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WEVELGEM In Menen is op 30

november Jacques Heytens (91)

overleden. Hij werd op 25 de-

cember 1926 in Wevelgem gebo-

ren. Jacques was de weduwnaar

van Thérèse Dierynck. Zij over-

leed al in 1981. Jacques had een

zoon en twee kleinkinderen. De

uitvaartdienst vond plaats op 6

december in de aula van Uit-

vaartzorg Serrus in Wevelgem.

(AV/Uitvaartzorg Serrus)

OVERLIJDENS

Jacques Heytens
25/12/1926 – 30/11/2018

GULLEGEM In wzc Het Gulle

Heem is op 30 november Hugo

Verschaete (85) overleden. Hij

werd op 9 november 1933 in

Gullegem geboren. Hugo was de

echtgenoot van Lydie Desloov-

ere. Zij overleed in 1993. De

uitvaart vond plaats in intieme

kring. De as werd uitgestrooid op

de begraafplaats van Gullegem.

(AV/Ghillemyn uitvaartzorg)

Hugo Verschaete
09/11/1933 – 30/11/2018

WEVELGEM

De 22 leerlingen van het vierde
jaar houtbewerking, elektronica
en industriële wetenschappen
startten op vrijdagmorgen 30 no-
vember een lesmarathon die pas
24 uur later eindigde. Het werd
een unieke ervaring die ze zich
nog jaren zullen herinneren.

IETS ‘TOFS’ DOEN

“De leerlingen kwamen op het
idee om deze lesmarathon te or-
ganiseren. Ze wilden iets ‘tofs’
doen op hun school en tegelijker-
tijd dragen ze een steentje bij tot
de Warmste Week”, vertelt leer-
kracht Stephanie Penez. “Als
goed doel kozen we voor de orga-
nisatie ALS Liga België vzw die de
strijd aangaat tegen de vreselijke
ziekte ALS. Tijdens de bezinning
kregen de leerlingen hier al meer
info over door een arts die voor de
ALS-liga werkt.”
De leerlingen laten zich per uur
les dat ze volgen sponsoren. Het
lessenschema was zo gevarieerd
dat ze nauwelijks de tijd kregen
om zelfs maar aan vermoeidheid
te denken. 
Toen de schoolbel vrijdagnamid-
dag klonk, haastten de laatstejaars
zich niet naar huis voor het week-
end. Ze maakten zich integendeel
op voor een lange nacht, met een
waaier aan interessante lesonder-
werpen. De brandweer kwam
langs, ze kregen uitleg over het
OCMW, er was EHBO met het
Rode Kruis, een initiatie dans of
basgitaar, een les gebarentaal of
een kookles. 

ONBETAALBAAR

“Er kwamen heel wat occasionele
lesgevers langs die op hun gebied

specialisten zijn en de leerlingen
onderdompelden in een wereld
die voor hen helemaal nieuw
was”, vervolgt Stephanie. “Sara en
Simon Debacker, de kinderen van
directeur Chris Debackere en Bel-
gische kampioenen verzorgden
een sessie trampolinespringen.
Onze directeur zelf is trouwens
West-Vlaams kampioen in de dui-
vensport, samen met Jurgen Del-
becque die kampioen is bij de
jeugd deelden ze hun passie voor
die sport. Twee van de meege-
brachte duiven kregen trouwens
de naam van twee leerlingen:
'gabber Dario' en 'Eddy’. Wie
weet worden het kampioenen? Pe-

dro Fioen maakte de leerlingen
wegwijs in de vechtsport en tus-
sendoor konden de leerlingen ge-
nieten van de hapjes die ze zelf

hadden klaargemaakt.”
Een vermoeiende nacht, dat wel.
Het mocht dan ook niet verwon-
deren dat Austin tijdens de yoga-
les om 5.30 uur op de mat in slaap
viel. Om 8.30 uur kwamen de ou-
ders langs om te ontbijten, waar-
na ze hun kinderen mee huis-
waarts namen. “Een heel geslaag-
de nacht”, kijkt juf Stephanie op
de lesmarathon terug. “We haal-
den al 1.350 euro op ten voordele
van ALS, en daar komt nog wel
wat bij. Veel belangrijker is wat
gebeurde onder de leerlingen. We
zagen samenhorigheid, enthou-
siasme, engagement en plezier.
En dat is onbetaalbaar.” (SL)

24 uur op school voor
positieve lesmarathon
GULLEGEM De leerlingen van het vierde jaar van het Guldensporencollege campus Gullegem bleven 24 uur lang
voor het goede doel op school. Ze kregen nu eens geen wiskunde of houtbewerking voorgeschoteld, wel trampoline-
springen, koken, duivensport en nog veel meer.

De leerlingen van het Guldensporencollege campus Gullegem kregen onder meer een introductie 'breakdance'.

Lesgever van dienst was Lieven Vanneste, tevens poetsman van de school. (Foto SLW)

“De leerlingen
straalden plezier en
samenhorigheid uit”

STEPHANIE PENEZ

Leerkracht

WEVELGEM De Wevelgemse

kindjes konden afgelopen weken

afscheid nemen van hun tuutje,

hun fopspeen dus. Aan de ge-

meentelijke bibliotheek in het

park was een tuutjesboom voor-

zien waaraan de kinderen hun

tuutjes konden bevestigen. In ruil

voor wat snoepgoed kwam de

Heilige Man en zijn Pieten de

tuutjes ophalen. “Heel wat kinde-

ren hebben hun fopspeentje

achtergelaten, en daar ben ik

heel blij om. Ik zal ze meenemen

naar Spanje en onderbrengen in

mijn tuutjeskamer”, aldus Sinter-

klaas. (Foto TGM)

Sint en Piet nemen
tuutjes mee

WEVELGEM In het AZ Delta in

Menen zag Louison Thermote op

maandag 26 november het le-

venslicht. Louison is het zoontje

van Delphine Thermote. Bij de

geboorte woog het kereltje 2,7

kg en mat 48 cm. (Foto MPM) 

GEBOORTEN

Louison

Vorige week werd verkeerdelijk

gesteld dat Hubert Landries

deken is van ACV-CSC Metea.

Correct is dat Hubert Demuyzere

tot deken werd verkozen.

Foute naam


