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De Beverkes jubileren
met vijfde SintPietersfeest
BEVERE De vereniging De
Beverkes organiseert op
zondag 30 juni haar vijfde
SintPietersfeest in de ver
keersvrije Deinzestraat in
Bevere.
‘Naast de traditionele okto
berkermis hadden we in Beve
re jaren geleden ook de Sint
Pieterskermis’, blikt voorzitter
Daniël Van Den Abeele even
terug. ‘Maar toen het SintPie
tersfeest verwaterde, hebben
we met enkele vrienden beslo
ten om de draad weer op te
pakken. We begonnen met een
geutelingenavond en een wan
deling en intussen kunnen we
de inwoners van Bevere toch
alweer een mooi en volwaar
dig feestmenu aanbieden. We
zoeken overigens nog mede
werkers, zowel om de be
stuursploeg te versterken als
om een handje toe te steken
tijdens het feest.’
Het SintPietersfeest opent
om 10 uur met een snuffel
markt. Wie aan de snuffel

De Beverkes blazen het SintPieters
feest in Bevere nieuw leven in. Foto: pdv

markt wil deelnemen, kan in
schrijven via 049743.01.47 of
marleen.bostyn@gmail.com.
Het aperitief wordt om 11.30
uur ingeschonken en dan zorgt
de Beverse covergroep The
Hill voor de ambiance. Om
12.30 uur kan je de benen on
der tafel schuiven voor het
eetfestijn met warme been
hesp. Tafelgoochelaar Sven

Hutsebout zorgt voor amuse
ment. Om 15 uur is een optre
den van de veertigkoppige
dansgroep Dancecrush uit
Ronse gepland en om 16.30
uur volgt de Beverkesworp. De
winnaar van de hoofdprijs mag
een weekend naar de Arden
nen. Tickets voor het eetfes
tijn kan je reserveren via jean
pierre.algoet@hotmail.be. (pd)
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Unizo Kruishoutem organi
seert op maandag 1 juli de in
tussen al 38ste editie van de
avondmarkt. Dit jaar staat
opnieuw een avondmarktloop
op het programma. Alle acti
viteiten vinden plaats op en
rond het Nieuw Plein en dit
van 18 tot 21 uur. Op de
avondmarkt zijn zo’n vijftig
handelaars aanwezig en voor
de muzikale ambiance zorgen
de koninklijke harmonie Sint
Cecilia en de covergroep The
Damnettes. Het sportieve
hoofdstuk wordt om 19 uur
aangesneden met een kids
run over afstanden van 400,
600 en 1.000 meter. De
avondmarktloop omvat af
standen van 3, 6, 9 en 12 kilo
meter. De gezamelijke start is
om 19.30 uur op het Nieuw
Plein voorzien. Meer info
vind je op de website
www.unizo.be/kruishoutem.
(pd)

ZWALM

Met cabrio door
Vlaamse Ardennen
Carole en Patrick, van café
taverne Duc D‘Orleans in
Hundelgem, organiseren zon
dag 30 juni hun veertiende
cabriotreffen door de Vlaam
se Ardennen. Om 10 uur is er
inschrijving in Duc d‘Orleans
bij een welkomstdrankje. De
start van de cabriotour wordt
gegeven om 11 uur. Onderweg
zijn er twee pitstops. Alle ca
briorijders zijn terug aan Duc
D‘Orleans rond 16.30 uur.
Om 18 uur is er aperitief en
barbecue voor alle deelne
mers. Meer informatie in Duc
d‘Orleans, Hoofd 2 in Hun
delgem of via 05549.98.06,
049679.49.13 en pa
trick.de.rooze1@telenet.be.
(gpp)

Boxspring, hoofdboord en voeteinde (verkrijgbaar in verschillende kleuren)
met gratis 2 matrassen (ieder 90 x 200) en 1 topmatras (180 x 200), € 1899 NU € 1299

Tafel 210 x 95 € 650 / Stoel € 79

Tafel 200 x 100 € 999 / Stoel 169
Tafel 95 x 95 € 349 / Stoel € 99

Hoeksalon incl. grijze kussens € 999

Open op zaterdag en zondag
Open ma, di, do, vrij, van 10 - 12 u & 13.30 - 18 u
za 10 - 18 u doorlopend open • zo 10 - 12 u & 14 - 17 u • Gesloten op woe
houseandgarden@skynet.be • www.houseandgardenwetteren.be
Zuiderdijk 25 • 9230 Wetteren • T 09 369 72 84

VLAAMSE ARDENNENGENTSE RAND

KRUISHOUTEM

Avondmarkt
met avondrun

DIKKELVENNE

Kleine kermis
bij d’ heksen
Lutje en Biepke, ‘d’ heksen’
van De Betoverde Maan in
Dikkelvenne, houden van za
terdag 29 juni tot maandag 1
juli een kleine kermis in Dik
kelvenne. In de zomermaan
den, van vrijdag 5 juli tot vrij
dag 9 augustus, telkens om 20
uur, is er opnieuw ‘heksen
rock’, met elke vrijdagavond
een liveoptreden.
Zaterdag 29 juni komen ‘The
Kissingers’, die muziek bren
gen van de jaren ’30 tot de ja
ren ‘70, met akoestische pop,
meerstemmige blues en soft
swing. Zondag 30 juni is er
vanaf 19 uur een groot ker
misbal met DJ Biepke. Ze
haalt bekende meezingers
van onder ’t stof. Er zijn ook
gratis boterhammen voor ie
dereen. Maandag 1 juli serve
ren Lut en Biep vanaf 12.30
uur de befaamde ‘betoverde
balletjes’ in tomatensaus met
frietjes. Graag reserveren (10
euro) bij d’heksen. (gpp)
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Starfunker speelt
thuismatch
Coverband Starfunker speelt
op zaterdag 29 juni vanaf
20.30 uur tijdens Keermes
Sesjans in de feesttent op het
SintJansplein. Voor Starfun
ker is dit een echte thuis
match want de repetities vin
den sedert jaar en dag plaats
op een paar honderd meter
van het pittoreske dorps
plein. Na het optreden is er
een fuif gepland met dé top dj
van het ogenblik DJ Daddy
Cool. Voor de eerste keer in
onze streek gaat Daddy Cool,
samen met Starfunker, live
een rapnummer ten beste ge
ven. Toegang is gratis.
Een drukke agenda brengt
Starfunker verder nog op 18
juli om 20.30 uur naar de
Parkconcerten in Zottegem,
op 25 juli om 20 uur naar
Wenduine, op 27 juli om
22.30 uur naar Tempelrock
in Eine en op 28 juli om 18
uur naar de Gentse Feesten
op het Veerleplein. (edp)
KRUISHOUTEM

Kinderen
exposeren
Tweejaarlijks alterneert de
cultuurraad de tentoonstel
ling voor volwassen ‘Kruis
houtemse kunstenaars stellen
tentoon’ met het jongere
broertje ‘Kinderen stellen
tentoon’. Dit jaar is het jonge
volkje aan de beurt. Je kan de
werken van het jonge talent
van eigen bodem bewonderen
in het cultureel centrum De
Mastbloem op zondag 30 juni
van 10 tot 12 uur en op maan
dag 1 juli tijdens de avond
markt vanaf 17 uur. De kinde
ren tussen 5 en 13 jaar werk
ten rond het thema ‘Familie’.
De prijsuitreiking voor de
beste werkjes vindt plaats op
maandag 1 juli om 19.30 uur
in de polyvalente zaal van De
Mastbloem. (pd)
RONSE

Geert fietst met
ruilhart Ventoux op
Geert D’hauwe kreeg
twee jaar geleden een
nieuw hart. Vorig
weekend beklom hij de
Mont Ventoux in twee
uur, een goede tijd
voor wielertoeristen.
‘Ik kan weer sporten
en gewoon leven. Een
ongelooflijk gevoel’,
zegt Geert.

Na zeven jaar stilzitten kan hij opnieuw sporten

PETER MALAISE
KLUISBERGEN Op 31 augus
tus 2005 krijgt Geert D’hauwe
plots hartproblemen op training.
Zijn hart slaat op hol en met een
hartslag van 220 slagen per mi
nuut gaat hij te voet naar huis,
een paar kilometer verder.
‘Dat op zich was al een mira
kel’, zegt Geert. ‘Doordat ik ge
traind was  ik liep marathons 
kon ik lang in het rood gaan.
Veel mensen zouden die voet
tocht niet overleefd hebben. Na
verschillende onderzoeken
kreeg ik een defibrillator inge
plant.’

KAJ maakt
nieuwe start
Op zondag 30 juni organi
seert de KAJ Oudenhove
haar allereerste Startersdag.
‘De dag begint in de school
‘de Groene Poort’ met enkele
kennismakingsactiviteiten
en teamspelen’, legt Kaat
Stevens uit. ‘Na de lunch
vertrekken de jongeren rich
ting het bos waar ze tussen
de bomen gaan ravotten. ’s
Avonds wordt er in een
avondmaal voorzien en kun
nen de tieners genieten van
een openluchtcinema op het
voetbalterrein van ECO. Het
is de bedoeling om de jeugd
in Oudenhove terug samen
te brengen. De jeugd leeft en
dat willen we alleen maar
versterken. De KAJ zal
maandelijks een activiteit
organiseren en de Starters
dag is de start van een nieuw
begin.’
Wie tussen 12 en 18 jaar is,
kan zich inschrijven via ke
vin.decubber@gmail.com .
(jvw)

HUISE
Geert D’hauwe met begeleidster Ester Saey boven op de Mont Ventoux. Foto: credit

kreeg ik ze bijna constant. Dat
was niet houdbaar, een hart
transplantatie drong zich op.’
‘Ik werd op de wachtlijst gezet
en moest me
dag en nacht
GEERT D’HAUWE
paraat houden.
Ruilhartpatiënt
In 2011 was
het zover en
Na een jaar opbouwen kreeg ik een
inge
en trainen lag de kale ruilhart
plant in het
berg op mij te wachten UZ Leuven.
Foto: pma
Drie weken
‘Sporten was er niet meer bij,
herstelde ik in het ziekenhuis,
en het ging van kwaad naar er
na zes weken kon ik terug begin
ger. Eerst kreeg ik regelmatig
nen werken. Een jaar na de ope
elektroshocks als mijn hart weer ratie mocht ik stilletjes begin
eens op hol sloeg, op de duur
nen sporten. Ik word constant

,,

begeleid door twee teams. Een
team van het UZ Leuven en ook
door de Bakala Academy. Zij be
geleiden normaal enkel topspor
ters maar voor ons maken ze
een uitzondering. Zij bezorgen
me de trainingsschema’s. Het
begin was hard, ik was gewend
marathons te lopen en moest nu
van nul herbeginnen. Plus de
schrik dat het fout kan gaan.
Mentaal was dat zeer zwaar.
Mijn hartslag is ook helemaal
anders nu. Vroeger had ik 35 in
rust, nu is dat 100.’
Zaterdag was een hoogdag voor
Geert. ‘Na een jaar opbouwen en
trainen lag de kale berg op mij te
wachten. Met 75 getransplan

Ronsese solisten
in Wittentakkapel

OCMWvoorzitter voor twee maanden

Solisten van eigen bodem
zullen zondag 30 juni de
avondmis in de Wittentakka
pel opluisteren. Een nieuw
initiatief van deken Michel
T‘Joen tijdens de noveen van
onzeLieveVrouw ten Wit
tentak.
Om 19 uur zullen volgende
artiesten zorgen voor vocale
luister : Carine Clement,
Guillaume Devos, Leen Nijs,
MarieLouise Stockbroeckx,
Erik Tack, Judith Temmer
man en Greet Van Renterg
hem. Pascal Devreese diri
geert.
Maandag 1 juli wordt om 19
uur de noveen afgesloten met
een pontificale slotviering
voorgegaan door de Gentse
bisschop Luc Van Looy. Daar
heen vertrekt om 18 uur een
lichtprocessie vanaf de kapel
op de Kruisberg. (fdv)

RONSE Patrice Dutranoit
(CD&VGroen) zal voor
twee maanden voorzitter
zijn van het OCMW van
Ronse.
Hij neemt de fakkel over van
voormalig OCMWvoorzitter
Pol Kerckhove (SP.A). Pol
Kerckhove belandde terug in
die functie, nadat de verkie
zing van de OCMWraad door
de Raad van State werd ver
nietigd en het OCMW in lo
pende zaken kwam.
Eerder had de meerderheid
Wim Vandevelde (NVA) aan
geduid en verkozen als voor
zitter van het OCMW. Maar
oppositiepartij SP.A startte
een procedure op tegen de
voordrachtakte van zijn par
tij. Daardoor werd, samen
met de OCMWraad, ook zijn
verkiezing vernietigd. Boven
dien kon NVA bij de nieuwe

SINTMARIA
OUDENHOVE

verkiezing geen kandidaten
meer voordragen.
CD&VGroen, NVA en Libe
rale Unie blijven echter vast
houden aan hun bestuursak
koord en zijn vast van plan
om Wim Vandevelde opnieuw
op post te krijgen. Alleen
moet daarvoor eerst iemand
ontslag nemen uit de OCMW
raad, zodat, wegens gebrek
aan kandidaten, een nieuwe
voordrachtakte kan worden
ingediend. Dat is pas moge
lijk na 60 dagen. In tussentijd
zal dus Patrice Dutranoit
voorzitter ad interim zijn. Pa
trice Dutranoit is voorzitter
van CD&V en OCMWraads
lid.
‘Vanuit die functies was hij
nauw betrokken bij de wer
king van het OCMW en het
uitgestippelde beleid’, klinkt
het bij de meerderheid.
‘Daarmee is de continuïteit

teerden van het UZ Leuven zijn
we de Mont Ventoux opgereden.
We waren met 10 hartgetrans
planteerden. Weinig mensen
doen nog aan sport na een hart
transplantatie terwijl dat eigen
lijk wel goed is voor dat hart. De
beklimming had ik constant een
begeleidster bij me die ook mijn
hartslag kon aflezen. Op twee
uurtjes had ik de top bereikt.’
‘Ik blijf zeker verder sporten, ik
ga wel afwisselen. Lopen, fietsen
en zwemmen. Eind augustus
vertrek ik naar de Galibier in
het kader van Climbing for Live.
Dankzij mijn donorhart kan ik
terug werken en sporten. Een
gewoon leven leiden’, besluit
Geert.

en het goed bestuur verze
kerd, tot Wim Vandevelde
opnieuw verkozen kan wor
den.’ (sdr)

Enkele opvallende activi
teiten van het dorpsfeest in
Huise zijn de familiefiets
tocht vandaag zaterdag om
14 uur en de schietstuiver
wedstrijd om 15 uur, telkens
aan café de Vaderlander.
Zondag is er vanaf 11.30 uur
een feestmaal met muziek
van het zigeunertrio Shehe
razade. Om 14 uur begint de
kinderrommelmarkt en om
20 uur is er de lancering van
ballonvaarten. Er zijn zon
dagnamiddag ook koersen:
om 14 uur voor de clubtoe
risten en om 16 uur voor de
nieuwelingen. (jrz)

Nieuwe OCMWraad
verkozen in Gavere
GAVERE De gemeenteraad
van Gavere verkoos don
derdagavond een nieuw
OCMWraad.

Patrice Dutranoit
(CD&VGroen). Foto: sdr

Dorpsfeest met
muziek en koers

De Raad van State vernietigde
de verkiezing van 2 januari na
een klacht van CD&V tegen de
voordracht en verkiezing van
Willy Demoor (De Brug). Er
stond op de voordrachtsakte van
De Brug namelijk geen kandi
daat van het andere geslacht, zo
als voorgeschreven door de wet.
De nieuwe OCMWraad wordt
dinsdag 2 juli om 20 uur geïn
stalleerd in de raadszaal van het
OCMWhuis. Partijgenoten van
Willy Demoor bij De Brug, ge
meenteraadsleden Oskar Bou
sard en Mieke Pieters, lieten bij
aanvang van de stemming weten
niet te zullen deelnemen aan die
stemming. ‘Wij vallen toch uit

de boot’, stelde raadslid Oskar
Bousard. ‘De klacht betrof ei
genlijk een politiek spelletje
binnen CD&V. Wij mogen nu
toch geen nieuwe kandidaten
voorstellen. Daarom stemmen
we niet mee!’
In de nieuwe OCMWraad zul
len nu uiteindelijk zetelen: Nelly
De Schamphelaere en Jacques
Dezutter (CD&V), Nathalie Ver
massen, Paul Carion, Gilles Van
Hende en Stany Schamp (Open
VldVOG) en Heike De Maertel
eire, Saskia De Leeuw en Marc
Van Poucke (Gavere DurftN
VA).
Door de verkiezing van de
nieuwe OCMWraad krijgt
CD&V met Nelly De Schamphe
laere uit Gavere terug een extra
zitje in de OCMWraad, een zit
je dat verloren ging bij de vorige
verkiezing in januari. (gpp)

