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ONZE MEDEWERKERS
Gudrun Steen, 0496 99 78 73,
gudrunsteen@telenet.be ; Els De-
saever, Veurnestraat 44, Pervijze,
els.desaever@belgacom.net ; Serge
Jansen, Veurnestraat 126, De Pan-
ne, 0475 63 33 30, serge.jansen@
telenet.be.

ONZE FOTOGRAFEN
Gudrun Steen, 0496 99 78 73,
gudrunsteen@telenet.be ; Eric
Delanghe, 0475 57 13 02,
delanghe.eric@telenet.be ; Serge
Jansen, Veurnestraat 126, De Pan-
ne, 0475 63 33 30, serge.jansen@
telenet.be.

WEEKDIENST

DOKTER
Centraal nummer : 070 24 65 55.

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

DIERENARTS
7 september : Dr. Elise Buyse, 0474
36 41 51.

CONTACT

De burgemeester had de uitda-
ging aangegaan van tweedever-
blijver Roeland Schoonbrood om
een emmer ijskoud water over
haar hoofd te gieten in het kader
van de Ice Bucket Challenge ten
voordele van de ALS-liga.
Uitdager Roeland kwam zoals het
hoort als eerste aan de beurt en
daarna deed Ann Vanheste hem
na. Solidair met de burgemeester
liet nadien zich nog een vijftiental
mensen door de brandweer nat-
spuiten, allemaal voor het goede
doel.

SOLIDAIR
Uiteindelijk bracht de actie de
fraaie som op van 525 euro. De
mensen toonden zich solidair met
de burgemeester. De actie werd
gesponsord door enkele plaatselij-
ke handelaars die 25 euro betaal-
den voor een emmer ijswater
maar ook de kijklustigen doken
eventjes in hun geldbeugel. (EDK)

525 euro dankzij ijskoude douche
DE PANNE-ADINKERKE q Woensdag 3 september om 19 uur stonden ruim 300 kijklustige Pannenaars en
toeristen op het Marktplein om er getuige te zijn van de Ice Bucket Challenge van burgemeester Ann Vanhes-
te.

Bijzonder nobel, maar bovenal bijzonder moedig om zomaar een ijskoude emmer water over je hoofd te kieperen.
Burgemeester Ann Vanheste deed het, meer zelfs, ze stelde een voorbeeld, waardoor ze samen met enkele toe-
schouwers de mooie som van 525 euro samenbracht. (Foto EDK)

Op maandag 18 augustus over-
leed Gilbert Viaene op zevenzes-
tige jarige leeftijd. Gilbert was
bekend als een echte 'Pannenaar
van het dorp'. Hij was er altijd op
weg met zijn vrouw Diane en zijn
talrijke vrienden. Gilbert was
getrouwd met Diane Kesteloot en
had twee dochters, Katie en
Julie.
Dat Gilbert een bezige bij was,
wist iedereen. Zo was hij zowel
ondervoorzitter maar ook spe-
lend lid van de Koninklijke Har-
monie Nu of Nooit' van De Pan-
ne, die in vissersuniform of Ober-
bayern outfit op vele evenemen-
ten instonden voor de muzikale
begeleiding. Daarnaast was hij
ook lid van de Club 50 van De
Panne.
Zaterdag 23 augustus vond, in de
Aula van Uitvaart Curade uitvaart-
plechtigheid plaats. De familie
dankt iedereen voor hun rouwbe-
tuigingen. (Uitvaart Cura,
www.uitvaartcura.be)

OVERLIJDENS

DE PANNE-ADINKERKE

Gilbert Viaene
24/03/1947 - 18/08/2014

Wie is het nog niet overkomen ?
Je neemt een onbekende bus- of
tramlijn en voor je het weet, ben
je de halte waar je moet afstappen
voorbij omdat je het traject niet
kent. Zelfs op een vertrouwde lijn
kan het al eens gebeuren dat in
een moment van verstrooidheid je
de juiste halte mist. Christophe
Hollebeke, zelf buschauffeur op
de lijnen 68 en 69 bij vervoers-
maatschappij De Lijn, heeft daar
nu iets praktisch op gevonden.

PASSIE VOOR ICT
Christophe ontwikkelde zelf een
applicatie voor smartphone : de
Halte Alarm. “Mijn passie voor
ICT, gecombineerd met mijn job
brachten mij op het idee om zo’n

app te ontwikkelen”, vertelt Chris-
tophe. “Precies omdat ik zelf bus-
chauffeur ben, merk ik het pro-
bleem dagelijks op. Hoe vaak ge-
beurt het niet dat iemand je zegt :
neem die bus en stap dan aan die
halte af. En daar sta je dan. ‘Halte
Alarm’ maakt gebruik van de gps

in je smartphone om je te verwit-
tigen wanneer je moet afstappen.
Dat lukt met alle ruim 38.000 bus-
en tramhaltes in Vlaanderen. Alle
data daarvoor heb ik dankzij de
mensen van de site iRail verkre-
gen en ik ben hen daarvoor zeer
dankbaar. Nadat je via een zoek-

functie een halte als bestemming
hebt aangeduid, activeert de app
de gps om je locatie te bepalen en
je te tonen hoever je nog van de
gekozen halte vandaan bent. Een-
maal de halte genaderd, krijg je
een alarmsignaal in de vorm van
een geluid en een trilling van je
toestel. Zo simpel is het”, aldus
nog Christophe.

MOEDER INGESCHAKELD
“De applicatie draait op nagenoeg
alle Androidversies en kan gratis
gedownload worden in de Google
Play Store. Voor iPhone is die nog
niet beschikbaar. Na een geslaag-
de testfase, waarvoor ik zelfs mijn
moeder heb ingeschakeld, heb ik
de app beschikbaar gesteld”, legt
Christophe uit.
“’Halte Alarm’ gaat bovendien
heel spaarzaam om met energie”,
weet Christophe. “Alarm en gps
worden pas geactiveerd na het se-
lecteren van de halte en worden
automatisch uitgeschakeld wan-
neer je die hebt bereikt. Mijn be-
doeling met dit alles is om in de
eerste plaats het comfort van de
reizigers te verhogen. Stress of te
laat komen op een afspraak, het
behoort allemaal tot het verleden.
Zelfs als je in slaap valt, kan Halte
Alarm dienst doen als wekker als
je de plaats van bestemming na-
dert”, besluit Christophe Hollebe-
ke glimlachend. (Dany Van Loo)

Christophe Hollebeke ontwikkelt 
‘Halte Alarm’ voor busreizigers
DE PANNE-ADINKER-
KE q Er bestaan nogal
wat applicaties die mel-
den wanneer de volgende
bus of tram eraan komt,
maar nu is er ook een
app die je verwittigt wan-
neer je moet afstappen.
Daarvoor zorgde Chris-
tophe Hollebeke uit
Adinkerke, zelf buschauf-
feur bij vervoersmaat-
schappij De Lijn.

Christophe Hollebeke ontwikkelde een app voor mensen die in onze regio
de bus of tram gebruiken. “Zelfs als je in slaap valt, doet Halte Alarm
dienst als wekker als je de plaats van bestemming nadert”, lacht Christop-
he. (Foto DVL)

Wenst u een overlijdensbericht,
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of dankbetuiging 
in deze krant?
➞ wend u tot 

uw begrafenisondernemer
➞ of mail naar 

cindy.mestdagh@kw.be D
B

59
88

56
C

4


