiroheem in Sint-Lodewijk organiseert elk jaar een wijnactie. Er worden vijf
soorten wijn te koop aangeboden. Maarten Migneau van de raad van bestuur : “Men kan op vier manieren
aan deze actie deelnemen : kopen aan de deur op zaterdag 28 maart, bestellen via de bestelkaart die in de
bus steekt, per mail aan rvbsellewie@hotmail.com of op zaterdag 28 maart naar de degustatiestand komen
vanaf 9 uur aan de kerk in Sint-Lodewijk.” De wijn kost 6,5 euro. De opbrengst wordt gebruikt voor het
onderhoud en geplande verbouwingen van de Chirolokalen. (MVD-foto MVD)

DEERLIJK

Chiro Sellewie verkoopt wijn
Steven Delforce (32) en Sujine
Berquet (28) zijn in het huwelijks-
bootje gestapt. Hij is productont-
wikkelaar en zij verpleegkundige.
Het koppel woont in de Weverij-
straat in Deerlijk. (MVD-foto MVD)

DEERLIJK

Steven en Sujine

Sharon Vandercruyssen (25) en
Maarten Vanbrackel (27) zijn in
het huwelijksbootje gestapt. Hij is
IT’er en zij logopediste. Het kop-
pel woont in Vrij Eigen op de
Molenhoek. (MVD-foto MVD)

HUWELIJKEN

DEERLIJK

Sharon en Maarten

“Deze jaarlijkse voorjaarsactie
wordt georganiseerd in samen-
werking met de Deerlijkse hande-
laars”, zegt Luc Van De Populiere.
“De hoofddoelstelling is dat de
handelaars en winkeliers hun
klanten kunnen belonen voor het
vertrouwen. Tijdens deze actie
kunnen klanten bij de winkeliers
een gratis spaarkaart krijgen
waarop bij elke winkelaankoop
een stempel geplaatst wordt. Op
het einde van de actie kan de klant
aankoopbonnen winnen die uit te
besteden zijn bij de Deerlijkse
handelaars.”
Net als vorig jaar zijn de hoofd-

prijzen vijf fietsen met een waar-
de van 500 euro. Daarnaast is er
4.450 euro aan waardebonnen te
winnen onder de klanten. De win-

naars van de vijf hoofdprijzen
worden bekendgemaakt op 3 juni
in d’Iefte.” (DRD)

Stempelen om te fietsen
DEERLIJK q De Deer-
lijkse Unizo-afdeling pakt
tot en met 25 mei met
haar Lentekoop uit.

We zien Sabine Michiels, Yves Vande Wiele, Yves Pynaert, Regine Roor-
yck, Tony Bauwens, Luc Vande Populiere en Fabrice Corbanie. (Foto MVD)

Een groep jongens en meisjes van de Techniekacademie Deerlijk was te gast bij Rycobel in de Nijverheids-
laan. Na een uitleg over de werking van het bedrijf mochten ze zelf enkele apparaten en producten aan
allerhande testen onderwerpen. “Ik heb altijd interesse gehad voor techniek”, zegt Guust Vandaele, leerling
van het vijfde leerjaar van De Beuk. “Tijdens de workshops maakten we al kennis met technologisch ge-
reedschap en nieuwe materialen. We ontdekten ook dat techniek en technologie overal om ons heen zijn,
maar het allerleukste is dat je echt aan de slag mag gaan met materiaal.” Een tweede groep van de Tech-
niekacademie Deerlijk bracht een bezoek aan de Spiegelfabriek Deknudt. Na een korte uitleg kregen ze te
zien hoe men er van glas spiegels maakt. Ze zagen ook hoe spiegels worden gesneden, gevijld, geplakt en
‘versierd’. (DRD-foto DRD)

DEERLIJK

Techniekacademie test apparaten bij Rycobel
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De campagne is een initiatief van
het Sociaal Huis, het woonzorg-
centrum Heilige Familie en Logo
Leieland. “Een jaar lang gaan we
valpreventie en alles wat daarmee
te maken heeft onder de aandacht
brengen bij de Deerlijkse bevol-
king”, zegt OCMW-voorzitter
Kaat Olivier. “Een stevig stel be-
nen is immers het ideale middel
om pijnlijke valpartijen en de bij-
horende problemen tegen te gaan.
BOEBS zet de senioren aan om
hun mobiliteit op peil te houden
voor het te laat is, zodat ze de
herfst van hun leven in alle com-
fort kunnen slijten.”
Het is een vaststaand feit dat de
levensverwachting stijgt. Zo
wordt de gemiddelde levensduur
geschat op 81,3 jaar. “Deze ten-
dens brengt enkele fundamentele
vragen met zich mee : Hoe kun-
nen we als maatschappij, gemeen-
schap of lokaal bestuur ouderen
zorgonafhankelijk laten leven ?
Hoe kunnen we fysieke activiteit
bij senioren stimuleren, de kwali-
teit van het leven verbeteren en de
zorg voor elkaar stimuleren ? Zo-
wel de Wereldgezondheidsorgani-
satie als de federale, Vlaamse en
lokale overheden zijn zich hier
terdege van bewust. Getuige on-
der meer de oproep ‘Liever Actie-
ver’. Die beidt de kans om een
mix van strategieën uit te werken
die inspelen op de levensstijl van
ouderen. Dit brengt met zich mee
dat gezondheidsvoordelen op vlak
van psychische, mentale en socia-
le aspecten kunnen ervaren wor-
den. Op die manier zullen men-
sen zich fitter voelen, hun condi-

tionele achterstand bijwerken en,
niet onbelangrijk, gelukkig en ge-
zond in het leven staan. De inter-
venties in Deerlijk kaderen bin-
nen de methodiek BOEBS. Aan
de hand van een handig stappen-
plan kunnen gemeenten een con-

crete invulling geven aan hun val-
preventiebeleid. De kern van de
zaak is senioren bewust maken
van de risico’s op vallen en moge-
lijkheden aanleren om vallen te
voorkomen. In Deerlijk kiezen we
resoluut voor bewegen.”

GOED GEVULDE WEEK
Welgeteld acht Deerlijkse boeg-
beelden geven het goede voor-
beeld : Christine Terryn, Marc
Coppens, Frans Beunens, Mauri-
ce Deseyn, Lucrèse Vandoorne,
Walter Coucke, Jeannette Peers
en Pham Van Soan. “Het zo lang
en zoveel mogelijk deelnemen
aan allerhande sociale activiteiten,
zeg maar het blijven bewegen,
kan alleen maar positief bijdragen
aan de zelfredzaamheid”, verdui-
delijkt Marc Coppens. “Bewegen

is een van de hefbomen in het
sociaal netwerk.”
“Door onze hoge levenstandaard
en de daaruit voortvloeiende
noodzakelijkheid aan het uitoefe-
nen van een job is het voor onze
kinderen niet meer mogelijk de
zorg op te nemen voor hun hulp-
behoevende ouders. Bovendien is,
door de hoge levensduurte, een
verblijf in een woonzorgcentrum
voor vele ouderen onbetaalbaar
geworden, los van het tekort aan
plaats in de centra. Hoe langer je
het zelf kan beredderen, hoe be-
ter… Wandelen, fietsen, dansen
en kubb zijn een onderdeel van de
wekelijkse activiteiten van mijn
echtgenote en mezelf. Neem daar-
bij mijn engagement als teamlid
van Okra en het voorzitterschap
van de seniorenraad en je kan je
inbeelden dat mijn week keer op
keer goed gevuld is. De resterende
tijd zijn wij er maar al te graag
voor onze kinderen en kleinkinde-
ren. Blijven bewegen en actief
deelnemen aan het verenigingsle-
ven is onze dagelijkse manier om
aan valpreventie te doen.”
De komende maanden staan tal
van activiteiten op het program-
ma : initiatielessen tai chi, Start to
Walk, een dansfeest met optreden
van Lisa del Bo op dinsdag 21
april, een beweegdag op donder-
dag 30 april, het educatief theater-
stuk over valpreventie bij ouderen
‘Trap niet in de val’, zitdans en
stoelaerobic. (DRD)

Info : Sportdienst Deerlijk (056 77
73 19), Sociaal Huis (056 73 63
30) en www.deerlijk.be/boebs. 

BOEBS wil senioren
laten bewegen
DEERLIJK q De gemeente is de komende maanden in de ban van BOEBS, wat
staat voor ‘Blijf op eigen benen staan’. “Met deze campagne willen we senioren
aanmoedigen tot blijven bewegen”, zegt Kaat Olivier. “Het is ook belangrijk in het
kader van valpreventie.”

We herkennen de acht boegbeelden van het Deerlijkse ‘BOEBS’-project vooraan op de foto. (Foto MVD)

“Actief deelnemen
aan het verenigings-
leven is onze
manier om aan val-
preventie te doen”

MARC COPPENS

DEERLIJK G Tijdens de Dag van
de Afdeling van CD&V Nationaal
heeft de Deerlijkse afdeling de
award ontvangen voor de organi-
satie van de tofste eindejaaractie.
“Tijdens de afgelopen eindejaar-
periode werden 11 projecten voor
2015 in de kijker gezet door de 11
CD&V-gemeenteraadsleden”,
verduidelijkt Jurgen Beke, verant-
woordelijke communicatie bij
CD&V Deerlijk. “Deze actie paste
in de nationale campagne ‘Sa-
men pakken we de toekomst
vast’ van CD&V Nationaal en
verliep via de sociale media zoals
Facebook, Twitter en onze eigen
website. Later kregen alle Deerlij-
kenaren nog een gedrukte versie
in de brievenbus.”
Voor CD&V-voorzitter Yves Van-
de Wiele, die de award in ont-
vangst mocht nemen, is het een
mooie erkenning voor het vele
werk achter de schermen. “Na de
vorige verkiezingen hebben we
beslist om geregeld te communi-
ceren over de stand van zaken
van dossiers en projecten van
onze gemeente. Tijdens een
legislatuur wordt er heel wat
gerealiseerd en dat is niet altijd
bekend bij de burgers”, beklem-
toont voorzitter Vande Wiele.
“Ons huis-aan-huisblad ‘CD&V
Direct’, onze website en Face-
bookpagina zijn hiervan goede
voorbeelden. Binnenkort wordt
onze tweede ‘CD&V komt naar je
toe’ georganiseerd, dit keer in
het teken van Sint-Lodewijk.”

(DRD)

CD&V Deerlijk
wint award
voor tofste
eindejaaractie

DIENSTEN
De eerstvolgende ophaling van
papier, karton en PMD heeft plaats
op woensdag 8 april. 

DE FLANDRIEN
De supportersclub van Stijn Devol-
der zorgt in het kader van de Ron-
de van Vlaanderen voor drie dagen
animatie. Voorzitter Luc Van De
Populiere : “In het buurthuis van
Sint-Lodewijk is er op vrijdag 3 april
vanaf 20 uur een praatavond met
Rik Vanwalleghem. Zaterdag 4 april
is het Café Flandrien vanaf 18 uur
en wordt er vooruitgeblikt op de
Ronde van Vlaanderen. Oud-ren-
ners komen langs voor een inter-
view.” Op de dag van de Ronde is
het café open vanaf 9 uur. De
wedstrijd is te volgen op groot
scherm. Vanaf 10.30 uur organi-
seert de club op de parking van de
garage Deconinck animatie.

BUXUSJES T.V.V.
BROEDERLIJK DELEN
Een hobbykweker uit de Guido
Gezellelaan heeft een 400-tal
buxusjes gekweekt. In het kader
van Broederlijk Delen worden de
plantjes aangeboden aan 1,20 euro
per stuk. De plantjes zijn verkrijg-
baar in de Guido Gezellelaan, 056
71 02 50.

BOKKESLOT
Op woensdag 1 april is er vanaf
13.30 uur bokkelen in de kinder-
boerderij Bokkeslot. De kinderen
van de lagere school kunnen er vrij
spelen en tussendoor zijn er activi-
teiten (ook in de bakkerij). Er staat
een lekkere versnapering klaar. 

WIJNVERKOOP
Op zaterdag 28 maart wordt door
Chiro Sellewie een verkoop van
wijn georganiseerd. Er is ook een
proefstand aan de kerk. De op-
brengst gaat naar het onderhoud
van de lokalen in de Pladijsstraat.

COMPUTERCLUB
Op zaterdag 28 maart is er voor de
leden en voor de geïnteresseerden
van de computerclub om 14 uur en
bijeenkomst in het buurthuis De
Wieke op de Molenhoek.

KAARTING
Op vrijdag 27 en zaterdag 28
maart, telkens vanaf 18 uur, is er
een kaarting in de Snooker Pocket
Er wordt gekaart voor vers fruit en
groenteconserven. De inleg be-
draagt 1,25 euro. Een organisatie
van de kingclub.

EEN BLOEMSTUKJE
MAKEN
De KVLV maakt een zelfgemaakt
bloemstukje, samen met Hilde
Verhelle. Het materiaal brengt
Hilde mee. Zelf hoef je alleen maar
een mes en een schaar mee te
brengen. Afspraak op dinsdag 31
maart om 19.30 uur in d’Iefte.
Graag vooraf inschrijven bij Leen
Van Honacker, 056 70 38 22 of
leenvanhonacker@hotmail.com.

PLANTENRUIL MET
TUINHIER
Heb je planten op overschot en je
wil er anderen van laten genieten ?
Kom dan naar de plantenruilbeurs
van Tuinhier op zondag 29 maart in
buurthuis De Wieke. Frans Tack
geeft deskundige uitleg. Afspraak
om 9.30 uur. Voor wie een bodem-
staal van ongeveer 1 kg meebrengt,
is er gratis ontleding. Ook niet-
leden zijn welkom. (MVD)

VARIA

DEERLIJK G Op zaterdag 28
maart om 18.30 uur treedt ’t
Westvlams Gemiengeld Vinte-
koor op in d’Iefte, op uitnodiging
van het Davidsfonds. Het vroege
aanvangsuur komt door het voet-
baltreffen tussen de Rode Dui-
vels en Cyprus. De organisatoren
zorgen ervoor dat iedereen na
het optreden kan genieten van
de match op groot scherm in
d’Iefte. Kaarten voor beide activi-
teiten samen kosten 12 euro voor
de leden en 14 euro voor niet-
leden. Aan de deur wordt 15 euro
gevraagd. In voorverkoop nog bij
apotheek Declercq op het Kerk-
plein of bij Jean-Marie Soetaert
via 0497 52 23 72. (MVD)

Het Vintekoor
in d’Iefte

24/7 onlinenieuws 
uit jouw gemeente

Surf naar

www.kw.be
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Het bezoek schepen Geert Depree aan het schoolfeest van Basis-
school De Klimtoren is zondag niet onopgemerkt gebleven. De sport-
schepen mocht op het podium zijn (sportieve?) torso laten bewonde-
ren. Tijdens een goochelact scheurde meester Geert zijn hemd in
stukken. Op het schoolfeest werd ook het resultaat van de Klimtoren-
veiling bekend gemaakt : die bracht maar liefst 2105 euro op. (IN)

JABBEKE

Schepen Geert Depree uit de kleren

JABBEKE q “Voor het project
‘Liever Actiever’ hebben het
OCMW met ViGeZ een samen-
werkingsovereenkomst aange-
gaan", zegt Inge Welvaert van het
OCMW Jabbeke. “Hoofddoel van
het project Liever Actiever/Boebs
2.0 is de zorg voor de inactieve
65-plussers. Dr. William De
Groote, specialist in orthopedi-
sche chirurgie en traumatologie,
en ook heel actief in diverse maat-
schappelijke organisaties is peter
van de actie.” 
“Liever Actiever zet in op drie gro-
te pijlers waaronder een Gezond-
heidsbeurs die plaatsvindt op
woensdag 20 mei (doorlopend van
9 uur tot 16 uur) in het Vrijetijds-
centrum Jabbeke. Die dag zal het
mogelijk zijn om een aantal ge-

zondheidstesten te ondergaan,
zeer basic, en misschien zal de
cliënt bij bepaalde testen geadvi-
seerd worden verder contact te ne-
men met zijn of haar arts. Het
aanbod bestaat onder meer uit :
gehoortest, oogtest, nazicht voe-
ten, bloeddrukmeting, osteoporo-
semeting, er zal een stand ver-
zorgd worden rond gezonde voe-
ding (i.s.m. een diëtiste), …“
In samenwerking met BLOSO en
sportfunctionaris Gino Jonckhee-
re zal kennis kunnen gemaakt
worden met sportelen.” (PA)

Meer info over ‘Liever Actiever’ bij
Inge Welvaert, coördinator van het
project 050 81 01 89 of inge.wel-
vaert@jabbeke.be

Liever Actiever organiseert
eerste gezondheidsbeurs

Danny Vercamme uit Sint-Jozef is
reeds een achttal jaar lid van WTC
Jabbeke. “Ik ben eigenlijk veeleer
een mountainbiker, rijden op de
weg doe ik vooral uit de noodzaak
om kilometers op te doen. Ik rij
eigenlijk veel liever alleen, maar
bij WTC Jabbeke kan ik gelukkig
wel mijn draai vinden”, zegt de
55-jarige sportieveling. 
“Deze winter heb ik geen enkele
mountainbiketocht gemist en
werd kampioen winterritten bij
WTC Jabbeke. Maar ik fiets liever
alleen, vandaar dat ook de fietstrip
naar Santiago een eenzame on-
derneming wordt. Ik ben eigenlijk
net terug van een fietsstage in de
Ardennen, ook al in mijn eentje.
Ik heb er flink wat hoogtemeters
gedaan en flink wat kilometers af-
gehaspeld met bagage en trek-
fiets. Zo weet ik wat me te wach-
ten staat. Maar het is eigenlijk zo-
als andere fietsreizigers me al wis-
ten te zeggen : na enkele dagen
kom je wat meer in dat fietsritme.
Je krijgt eigenlijk een beter fiets-
gevoel.”

SANTIAGO
“Ik heb dit altijd al willen doen.
Vorig jaar kwam het terug onder
mijn aandacht omwille van een
reportage op televisie. Mijn vrouw
Carine spoorde me aan om er
toch maar aan te beginnen, want
gezien mijn leeftijd moet ik er ook
geen twintig jaar meer mee wach-
ten. Nu ben ik nog goed, hé. Deze

pelgrimstocht spreekt me zo aan
omdat ze net zo mythisch is. Je
hebt het sportieve, je hebt het reis-
gevoel en je hebt vooral dat reli-
gieuze aspect. Ik doe het volledig
zoals het hoort, met stempelboek-
je en al. Dit boekje moet je om de
35 kilometer laten afstempelen
langs je traject, bij voorkeur bij
kerkelijke instanties. Maar langs
de minder bewoonde regio’s is
het ook al goed als je een stempel
bij een bakker of een slager kan
vinden.”

28 FIETSDAGEN
De route die Danny aflegt, is nog
zwaarder dan de reguliere pel-
grimsroutes naar Santiago. Dat
komt omdat hij een aantal keer
van het pad afwijkt. “Ik start op 15
mei in Zeebrugge, net omdat ik
gelezen heb dat in het verleden de
pelgrims daar aankwamen met de
boot om hun tocht aan te vatten.
Mijn eerste stempel haal ik dan in

de kerk van Lissewege én die
avond kan ik gelukkig thuis sla-
pen. Op zaterdag 16 mei start ik
dan, met een uitwuifmoment, aan
de Bloedkapel van Brugge. Dan
doe ik de zogenaamde route langs
oude wegen. Ik rij eerst naar
Doornik, maar volg deze noorde-
lijke route niet en begeef me dan
naar Câlons-En-Champagne.
Daarna rij ik via Troyes, Nevers, …
tot aan Moissac waar ik naar Olo-
ron-Ste. Marie rij. Het bekend St.
Jean Pied-de-Port sla ik over, want
ik verkies een mooiere fietsroute
via Pamplona, Burgos en Leon.
Het is zeker niet de makkelijkste
route en zo kom ik al vlug aan
2.500 kilometer. Ik heb gepland
om dit in 28 fietsdagen te doen,
maar heb enkele dagen in reserve.
Overnachtingen heb ik niet uitge-
stippeld, maar ik ben van plan om
aan te bellen bij boerderijen en
daar mijn tent neer te zetten.”
Net omwille van dit heus trekfiet-

stochtavontuur zal het een lastige
onderneming zijn voor Danny.
Zijn trekfiets weegt al 18 kilo-
gram, maar hij sleurt ook nog
eens 35 kilogram bagage mee.
“Het is de lichtste tent en de licht-

ste slaapzak die ik gevonden heb.
Mijn voorraad is ook al tot op de
gram afgewogen. De confituur
doen we straks trouwens, louter
voor het gewicht, in plastic potjes.
Maar ik kan op die manier ook
alles aan mijn fiets zelf herstel-
len.”

AL 6000 EURO
Danny doet dit ten voordele van
Make-a-Wish. “Ik wou een goed
doel koppelen aan mijn fietsavon-
tuur. En die kinderen hebben nog
geen leven gehad en zijn al ziek.
Mensen kunnen een steunkaart
kopen, me sponsoren per kilome-
ter of een dagtraject betalen. Zo
zijn er reeds heel wat mensen van
WTC Jabbeke die een dagetappe
hebben gesponsord! Oorspronke-
lijk had ik als doelstelling om
3.000 euro bijeen te krijgen, wat
later was het al bijgesteld tot 5.000
euro. Maar dankzij de vele acties
en de vele steun familie, vrienden
en kennissen heb ik nu al ruim
6.000 euro bijeen voor Make-a-
wish!” (Patrick Anthone)

Meer info over het fietsavontuur
van Danny Vercarre op http://op-
weg-naar-compostela.webnode.be

Naar Santiago voor Make-a-wish
JABBEKE / BRUGGE q
Danny Vercamme, sinds
een achttal jaar lid van
de Jabbeekse wielertoeris-
tenclub WTC Jabbeke,
vertrekt met de fiest naar
het bedevaartsoord San-
tiago de Compostela voor
Make-a-Wish.

Danny Vercarre en Danny Mouton van WTC Jabbeke. Die eerste bereidt zich voor op een trip naar Santiago. (BP)

JABBEKE q Op zaterdag 16
mei houdt WTC Jabbeke op-
nieuw een sportieve herden-
kingstocht aan Wim Vanseve-
nant. De rally met afstanden
van 40, 68, 120 of 155 kilometer
start vanuit het VTC Jabbeke.
Starten kan vanaf 7 uur, de lan-
gere afstanden moeten voor 11
uur de deur uit zijn maar wie-
lertoeristen die kiezen voor een
matiger tocht kunnen ook na

de middag starten. In elk geval,
de mooie tocht langs verkeers-
luwe wegen gaat richting Heu-
velland. Sowieso doet men de
Ruidenberg en Diksmuide aan,
wie kiest voor de langste tocht
zal ook Heuvelland en Poperin-
ge verkennen. Meer inlichtin-
gen op de website www.wtcjab-
beke.be of bij clubsecretaris
Bertrand Verschaeve : 050 81
22 95. (PA)

Op de fiets voor 
Wim Vansevenant

JABBEKE G Wie op moeder-
dag lekker thuis wil ontbijten,
kan daarvoor terecht bij de
Gezinsbond of bij Serviceclub
Inner Wheel Jabbeke. 
Serviceclub Inner Wheel
levert rijkelijk gevulde man-
den voor twee personen aan
huis. Meer info via Katrien
Dewulf op 0496 55 39 09 of
via www.innerwheel.be/nl/
jabbeke. 
Bij de gezinsbond kan je
kiezen voor een ontbijt voor
volwassen (11euro) of voor
kinderen (7 euro). Ook die
heerlijke manden worden
aan huis geleverd. Info via
Kristof & Dorine Slabbinck -
Ketels, 050 81 49 58. 

Ontbijten op
moederdag
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ONZE MEDEWERKERS
Danny Lingier, Esdoornlaan 12,
Zedelgem, 050 20 87 13, 0499 12
10 76.
Bieke Cobbaert, 0479 32 42 58,
bieke_cobbaert@hotmail.com.

WEEKDIENST

DOKTER
Oproepnummer wachtdienst: 1733 

CONTACT

De 2,840 kg wegende Hannah
zag op 20 april het levenslicht in
het AZ Sint-Jan. Hannah is het
eerste kindje van Thuy Nguyen
en Björn Bonne. (Foto TVH)

GEBOORTES

ZEDELGEM

Hannah

Begraven wordt duurder in Zedel-
gem. Schepen Patrick Arnou
(CD&V-Nieuw) stelde tijdens de
raad de nieuwe tarieven voor. “Na
zeven jaar was het aangewezen
om de tarieven van de grond- en
nisconcessies te herzien”, aldus
Patrick Arnou. “Onze tarieven wa-
ren in vergelijking met de buurge-
meenten totaal achterhaald. Men-
sen uit andere gemeenten werden
in Zedelgem begraven. Tot nu toe
werd een concessie voor een graf-
kelder enkel voor 50 jaar toege-
kend. Voortaan is ook een periode

van 25 jaar mogelijk.”
“Het is een vrij aanzienlijke ver-
hoging, maar in vergelijking met
de buurgemeenten blijven we bij
de goedkoopste van de streek. We
moeten ook de kosten van het on-
derhoud rekenen. Als Brugge drie
keer meer vraagt, kun je bezwaar-
lijk stellen dat de Zedelgemnaar
benadeeld wordt. De aanpassing
van de tarieven is niet onredelijk.”

TORHOUT GOEDKOPER
De N-VA-fractie stemde tegen het
voorstel. Fractieleider Jef Bogaert

reageerde fel en zwaaide met een
kip. “Toen ik het nieuwe voorstel
over de retributies op de grafcon-
cessies zag, voelde ik me een beet-
je als dit kieken. Eentje dat na zijn
dood nog eens goed gepluimd
werd”, aldus Jef Bogaert. “Dat
men de prijzen van de grafconces-
sies vergelijkt met de prijzen van
omliggende gemeenten is aan-
vaardbaar. Enkel op voorwaarde
dat het geen selectieve vergelij-
king is. Ik stel vast dat alleen de
duurste van de omringende ge-
meenten in de vergelijking opge-
nomen zijn. Torhout en Jabbeke
ontbreken, maar zijn wel goedko-
per.”

KOSTPRIJS VERDUBBELD
“In het voorstel wordt de kostprijs
voor een graf, grafkelder of zand-
graf minstens verdubbeld. De be-
dragen, die men met dit voorstel
wil aanrekenen aan de familie van
de overledene, overstijgen wel-
licht ruimschoots de reële kosten.
Op deze manier wordt een sterf-
geval een bron van inkomsten
voor de gemeente. Na deze legis-
latuur zal men weer fier en met
veel bravoure beweren dat de be-
lastingen niet gestegen zijn”, al-
dus Jef Bogaert. (DL)

Gemeente verhoogt tarieven 
grond- en nisconcessies

ZEDELGEM q De tarie-
ven voor het verlenen
van grond- en nisconces-
sies gaan omhoog in Ze-
delgem. “Onze tarieven
waren in vergelijking met
de buurgemeenten totaal
achterhaald”, legde sche-
pen van Begraafplaatsen
Patrick Arnou uit. N-VA
stemde tegen. “Toen ik
het nieuwe voorstel zag,
voelde ik me precies als
dit gepluimd kieken”,
zwaaide Jef Bogaert met
een gepluimde kip tij-
dens de gemeenteraad.

Begraven wordt duurder in Zedelgem. (Foto DL)

Kevin Desender en zijn moeder
Anita Dekien zijn er het hart van
in. “Xena, een kruising tussen
een golden retriever en een labra-
dor, was al bijna elf jaar een lid
van ons gezin. Wij hebben het
nog meegemaakt dat er één van
onze honden stierf, maar dan op
een natuurlijke manier. Dat Xena
zo moest lijden en zo aan haar
einde kwam, doet ons enorm veel
pijn”, vertelt Anita met tranen in
haar ogen. 
In de nacht van zaterdag 18 op
zondag 19 april ontsnapte Xena
van bij haar thuis in de Schatting.
“Wellicht stond de poort op een

kiertje, maar zeker zijn we dat
niet. Op zondagmorgen zag ik on-
ze andere hond Diesel lopen,
maar ik sloeg er nog geen acht op
dat Xena er niet was, tot we tele-
foon kregen van het Blauwe
Kruis. Xena was aangevallen door
een andere hond – naar verluidt
een Stafford – hier een beetje ver-
der op. Xena was zo zwaar toege-
takeld dat de vrijwilligers van het
Blauwe Kruis haar meteen naar
dierenartsenpraktijk Vetricure in
Eernegem brachten. Ik kreeg ook
de dierenarts aan de lijn en zij zei
dat het ernstig was, maar dat Xe-

na het wellicht wel zou halen.”

SLECHT NIEUWS
“We wisten dus waar we aan toe
waren, maar pas toen we Xena
zagen, beseften we hoe ernstig
haar verwondingen wel waren : ze
was echt over haar hele lichaam
gebeten. Je kunt het je niet voor-
stellen... Op maandagavond
mochten we haar ophalen, maar
thuis bleef Xena maar diarree
hebben en overgeven. Op dinsdag
heeft onze dochter Eline haar dan
terug naar de dierenarts gebracht,
maar op woensdagvoormiddag

kregen we slecht nieuws. Xena
was overleden”, zucht Anita.

BESTE VRIENDIN
“Xena was mijn beste vriendin.
Als ik ‘s avonds thuis kwam van
mijn werk kwam ze naar mijn ca-
mionette en nam ze mijn tas mee
tot aan de voordeur. Het is hard
om thuis te komen nu...”, vertelt
Kevin. “Het was zes jaar geleden
dat ik nog had gehuild, maar ik
heb geweend als een klein kind
om Xena haar dood.”
Anita en Kevin werden naar eigen
zeggen heel goed bijgestaan door

het Blauwe Kruis en vinden dat de
naam van het dierenasielcentrum
ten onrechte door het slijk wordt
gehaald. “Die vrijwilligers hebben
zich op een prachtige manier in-
gezet voor Xena. Wij hadden het
wellicht niet aangekund om Xena
zo te zien, maar de mensen van
het Blauwe Kruis hebben haar
meteen naar een dierenarts ge-
bracht. Achteraf bleven ze ook
contact houden. Xena is er nu
misschien niet meer, maar we
zijn de mensen van het Blauwe
Kruis dankbaar voor alles wat ze
gedaan hebben.” (Bieke Cobbaert)

“Xena was mijn beste vriendin”
ZEDELGEM q Xena, de
hond van de familie De-
sender werd zo zwaar
toegetakeld door een an-
dere hond, dat het dier
drie dagen later overleed
aan haar verwondingen.
“Gelukkig konden we
rekenen op de mensen
van het Blauwe Kruis,
want zelf zouden we het
niet aangekund hebben
om Xena zo te zien.” Anita Dekien, Kevin Desender, Diesel, Patrick Cappaert en Mieke Groot-

aert : “Het Blauwe Kruis heeft ons zeer goed bijgestaan.” (Foto BC)
Xena overleed aan haar verwondingen. “Ik heb nog nooit een hond zo
aangetroffen”, getuigt Patrick Cappaert, vrijwilliger bij het Blauwe Kruis.

Mediargus 
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