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Het was behoorlijk druk vorig
weekend in hotel Middelpunt in
de Westendelaan. Dankzij de Na-
tionale Loterij en ING konden 44
ALS-patiënten met hun familie
een weekend lang in het hotel ver-

blijven. Het hele weekend stond
alles in het teken van ALS. Het
hotel, dat vorig jaar de deuren
opende, is speciaal ingericht voor
mensen met een beperking of ho-
ge zorgvraag en werkt nauw sa-

men met de ALS-liga. Het hele
gebeuren rond de Ice Bucket
Challenge ten voordele van ALS
zette de patiënten zelf ertoe aan
om hier ook aan deel te nemen. 

CONFETTI
Danny Reviers : “Uiteraard wil-
den wij ook deelnemen, maar ge-
zien de gezondheidstoestand van
enkele mensen en vooral ook om-
wille van de technische snufjes
aan de rolwagens was het niet mo-
gelijk om dit te doen met water.
We zijn echter creatief genoeg en
we hebben gekozen voor een ‘dro-
ge’ ice bucket.” Het was voor ve-
len reikhalzend uitkijken hoe de
vakantiegangers het aan boord

zouden leggen en het bleef een
goed bewaard geheim tot zondag-
morgen. De 44 ALS-patiënten na-
men plaats in de binnentuin van
het hotel en in plaats van koud
water of ijsblokjes, werden dui-
zenden stukjes confetti de lucht
ingeschoten om dan minutenlang
neer te dalen op de deelnemers.
Iedereen was in de wolken, zo ook
de CEO van de ALS-liga Evy Re-
viers : “De actie rond de Ice Buc-
ket Challenge is een godsge-
schenk voor ons. Iedereen zal on-
dertussen al wel weten wat ALS is
en wij willen met onze eigen actie
niet enkel de mensen, maar ook
de politici attent maken op de
ernst van de ziekte. Er worden

medicijnen getest, maar dit moet
veel vlugger gegaan. We hebben
nu gezien met het ebola virus dat
het wel degelijk vlugger kan gaan
om een geneesmiddel op de
markt te brengen. Wij hebben
daarom ook Joelle Milquet en
Laurette Onkelinx genomineerd.
We hebben er ook nog Eric Van
Looy bijgenomen omdat hij zo’n
sociale man is”. Zaterdag was er
in het zorghotel een wetenschap-
pelijk symposium en zondag was
er een beurs waar diverse instan-
ties en ziekenhuizen aanwezig
waren met informatie voor patiën-
ten en hun familie. (PBM)

Info : www.alsliga.be.

Duizenden stukjes confetti daalden minutenlang neer op de deelnemers. (Foto PBM)

44 ALS-patiënten doen samen 
droge Ice Bucket Challenge
MIDDELKERKE q In het zorghotel Middelpunt, dat
nauw samenwerkt met de ALS-liga, stond afgelopen
weekend alles in het teken van ALS. 44 ALS-patiënten
en hun familie kregen er dankzij gulle sponsors een
weekendvakantie aangeboden, er was een beurs en
…een wereldprimeur : 44 ALS-patiënten namen deel
aan de Ice Bucket Challenge , maar dan wel op hun
eigen manier.

MEDEWERKERS
Paul Bruneel, Veldstraat 33, 0496 36 90 74, paul.bruneel@skynet.be; Ludo
Coulier, Bassevillestraat 7, 058 23 78 78, 0497 41 68 24, lcoulier@tele-
net.be; Heidi Depoover, Stationsstraat 283, Eernegem, 0495 52 00 07,
heididepoover@hotmail.com; Georges Keters, Bassevillestraat 101, 058 23
68 79, 0495 22 68 79, georges.keters@skynet.be

WEEKDIENST

DOKTER
Bij afwezigheid van de huisarts en in dringende gevallen: 059 30 04 37.

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

DIERENARTS
14 september: Johan Devloo, 058 41 49 09.

CONTACT

Op de parking van hotel Middelpunt, hotel op maat van ALS-patiënten en hun familie dat vorig jaar de deu-
ren opende, kreeg burgemeester Janna Rommel-Opstaele een koude douche. Deze keer mogen we de
uitdrukking letterlijk nemen, want de burgemeester was genomineerd voor de Ice Bucket Challenge ten
voordele van de ALS-patiënten. Een betere plek om het koude water over haar te laten gieten dan in het
bijzijn van heel wat ALS-patiënten kon de burgemeester zich niet indenken. Op haar beurt nomineerde ze
Jean Vandecasteele, burgemeester van Oostende, Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen en …
“Ik bezorg ook Jean Marie Dedecker een koude douche”, zo lachte de burgemeester. Jean-Marie Dedecker
nam de uitdaging aan en hij nomineerde op zijn beurt Martin Heylen, Bart Tommelein en Wendy Van Wan-
ten. (Foto PBM)
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Burgemeester Janna Rommel-Opstaele krijgt koude douche

WESTENDE G Op zaterdag 13
september van 6 tot 18 uur houdt
het Feestcomité Badenlaan zijn
tiende rommelmarkt in de Baden-

laan en parkeerplaats, Duinen-
laan en Lusthuisjeslaan. In de na-
middag zorgen twee fanfares voor
nog meer ambiance. (LC)

Rommelmarkt


