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WAASMUNSTER/
SINTNIKLAAS Het Wase
duo wil via sponsoring per ge
reden kilometer geld inzame
len voor het onderzoekfonds
en de liga voor ALSpatiënten.
Zij lijden aan een zenuwspier
ziekte, een aandoening die
leidt tot het onvoldoende of
niet functioneren van de spie
ren. ‘De gemiddelde levensver
wachting van een ALSpatiënt
is slechts drie tot vijf jaar’, we
ten Geert en Gino.
‘Op dit ogenblik is er nog geen
afdoende therapie tegen ALS,
zodat nog veel wetenschappe
lijk onderzoek nodig is.’ De fi
nanciering daarvan willen bei
de geoefende fietsers grondig
ondersteunen met hun huza
renstukje. Ze vertrekken op
29 juni in de Vogezen en ho
pen daar in Saverne gezond en
wel terug te keren op 4 augus
tus. Dan zal er 4.095 kilometer
op hun teller staan.

Van Aubisque tot Ventoux

‘We trekken dwars door
Frankrijk om dan via de Pyre

neeën, het Centraal Massief en
de Alpen 37 dagen later terug
bij ons vertrekpunt te komen’,
vertelt Gino.
Fietspartner Geert kent het
parcours uit het hoofd: ‘In de
Pyreneeën beklimmen we cols
die bekend zijn uit de Tour,
zoals de Aubisque, Tourmalet
en Peyeresourde. Daarna rij
den we door de Rhône naar de
vermaarde Ventoux. Dan krui
sen we het parcours van de
Ronderenners.’
‘We fietsen verder richting
Alpen, waar alweer klinkende
namen als de Galibier en de
Madeleine wachten. Via de
Ballon d‘Alsace en Grand Bal
lon keren we terug naar ons
vertrekpunt.’

Zonder rustdag

Fietsen in de schaduw van de
Tour is dus eigenlijk een un
derstatement, want de Waas

landers plannen zelfs geen en
kele rustdag, in tegenstelling
tot de professionele Ronderen
ners met hun grote omkade
ring. Toch is dit geen onvoor
bereid avontuur. Niemand
minder dan Johan Museeuw
neemt het peterschap waar
van dit initiatief. Er is zelfs
een fietskledinglijn ontwik
keld onder de noemer ALS Li
ga Cycling Team en een SOS
ALS EBike. Daarvoor enga
geerden Geert en Gino de web
en servicewinkel Flanders Cy
cling Shop uit Stekene. ‘Ons

initiatief financieel ondersteu
nen is eenvoudig. Eén cent per
kilometer sponsoren levert
een bedrag van veertig euro
op, dat fiscaal aftrekbaar is.
Zelf een rit meerijden, kan
voor zeventig euro’, besluiten

Geert en Gino.

INFO 4000km voor ALS. Donaties op
rek. BE28 3850 6807 0320 met ver
melding ‘4000km’. Info:
www.4000km.be en www.flanderscy
clingshop.be.

Geert Ghesquiere uit
Waasmunster en Sint
Niklazenaar Gino De
Meester ondernemen
van eind juni tot begin
augustus een fiets
tocht van vierduizend
kilometer door Frank
rijk. Ze leggen voor
het goede doel meer
kilometers en hoogte
meters af dan de
renners in de Tour.

JAN VAN DE VELDE

Zware tocht voor goede doel

,,GEERT GHESQUIERE
EN GINO DE MEESTER
Fietsfanaten

Mensen kunnen
ons per gereden
kilometer sponsoren
voor het goede doel

Waaslanders Gino en Geert beklimmen 190 cols en côtes met faam

Gino De Meester en Geert Ghesquiere beklimmen tijdens hun tocht
in Frankrijk de grote cols in de Alpen en de Pyreneeën. Foto: repro jvdv

Gino De Meester en Geert Ghesquiere kunnen rekenen op
het peterschap van Johan Museeuw. Foto: if

De feiten vonden plaats tij
dens de nacht van woensdag
op donderdag. Onbekenden
namen zo goed als heel de
voorraad ‘range’ balletjes mee.
‘We hebben meteen nieuwe
balletjes besteld, maar die
worden pas volgende week ge
leverd’, zeggen voorzitter
Mark Van de Vijver en secre
taris Inga Van Goethem van
De Golflcub Beveren.
‘We moeten voorlopig verder
met de balletjes die nog ach
tergebleven zijn in de ballen
automaat.’
Een balletje kost al gauw een
halve euro. Het bestuur van de
club zal de komende dagen in
tensief balletjes rapen rond de

holes, om het spel van hun le
den zo min mogelijk te hinde
ren.
Voor de club, die gevestigd is
aan de Kallosluis, is het al de
tweede tegenslag op korte tijd.

Twee weken geleden werden
er twee tassen met golfclubs
gestolen. Die clubs werden
vooral gebruikt bij groepsses
sies en voor startende spelers.
Het bestuur vraagt nu aan de
leden om na te gaan of ze thuis
nog oude clubs liggen hebben,
die kunnen ontleend worden.
Het materiaal moet dienen
voor de Start to Golfdag op
maandag 21 april. Ook tijdens
de werkzaamheden eerder bij

de aanleg en uitbreiding van
het domein van de club, kreeg
men al te kampen met vanda
lisme.

Sproeiers

Toen werden er onder meer
sproeiers uitgezet en werd al
lerhande materiaal gesabo

teerd. Het speelterrein van De
Golfclub Beveren is niet om
heind. Dat is het bestuur nog
steeds niet van plan, maar er
wordt wel bekeken welke an
dere veiligheidsmaatregelen er
kunnen worden genomen.
De lokale politie van Beveren
heeft ondertussen een onder
zoek opgestart. (bfs)

Dieven gaan aan de haal met achtduizend golfballetjes

,,MARK VAN DE VIJVER
Voorzitter Golfclub

We hebben meteen
nieuwe balletjes
besteld

Voorzitter Mark Van
de Vijver. Foto: bfs

KALLO Dieven hebben zo
maar eventjes 8.000 ballen
van De Golfclub Beveren
gestolen. Het bestuur heeft
onmiddellijk nieuwe bal
letjes besteld.

LOKEREN

Leejometwerk
vanBelgische
componisten
Het Lokers Ensemble En
JeugdOrkest (LEEJO)
brengt het concertMade in
Belgiumonder leiding van
AlainVan deVelde. Ze stel
lenwerk voor dat geschre
ven is door jonge Belgische
componisten zoals Bert Ap
permons, JanVan der
Roost, Dirk Brossé enBart
Picqueur.
TimothyClaeyé brengt bo
vendien voor het eerst het
stuk ‘Road toRevolution’,
een compositie van Lokerse
bodem.
Het concert heeft plaats
op zaterdag 19 april om
20.15 uur in het CC in Loke
ren.
Tickets kosten 8 of 10 euro
en zijn te verkrijgen via tic
kets@leejo.be. (lcl)


