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Frans Eeckloo begon als brand-
weerman in Leke in 1975. Het

dorpsleven, een goede vrienden-
kring en mensen kunnen helpen
waren altijd zijn grootste drijfve-
ren om zich in te zetten als spuit-
gast. De Sint-Barbarafeesten in

Leke vond hij altijd het hoogte-
punt. Hij heeft onder een vijftal
verschillende brandweeroversten
gediend, waaronder huidig onder-
luitenant Willy Clarysse. 
Frans is nog verpleger van beroep
in het AZ Damiaan in Oostende.

Hij heeft er nog op de spoeddienst
en als operatiezaal-verpleegkundi-
ge gewerkt en heeft er de opstart
van de MUG meegemaakt. Als ne-
venactiviteit oefent hij nog bank-
en verzekeringszaken uit. Hij
wordt nu wellicht voorzitter van

de seniorenclub van de brandweer,
al zal het nog vaak kriebelen als
de brandweerwagens met loeiende
sirenes zullen uitrukken.

(FDL)

Frans Eeckloo gehuldigd door hele korps van Leke

Brandweerman met pensioen
Q LEKE – 60 jaar, als je die leeftijd bereikt en ook al ben je gepassioneerd brandweerman,
dan moet je toch met pensioen. Zo ook Frans Eeckloo uit Lek die werd gehuldigd door het hele
korps van Leke aan de hand van een oefeningsinterventie ter hoogte van zijn woning aan de
Tramstationsstraat 26. Hijzelf gaf er een receptie voor zijn collega’s bovenop. 

Frans Eeckloo, centraal tussen de brandweerlui van Leke, werd 60 jaar en moest afscheid nemen van het brandweerkorps en collega’s van Leke.
(Foto IM)

Ballon vliegt 350 km ver

WOUMEN – Het oudercomité
van de vrije basisschool organi-
seerde tijdens het voorbije
schoolfeest een ballonwedstrijd.
Heel wat ballonnen vlogen rich-
ting zee maar op de basisschool
kwamen er ruim twintig kaartjes
binnen. De ballon van Niels De-
cuyper vloog 55 km ver tot in
Knokke-Heist. Hij kreeg een tien
zwembeurtenkaart. Ruben Mae-
kelberg had iets meer geluk want
zijn kaartje werd gevonden in
Heist aan zee en dat was net een
km verder. Hij mag 20 gratis
sportbeurten gebruiken in Diks-
muide. De ballon van Melanie
Rollé werd teruggestuurd uit
Wognum, een kleine gemeente
in West-Friesland ruim 350 km
van Woumen. Zij ontving een ra-
dio. (Foto DD)

VLADSLO

Q Jongeren
Op zaterdag 23 oktober is erom
17 uur jongerenviering in de
kerk.

Q Toneel Plankvast
Toneelgroep Plankvast speelt

over ‘’t is’t geld da telt’ (Tel uit je
winst) op vrijdag 19 en 26 no-
vember, zaterdag 20 en 27 no-
vember, vrijdag 3 december en
zaterdag 4 december, telkens om
20 uur in De Zwaan. Kaarten kos-
ten 6 euro en zijn te bekomen bij
Johan Parein en Christine Jonck-
heere, Beerstraat 51,
tel. 051 50 40 58. 

Q Derde leeftijd
Op woensdag 27 oktober is er
kaartnamiddag om 13.30 uur in
De Zwaan voor de Bond der Ge-
pensioneerden. 

BEERST

Q KVLV
Maandag 25 oktober is er om 20
uur in Ter Zaele een crea-avond
‘stijlvolle geschenkverpakking,
dozen met lederlook’. Inschrijven
bij Christelle Warlop,
tel. 051 50 27 61.

Varia
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opening
nieuwe

wandelroute
VLADSLO – Op zondag 24 ok-
tober wordt om 14.30 uur de
Vladslo-Ambacht wandelroute
ingewandeld.
De officiële inhuldiging vindt
plaats op het Vladsloplein,
naast de kerk. Men krijgt er
een gratis rondleiding met gids
langs een gedeelte van de wan-
deling (4,5 km). Eveneens
krijgt men een gratis routebro-
chure met plannetje, tekst en
foto’s. En na de inwandeling
worden de aanwezigen getrak-
teerd op een drankje, aangebo-
den door stad Diksmuide. De
routebrochure van de Vladslo-
Ambacht wandelroute wordt
vanaf 24 oktober te koop aan-
geboden in de dienst voor toe-
risme van de stad Diksmuide
aan 1 euro. Ook in café ‘De
Smesse’ in Vladslo wordt van-
af die datum de routebrochure
te koop aangeboden. Tevens
vindt er op datzelfde ogenblik
ook de officiële inhuldiging
van het kersverse dorpsont-
haalpunt van Vladslo plaats.
Elk dorp van Diksmuide krijgt
tegen het volgend toeristisch
seizoen informatieve panelen,
bestemd voor zowel de recre-
ant als de inwoner. Ze staan op
recreatieve kruispunten, in dit
geval bij de kerk op het Vlads-
loplein. De panelen vertellen u
meer over het cultuurhistorisch
verleden van Vladslo, de oor-
logsgeschiedenis, leuke anek-
dotes en belangrijke dorpsfigu-
ren. Iedereen van harte wel-
kom.
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WOUMEN – Op 1 oktober werd in het Jan Ypermanziekenhuis in
Ieper Kasper geboren als kindje van Krista Struyve en Karel Famaey uit
de Iepersteenweg in Woumen. Bij de geboorte mat Kasper 49 centi-
meter en woog hij 2,900 kilogram. Een broertje voor Quinten. (Foto
DD)

Geboorten
.........................................................................................................................................

Q Kasper
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Patrick Vanlerberghe was in-
dustrieel ingenieur Bio Che-

mie en werkte voor de Vlaamse
Milieu Maatschappij. Vorig jaar in
mei werd hij vervroegd met pensi-
oen gestuurd omdat hij door zijn
ziekte het werk niet meer aankon
en nooit meer zou aankunnen. Pa-
trick was een sportieve kerel en
tenniste heel veel. „Precies tijdens
het tennissen ondervond hij dat
het fysiek achteruitging met hem”,
zei zijn oudste dochter Birde (22).
„Hij tenniste trager en sleepte al
eens zijn voet. Dat werd steeds er-
ger en na raadpleging van ver-
schillende dokters, kreeg hij twee
en een half jaar terug te horen dat
hij de niet erfelijke vorm van de
spierziekte ‘Amyotrofe Lateraal
Sclerose’ (ALS) had, waarbij de
levensverwachting slechts 3 tot 5
jaar is. In het begin reageerde hij
vrij positief op de ziekte, maar
toen zijn toestand heel snel ver-

slechterde, zakte de moed hem in
de schoenen.” Patrick werd een
jaar lang thuis verzorgd door zijn
dochters Birde (22) en Lotte (20).
„In het begin verliep dat vlot,
maar dit jaar werd het steeds
moeilijker om mijn pa thuis te ver-
zorgen”, vervolgt Birde. „In juli
koos hij voor het Zorghotel Heilig
Hart in Kortrijk, omdat ze daar er-
varing hebben om ALS-patiënten
te verzorgen.”

„Rotziekte”
De laatste maanden kon Patrick
bijna niks meer. Zelfs spreken
ging niet meer. „Patrick kon fy-
siek niets meer, zijn lichaam takel-
de af maar zijn geest niet. Hij
bleef altijd heel bewust en dat
maakte het voor hem dubbel zo
moeilijk”, zegt zijn ex Carine
Duyck, die Patrick trouwens in
heel die moeilijke periode altijd
geholpen en gesteund heeft. „De
zorg die hij nodig had, was heel
groot. Hij kon niet meer zeggen
wat hij nodig had of waar hij pijn
had, tenzij via de spraakcomputer
en dat duurde dan voor hem veel
te lang. Patrick zat door die ‘rot-
ziekte’ gevangen in zijn eigen li-
chaam. Zijn toestand ging de laat-
ste weken fel achteruit en sinds
vorige week donderdag heeft de

naaste familie bij hem gewaakt.
Hij wilde geen sondevoeding meer
en kreeg palliatieve sedatie. Dat
betekent dat ze alleen nog de pijn
verlichtten. Patrick heeft wel in
die laatste dagen heel bewust van
zijn dochters en familie afscheid
kunnen nemen.”
Voor Birde en Lotte is het af-
scheid van hun vader een zware
klap, ondanks het feit dat ze wis-
ten dat hij niet lang meer zou le-
ven. Maar het besef dat ze er altijd
waren als hij ziek was, zal een
grote troost zijn.
Patrick Vanlerberghe is van Per-
vijze afkomstig en werd geboren
op 20 september 1958 in Veurne.
Hij is de zoon van Germain Van-
lerberghe (+) en Viviane Morael.
Hij had een zus, Patricia en een
broer Hans. „In de tweede helft
van de jaren zeventig was Patrick
Vanlerberghe heel actief binnen
de culturele werking Knust in het
jongerenontmoetingscentrum
Andjoen in de Generaal Baron
Jacquesstraat”, aldus cultuurbe-
leidscoördinator Sylvie Anzem-
pamber. „In cultureel Diksmuide
stond hij bekend als Andreas Va-
naambeias. Hij organiseerde toen
ook evenementen rond toneel, po-
ezie en literatuur, o.a. in de oude
Paterskerk, die zeer vernieuwend
waren voor die tijd. Hij schreef
ook en gaf uit in eigen beheer.”
„Patrick was een duivel-doet-al,
bekend van Knust”, herinnert Kris
Vanblaere zich. „Patrick, wijlen
Danny Decaestecker en ik waren
de drijvende krachten. Ik heb hem
voor het laatst gezien vorige zo-
mer in de 4AD bij de ontbinding
van Theater Periekel. Patrick was
geestelijk nog dezelfde als vroeger
maar lichamelijk afgetakeld.”
Patrick wordt zaterdag 23 oktober
begraven. Om 13.30 uur is er de
burgerlijke afscheidsplechtigheid
in de aula van het Uitvaartcentrum
Snoeck in de Bellevuestraat 24 in
Izegem. Na de crematie wordt zijn
as verstrooid op de asweide van de
begraafplaats in de Reperstraat in
Emelgem. (IB)

ALS-patiënt Patrick Vanlerberghe (52) overleden

„Rustig afscheid genomen”
Q DIKSMUIDE/IZE-
GEM – Maandag is Pa-
trick Vanlerberghe
(52) in Kortrijk overle-
den. Patrick was af-
komstig uit Pervijze
en bekend in culturele
middens in Diksmuide.
Hij leed aan de spier-
ziekte ALS. Op 7 okto-
ber getuigde hij in
het tv-programma
‘Koppen’ op Eén over
die vreselijke ziekte,
die zijn lichaam in
nog geen drie jaar
volledig aftakelde. Pa-
trick heeft maandag
in volle bewustzijn af-
scheid genomen van
zijn twee dochters die
hem lange tijd zelf
thuis verzorgden.

Wijlen Patrick Vanlerberghe. (Fo-
to a)

Geboorten
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Q Hailey

DIKSMUIDE – In het H. Hartzie-
kenhuis van Roeselare werd op
15 oktober Hailey geboren, een
eerste dochtertje voor Mary
Grace Bicay en Andy Baeyens.
Haar wiegje staat in de Woumen-
weg 85. (Foto BVB)

Q Alysha

DIKSMUIDE – Op 14 oktober
werd Alysha (2,310 kg en 45,5
cm) in het AZ Sint-Jan, campus
Serruys Oostende, geboren. Alys-
ha is het vierde kindje – na Jor-
den, Charissa en Jasper – van
Gwendoline Rillof en Van Puym-
broeck. Het meisje krijgt een
warm nestje in de Joe English-
straat 3. (Foto BT)

Huwelijken
..................................................................

Q Karen en Pieter

DIKSMUIDE – Op zaterdag 16
oktober gaven Karen Vanderstee-
ne (26) en Pieter Ghyllebert (28)
elkaar het jawoord. Karen is ver-
koopster bij Couture Werna, de
kledingzaak van haar moeder.
Pieter is profwielrenner bij het An
Post-Sean Kelly Team. 
(TVDW/TVDW)

Q Onze medewerkers
G Voor Diksmuide-centrum :
Thijs Vandewoude, Sint-Niklaas-
straat 2, Diksmuide, 0474 68 15
54 – thijs.vandewoude@gmail.
com;
G Voor Diksmuide-centrum en
deelgemeenten : Frederik De
Lombaerde, Kruiskalsijdestraat 6,
Leke – 0499 52 10 05 – fredleke@
gmail.com.
G Redactie : Tom Vandenabee-
le, Meiboomlaan 33, 8800 Roese-
lare – 051 26 62 60 – 0476 36 98
84 – tom.vandenabeele@kw.be.

Q Onze fotograaf 
Geert Deschepper, Rijkswacht-
straat 95, 8600 Diksmuide,
051 50 31 32.

Contact
..................................................................

Q Dokter
051 50 54 00.

Q Tandarts
0903 39 969.

Q Apotheker
Zaterdag 23 oktober : Apotheek
Beyls, Esenweg 232, Esen, 051 50
15 64 ; Dinsdag 26 oktober :
Apotheek Delplancke, Grote
Markt 4, Diksmuide, 051 50 00
86.

Q Brandweer
100 – niet dringende oproepen :
051 50 19 32.

Q Politiezone Polder
Team Diksmuide, 051 51 00 00
of 101 in dringende gevallen.

Weekdienst
..................................................................

Q Geboorten
Mizar Lannoye z.v. Brecht en
Stephanie Vanden Eede, Diksmui-
de – Liano Billiouw z.v. Frederik
en Tina Verheecke, Esen – Nore
Vandewalle d.v. Erwin en Veerle
Benteyn, Esen – Mathis Maertens,
z.v. Kevin en Sophie Deman,
Vladslo – Myla-Aina Yanduyev d.v.
Djabraïl en Viktoriya Davidova,
Diksmuide – Kasper Famaey z.v.
Karel en Krista Struyve, Woumen
– Luka Stevens z.v. Jeffrey en Lies-
beth Driesse, Oostkerke – Hailey
Baeyens d.v. Andy en Mary Bicoy,
Diksmuide.

Q Huwelijken
Jean-Christophe Detroyer en Pat-
ty Gerard, beiden Pervijze – Pieter
Ghyllebert en Karen Vanderstee-
ne, beiden Diksmuide.

Q Overlijdens
Lucien Veryser, Diksmuide.

Burgerlijke stand
..................................................................

DIKSMUIDE

Q Kaarting
Op zaterdag 6 november is er vanaf 15 uur koffie – en boterkaarting
in zaal St.-Sebastiaan t.v.v. K.H. Burgerskring. Inleg 1,25 euro, drank
vrij. Zaterdag 13 november is er vanaf 15 uur boter- en camembert-
kaarting t.v.v. NSB in de CM. Inleg 1,25 euro, drank vrij. 

Q S-Plus
Uitslag kaarting Svan 13 oktober : 1. André Devos, 3-437; 2. Maria
Descan, 2-387; 3. Walter Joye, 2-346; 4. Oscar Depoorter, 2-327; 5.
Greta Christiaens, 2-303; 6. Daniel Lanoye, 2-266. 
Klassering : 1. André Devos, 3191; 2. Germain Doom, 3284; 3. Rogette
Durnez, 3153; 4. Daniel Lannoye, 2654; 5. Bertrand Buchens, 2548. 
Volgende clubkaarting en extra inhaalwedstrijd op 26 oktober om
13.30 uur. Volgende clubkaarting op 9 november om 14 uur, beiden
in dienstencentrum. Op 14 november is er feest van de 80-jarigen. 

Q Siegfried Bracke
N-VA Diksmuide nodigt op donderdag 28 oktober Siegfried Bracke uit
in Salons Saint-Germain. De avond start om 20 uur, gratis inkom. 

Varia
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bvba Zakenkantoor

VANDE WOUDE
Nieuwpoortstr. 1, DIKSMUIDE

★Alle verzekeringen
★Leningen

CDV nr. 12443

Tel. 051-55 54 28 - Fax 051-55 54 26
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