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WERELDKAMPIOENSCHAP
CYCLOCROSS LRC

Stadioncross in Sportpark
AALTER Lindestraat

Zondag 29 november 2015
met dank aan politie, brandweer en Gemeentebestuur AALTER

Programma:
9u30 Cyclotoeristen
10u15 Recreanten
(voorinschrijving in Okinawa)
12u30 Cat G : tot 8 jaar
12u50 Cat F : 9-11 jaar
13u10 Cat E+ : 12-14 jaar
13u45 Cat D, E & Dames
14u30   Cat B & C
15u20 Cat A & A+

  

GRATIS IN
KOM

Kurt DE BACKER
Bouw & Voegwerken

“Stappen lukt bij Dirk nog
amper en ook praten wordt
moeilijk”, vertelt Veerle
Melkebeke. “Maar hij wil
zelf meehelpen bij het ont
bijt, wat niet alleen verwon
dering oproept maar vooral
veel respect. Dit is een ge
baar dat door iedereen fel
wordt geapprecieerd.”

“Het initiatief om een ont
bijt te organiseren voor de
ALSliga gaat uit van de
vrienden van Dirk uit
Zwalm, Brenda en Filip,
Dirk en Martine, Linda en
Guy, Erwin en mezelf. We
kennen Dirk onder andere
als klant in de taverne
‘Klein Zwitserland’ in
Zwalm.”

“We willen in het kader
van Music for Life ook ons
steentje bijdragen. Daarom
organiseren we nu zondag
29 november tussen 9 en 12
uur een ontbijt in de zaal
Thetalia in Munkzwalm,
waarvan de volledige op
brengst naar de ALSliga
gaat.”

Door de acties via Face
book met de ijsemmers van
de Ice Bucket Challenges
kwam de spierziekte ALS
vaker in de media. “Maar
niet iedereen die een ijsem
mer over het hoofd uitgoot,
deed een duit in het zakje
voor het onderzoek en er
blijft veel onduidelijkheid
over de ziekte zelf”, zeggen
de vrienden. 

Dirk Van den Neste is

sinds september 2014 ALS
patiënt. Sindsdien gaat het

niet goed met hem. Hij
spreekt moeilijk en ook zelf
standig eten is een hele op
gave. De klachten zijn be
gonnen in de zomer van vo
rig jaar. Hij kreeg
spiertrekkingen over zijn
hele lichaam. Eerst dachten
ze dat het om oververmoeid
heid ging. Maar al snel bleek
dat er meer aan de hand
was. Uiteindelijk stelde de
neuroloog de diagnose vast.

Voor Dirk en zijn omgeving
was de klap bijzonder zwaar

en moeilijk om de
ziekte te aanvaar
den. “Ondanks
die klap vindt hij
het zelf zeer be
langrijk om mee
geld in te zame
len ten voordele
van de ALSliga.”
Kaarten voor het
ALSontbijt kos
ten voor volwas
senen 12 euro,
kinderen van 5
tot 12 jaar beta
len 8 euro. Er

worden ook steunkaarten
verkocht tegen 5 euro. Beide
kaarten geven recht op deel
name aan de tombola. Bij de
prijzen zit een trekkersfiets
en een dashcam, maar ook
een weekendje naar de
champagnestreek.

Initiatief van vrienden in kader van Music for Life

ALS-patiënt organiseert
mee ontbijt voor ALS-liga
ALSpatiënt Dirk Van den 
Neste (54) uit Zottegem 
wil het initiatief van zijn 
vrienden, een ontbijt ten 
voordele van de ALSliga, 
steunen door mee te hel
pen.

ZWALM/ZOTTEGEM 

W De vrienden van Dirk organiseren het ALS-ontbijt zondag in zaal Thetalia.

INFO
Info en kaarten kan je krijgen op 0476-
57.12.00 of via 
veerle.melkebeke@skynet.be.

PIERRE PENNINCK
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DE VRIENDEN VAN DIRK UIT ZWALM

“Stappen lukt bij Dirk nog 
amper en ook praten is 
moeilijk. Maar toch wil hij zelf 
meehelpen bij het ontbijt. Een 
gebaar dat bij iedereen respect 
en bewondering afdwingt”

Yolande, een hoer op retour,
denkt aan stoppen en wil samen
met haar dochter een nieuw le
ven beginnen. Ze roept iedereen 
samen in feestzaal Rialto, een 
plek waar menig strafblad werd 
geschreven, waar werd gedanst, 
gezongen, gevochten en vreemd
gegaan: de zwerver Winnetoe, 
die Yolande in huis heeft geno
men en voor wiens verleden ze 
een toekomst zoekt; haar goede 
vriend Max, dokter op leeftijd,
nachtraaf en exverslaafde; Es
telle de kunstenares die niet 
blijkt te zijn wie ze aanvankelijk 
laat doorschijnen en  tot slot Sa

‘Trouwfeesten en processen’ 
is productie met lach en traan

cha, de geschopte hond. Driftig
en impulsief en bij voorbaat 
schuldig. 

‘Trouwfeesten en processen’ is
een voorstelling van ’t Podium 
waar een lach en een traan het
echte leven weerspiegelen. Met 
Anthony Vandekerkhove, Barba
ra De Ceuster, Charlotte Hage
man, Patrick Delftse, Sylvie De 
Bie en Tonny Verplancken. Jan 
Vanaudenaerde is de regisseur. 
Te zien in de Oude Muziekaca
demie, CC De Ververij, Zuid
straat 19 in Ronse op 26, 27 en 
28 november om 20 uur.  (pma)
INFO
www.tpodiumronse.be of 0471-68.40.80 

W ’t Podium brengt zijn nieuwe productie vanaf donderdag 26 november.
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De politie en het parket van
Dendermonde zijn op zoek naar
Steve Willo (32) uit Temse. De
man vertrok maandagochtend
om 7.30 uur uit het huis van een
vriendin in Merelbeke. Hij zou
terugkeren naar zijn huis in
Temse, maar kwam daar nooit
aan.

Steve Willo is normaal ge
bouwd en 1,80 meter groot. Hij
heeft kort donkerblond haar
met gel dat afgeschoren is in de
nek. Op het moment van zijn
verdwijning droeg hij een dikke 
zwarte jas met een wollen voe
ring in de kap, een zwart 
Tshirt, een zwarte jeansbroek

Vermist na 
bezoek aan  
vriendin

en sportieve lederen schoenen. 
Wie weet waar Steve Willo zich
bevindt of hem gezien heeft,
wordt verzocht contact op te
nemen met de speurders via het
gratis nummer 080030.300.
Mailen kan ook via opsporin
gen@police.belgium.eu.  (bfs)

TEMSE/MERELBEKE 

W Steve Willo, vermist sinds maandag.
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