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De moed en levenslust waar
mee de 13jarige Dries en 5jari
ge Ferre strijden tegen de ziekte 
weken in hun omgeving heel wat 
solidariteit en bewondering los, 
waardoor de buitenwereld hen 
heeft leren kennen als Super
dries en Megaferre en met al 
verschillende steunacties tot ge
volg.

Een aantal vrienden en sympa
thisanten van voetbalclub Schel
le Sport en turnkring VGL Niel, 
waarin Dries tot zijn ziekte ac

tief was, organiseren een Fami
liedag. Iedereen wordt op zon
dag 30 augustus van 10 tot 18 
uur uitgenodigd op Schelle Sport 
voor een gezellige bijeenkomst. 
Naast voetbalwedstrijdjes en de
monstraties van de turnkring is 
het springkastelendorp een van 
de blikvangers. Er kan zelfs een 
dag springkasteelplezier bij u 
thuis worden gewonnen. 

In zaal Den Boomgaard in 

Broechem organiseert Carine 
Grignard, de tante van Ferre, en 
een aantal vrienden op zaterdag 
29 augustus vanaf 21 uur Mega
dance voor Megaferre.  Met dj's 
Wout (Sylver), Philip (La Roc
ca), Helix, ATomX, Stijn VM 
en Romaxx willen ze er een on
vergetelijk avond van maken. 

Dries kreeg vorige week zijn 
voorlaatste chemo en reageert 
goed op de behandeling.  (bar)

Solidair met Superdries en Megaferre in zware strijd
NIEL/KONTICH  Nog een 
weekje en de jeugd mag 
weer naar school. Voor 
Dries Meirsman uit Niel en 
Ferre Grignard uit Kontich 
ligt dat iets anders. Beide 
jongetjes vechten tegen 
kanker. Hun omgeving or
ganiseert het laatste week
end van de vakantie een be
nefiet voor elk van hen. Schelle Sport en turnkring VGL Niel organiseren een 

Familiedag voor Dries ‘Superdries’ Meirsman.  Foto: bar

BERLAAR/IEPER

Jonge bestuurster gewond op autocross
Zondagavond werd S.V. (24) uit Berlaar langs achter aangere
den door CD (24) uit Ieper in een bocht op de autocross langs de
Wijngaardstraat in Ieper. De vrouw werd uit haar gele crossau
to bevrijd door de brandweer van Ieper en is gewond aan haar
rug. Volgens een vriend ging S.V. twee jaar geleden over de kop
tijdens een cross. Uit schrik wachtte ze tot deze autocross in Ie
per om opnieuw mee te racen.  (ptb) Foto: ptb

HALLAAR  ‘Het was fantas
tisch’, zegt Leo (75) nadat zijn 
zoon Bert hem zondagochtend 
een ijswateremmer over het 
hoofd kieperde in de tuin van ki
nesistenpraktijk Saskia Peeters 
in Hallaar (Heist). Uit zijn lin
kerbroekzak diepte de zeventi
ger nog enkele ijsblokjes op en 
plette ze tussen zijn vingers. 
Ook de gastvrouw, collegakine
siste Leni Van Kerckhoven en 
Leo’s kleinzoon Jelle deden mee 
en hielden er een nat pak aan 
over. 

Na het doorslaande internatio
nale succes van de zogenaamde 
Ice Bucket Challenge vorig jaar, 
is het watergieten voor het goe
de doel op de terugweg. De ALS
Liga België probeerde eerder dit 

jaar het initiatief nieuw leven in 
te blazen, zonder succes even
wel. Daarop besloot ALSpatiënt 
en oudschoolhoofd Leo Ver
haegen het heft in eigen handen 
te nemen. Samen met zijn kine
sisten ging hij de Ice Bucket 
Challenge aan. 

Schoolhoofd

‘Er is nog te weinig geweten 
over de zenuwaandoening. 
Daarom moet de aandacht erop 
gevestigd blijven’, zegt Leo. ‘Tot 
nu toe ben ik mentaal in orde en 
is de aandoening min of meer 
gestabiliseerd. Ik eet goed en 
kan gemakkelijk slapen. Alleen 
mijn benen willen niet meer 
mee, waardoor ik in een rolwa
gen ben beland.’

Verhaegen stond tot in 1992 

voor de klas, in de jongensschool
Onzea in het centrum van 
HeistopdenBerg. Die job com
bineerde hij met de functie van 
schoolhoofd. Na de fusie werd 
hem twee keer een directeurs
stoel aangeboden, maar telkens 
weigerde hij. 

‘Tot mijn pensioen op mijn 
52ste stond ik voor de klas. Dat 
was het liefste wat ik deed’, zegt 
hij. Daarna genoot hij van het le
ven als duivenmelker en tuinier. 
Tot in 2007, toen zijn been niet 
meer meewilde. Het ene onder
zoek volgde het andere op. De 
diagnose was hard. ‘Maar ik hou 
me wel scherp met het schrijven 
van artikels voor de duivenbond 
en kleinere zittende karweien in 
de tuin’, zegt Leo. ‘Soms sta ik 
nog recht, maar dan moet ik wel 
opletten om niet te vallen.’

Leo Verhaegen, het laat
ste schoolhoofd van de 
zelfstandige jongens
school Onzea in Heist
opdenBerg, heeft 
zondagochtend met 
twee van zijn kinesisten 
de Ice Bucket Challenge 
aangegaan. Zo wil de 
ALSpatiënt de zenuw
aandoening onder de 
aandacht houden. 

Leo wil ziekte onder de aandacht 
houden met Ice Bucket Challenge

IJswater voor 
ALSpatiënt 

ALAIN TRAPPENIERS

Ondanks het warme weer kwam het ijskoude water 
toch ‘hard’ aan bij Leo en zijn kinesisten.  Foto: tap

Een twintigtal foodtrucks in het
Stadspark, meer was niet nodig 
om een massa volk op de been te 
krijgen. Kafé Kasserol werd voor 
de eerste keer georganiseerd en 
werd meteen tot een van de 
meest succesvolle evenementen 
van de jongste jaren. Duizenden 
bezoekers kuierden langs de eet
standen rond de vijver van het 
park en genoten aan het water 
van het mooie weer. De organi
satoren van het festival zijn dan 
ook tevreden. 

‘We hebben met ons team zeer 
stressvolle weken achter de rug, 
maar nu is het puur genieten’, 
zegt organisator Tom Van Nuffe
len. ‘Je hebt een bepaald concept 
in je hoofd, maar dat concept dan 
ook werkelijkheid zien worden, 
dat is met geen woorden te vat
ten.’

De organisatoren hadden inge
zet op een samenwerking met de 
lokale verenigingen. ‘We hebben 
dit altijd opgevat als een vorm 
van citymarketing’, zegt mede
organisator Sander De Swert. 

‘Heel wat mensen hebben hun 
appreciatie teruggevonden voor 
dit prachtige park. Lokale folklo
re zoals de Lierse Keersters en 
de reuzentrein zorgden voor een 
extra link met de stad. Het is de 
bedoeling om deze beleving te 
vertalen naar andere steden en 
met het festival op tour te gaan.’

Hamburgers en Franse Mexicaan

De meeste mobiele eetstanden 
kwamen uit Vlaanderen, al was 
ook een hamburgercaravan uit 
Brussel en een Franse Mexicaan 
aanwezig. Een biljart en een kic
kertafel zorgden voor animatie. 
‘Iedereen voelde zich thuis’, zegt 
Van Nuffelen. ‘De mooiste com
plimenten kwamen van de food
truckeigenaars zelf. Zij zijn ons 
meermaals komen bedanken.’

‘We komen zeker terug’, zegt De
Swert. ‘Heel wat mensen zijn ons
komen zeggen dat Kafé Kasserol 
nu al een Lierse klassieker is.’

Bij de stad wordt dan ook posi
tief gereageerd. ‘We evalueren 
pas achteraf, maar de geweldige 
openingsavond bewees dat Kafé 
Kasserol nu al een enorme aan
winst is voor Lierke Plezierke’, 
zegt schepen van Toerisme, Rik 
Verwaest (NVA). ‘Een dikke 
proficiat aan het jonge team dat 
dit heeft verwezenlijkt.’  (wel)

Stadspark loopt vol voor 
Food Truck Festival Kafé Kasserol

Een gezellige drukte dit weekend in het Lierse Stadspark.  Foto: wel

LIER  De eerste editie van 
het Food Truck Festival 
Kafé Kasserol was een suc
ces. Het evenement in het 
Lierse Stadspark kreeg in 
drie dagen tijd bijna 20.000 
mensen over de vloer.

,,LEO VERHAEGEN
ALSpatiënt
 

Er is nog te weinig 
geweten over de 
zenuwaandoening


