
14 VRIJDAG 1 OKTOBER 2010

(IZ13/1)

Laat je culinair 
verwennen dankzij 

Krant van  
West-Vlaanderen

en two 4 one
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Baby-uitzet
Kinderkledij

Rijksweg 57 • IZEGEM
Tel. 051314449

uitgebreide keuze

pyjama’s Woody

nieuwe nachtkledij:

Coup de coeur

DB13/203452C9

Ieperstraat 38-42, HOOGLEDE
Tel. 051 24 15 35

Marktstraat 45, IZEGEM
Tel. 051 30 69 83

UW OGEN ZIJN VOOR 
ONS HEEL BELANGRIJK.

DB24/496883L7

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

Q Fien

EMELGEM – Roy Vandenbroucke
en Sofie Soete uit de Ardooise-
straat 118 verwelkomden op 21
september dochertje Fien (48
cm; 3,095 kg). Een zusje voor Fe-
be. (Foto BVB)

Q Siebe

IZEGEM – Op 22 september werd
Siebe (49,5cm; 3,430kg) geboren
als zoontje van Christof Seurynck
en Delfien Gesquiere uit de Mas-
teneikstraat 53. Een broertje voor
Silke. (Foto BVB)

Q Lora

IZEGEM – Kurt Vandamme en
Leen Ampoorter uit de Lende-
leedsestraat 62 zagen hun gezin-
netje uitbreiden op 23 septem-
ber. Lora (49 cm; 2,920 kg) heeft
al een broertje Lars. (Foto BVB)

Q Rhune

IZEGEM – Op 23 september werd
Rhune (51cm; 3,790kg) geboren,
als zoontje van Sven Missine en Il-
se De Coninck uit de Tulpenlaan
44. Een broertje voor Noah. (Foto
BVB)
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Q Redactie
Wouter Vander Stricht, 051 266
255 – 0497 26 32 00 

Q Fotograaf
Frank Meurisse, 0496 86 33 40 

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

Q Apotheker
Donderdag 30 september : apo-
theek Dewinter-Devos, Prinsesse-
straat 128 – vrijdag 1 oktober :
apotheek De Bosmolens, Meense-
steenweg 161 Bosmolens – zater-
dag 2 oktober : apotheek Ver-
meulen, Dam 45 Emelgem – zon-
dag 3 oktober : apotheek Vanfle-
teren, Kasteelstraat 23 Lendelede
– maandag 4 oktober : apotheek
Vanhecke, Burg. Vandenbogaer-
delaan 35 Izegem – dinsdag 5 ok-
tober : apotheek Degezelle,
Kachtemseplein 9 Kachtem –
woensdag 6 oktober : apotheek
Vande Weghe, Roeselaarsestraat
36 Izegem – donderdag 7 okto-
ber : apotheek Christiaens, Grote
Markt 17 Izegem.

q Wachtdienstnr : 0900 10 500

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

Q Geboorten

Oona Durnez, Prinsessestraat
104, Emelgem – Julie Verhaeghe,
St.-Janstraat 5, Rollegem-Kapelle
– Ruth Buyse, Klijtstraat 49, Bos-
molens – Arne Buyse, Klijtstraat
49, Izegem – Nore Bossuyt, Koke-
larestraat 24, Bosmolens – June
D’Hooghe, Dadizeelsestraat 200,
Moorslede – Janne De Brabander,
Zonnestraat 8, Kachtem – Seren
Claeys, Kortrijksestraat 18, Lende-
lede – Diethe Vanovertveldt, Oud-
strijderslaan 13, Harelbeke – Sie-
be Seurynck, Masteneikstraat 53,
Izegem – Ayone David, Begonia-
laan 17, Harelbeke – Lukas De-
smet, Merelstraat 21, Emelgem –
Rhune Missinne, Tulpenlaan 44,
Izegem – Lauren Hoogewijs, Strij-
dersstraat 12, Kachtem – Jolein
Delmotte, Hoogleenstraat 40,
Oostrozebeke – Elisabeth Storme,
Egemsestraat 21, Ardooie.

Q Huwelijksaangiften

Jurgen Verhelle, Hondsmertjes-
straat 52, Kachtem met Déborah
Pattijn, Hondsmertjestraat 52, da-
tum huwelijk : 22/10/2010 – An-
thony Duan, Koning Boudewijn-
straat 11, Emelgem met Cindy
Fockenoy, Sint-Janshof 37, Kort-
rijk, datum huwelijk : 18/02/
2011.

Q Overlijdens

Alice Terryn, °11/07/1913, wed.
v. Maurice de Frene, Weststraat
53, Ingelmunster – Raphael Van-
nenus, °13/04/1929, echtg. v. Ce-
cile Vroman, Eigenhaardstraat 17,
Izegem – Gilbert Swaenepoel,
°25/01/1931, echtg. v. Odette
Coppenolle, Frambozenweg 6,
Staden – Joseph Bossuyt, °18/12/
1929, wedn. v. Henriette Lafere,
Pater Ver Eeckestraat 5, Kachtem
– André Quagebeur, °29/04/
1922, wedn. v. Marie Geldhof,
Roeselaarsestraat 431, Izegem –
Maria Demuynck, °26/01/1925,
wed. v. Remi Verhamme, Hoge-
straat 68, Kachtem – Maria Van
der Meeren, °27/11/1924, wed. v.
Roger Verschatse, Mentenhoek-
straat 4, Izegem.

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

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

Q Veerle en Mario

KACHTEM – Bediende Veerle De-
vlies en onderhoudstechnicus
Mario Hallaert stapten in het wet-
telijk huwelijksbootje. Ze wonen
met hun gezin in de Kachtemse-
straat 141. (Foto Frank)

Q Ann en Bart

IZEGEM – Ann Rosalinda Saav-
edra gaf haar ja-woord aan arbei-
der Bart Mertens. Ze wonen in de
Sint-Crispijnstraat 29. (Foto
Frank)

IZEGEM – Brood- en banketbak-
ker op rust André Quagebeur uit
de Roeselaarsestraat 437 over-
leed op woensdagnamiddag 22
september 2010 in het rust & ver-
zorgings-
tehuis
Ten Bos.
Hij was
sinds 9 ju-
ni 1986
de we-
duwnaar
van Ma-
rie-José
Geldhof
en werd op 29 april 1922 in Ize-
gem geboren.
Oudere Izegemnaars zullen zich
brood- en banketbakker André
nog herinneren. Op zijn zestigste
liet hij zijn bakkerij over aan zijn
zoon Rik en schoondochter An-
nie. Vandaag is het bakker Bart
die daar aan de oven staat. Bij
zijn pensioen gingen André en
Marie-José drie huizen verder wo-
nen in het nummer 431.
Zij gingen graag op reis en waren
ondermeer in Griekenland en
Spanje. Aan de Belgische kust
was het vooral Middelkerke dat
hun voorkeur wegdroeg. André
was een levenslustige man die
graag zijn Vieux Temps–biertje
dronk in café Nieuw Gemeente-
huis op het Kachtemseplein bij
het leggen van een kaartje.
In vijftien jaar tijd moest hij twee
van zijn erg dierbaren afgeven. In
1986 zijn echtgenote Marie-José
en wat meer dan vijf jaar later
zijn zoon Rik op 48-jarige leeftijd.
Toch bleef hij familiebanden
strak aanhouden met schoon-
dochter Annie, de kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
In juli 2009 nam André zijn intrek
in het RVT Ten Bos.
Hij was de schoonvader van An-
nie Devolder die de weduwe is
van Rik Quagebeur. Zijn klein-
dochters heten Patsy en Heidi.
Patsy is samen met Kristof Du-
mortier ma en pa van Jana (13)
en Jaron (10). Op woensdag 29
september werd in de Heilig
Hartkerk de uitvaartmis opgedra-
gen.

(LDB)

Overlijdens
.........................................................................................................................................

Q André Quagebeur

IZEGEM – Op donderdag 23 sep-
tember 2010 overleed Maria Van
der Meeren in het rust &verzor-
gingstehuis ’t Pandje aan de Roe-
selaarsestraat. Zij werd in Tielt
geboren
op 27 no-
vember
1924 en
was sinds
18 juni
2005 de
weduwe
van Roger
Verschat-
se.
Maria trouwde in maart 1969
met Roger die zijn kost verdiende
als borstelfabriekwerker bij de fir-
ma Palmer Decoopman in Ize-
gem. In 1995 ging Roger met
pensioen. Het echtpaar woonde
toen in de Krekelmotestraat 38.
Maria en Roger gingen graag
mee met de autobus op demon-
stratiereizen van één dag. Ze
wandelden ook heel graag. Maria
was een gastvrije vrouw die gere-
geld vrienden en kennissen uitno-
digde om bij haar langs te komen
voor een praatje en een kop kof-
fie of een biertje.
Zij was hulpvaardig naar andere
mensen toe en wat ze overhad bij
het koken ging wel eens naar een
arme buurvrouw. Tot het eind
van de jaren tachtig zorgde Ma-
ria voor haar vader Antoine en
haar moeder Suzanne Gouds-
medt die naast haar woonden. In
februari 2007 nam Maria haar in-
trek in het RVT ’t Pandje en kreeg
daar een uitstekende verzorging.
Ze liet geen kans voorbijgaan om
toch de dingen op de eerste rij
mee te maken. Meezingen met
de liedjes van vroeger en dansen
in ’t Pandje vond Maria niet te
missen zaken.
Maria was de moeder van Patrick
(Ingelmunster) die met Katelijn
Lannoo getrouwd is. Zij laat haar
drie kleindochters Melissa, San-
dra en Daisy na. Hun partners zijn
Steven De Bruyne, Vannessa Por-
teman en Bremer Theunis.
De dankmis werd gehouden op
woensdag 29 september in de
kerk van de Paters Kapucijnen.

(LDB)

Q Maria Van der Meeren
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Wielewaalstraat 18 - IZEGEM - 051301877
www.watwiljeopjespies.be

• Elke zaterdag van 19.30-24u.
• Elke zondag van 12.30-17u.

ALLES ZOVEEL

EN ZO VAAK JE MAAR WIL... 
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Walking Grill De Pauw: 4 uur all-in smulplezier
ALL YOU CAN EAT BUFFET MET DRANKEN

(Kinderen tot 12 jaar betalen A2,- per levensjaar)
A34,-

all-in

• Borrelhapjes in het borrelhoekje 
• Heerlijk vlees- & visbuffet 
• Lekkere soep
• Saladbar, kruiden, olie & sausjes
• Grillen zoveel u wenst 

(verse vleeswaren & groenten)
• Gebakjes of roomijs
• Koffie

DB11/530383E0

• PCMD
Jeruzalemstraat 51, 8000 Brugge
tel. 050335975 cmd.brugge@uvv.be

• CMD Diksmuide
Esenweg 30, 8600 Diksmuide
tel. 051550160 cmd.diksmuide@uvv.be

• CMD Ieper
Korte Torhoutstraat 4, 8900 Ieper
tel. 057230630 cmd.ieper@uvv.be

• CMD Kortrijk
Overleiestraat 15A, 8500 Kortrijk
tel. 056252751 cmd.kortrijk@uvv.be

• CMD Roeselare
Godshuislaan 94, 8800 Roeselare
tel. 051262820 cmd.roeselare@uvv.be

AFSCHEID
Als je een dierbare verloren hebt, en uit respect voor zijn of haar overtuiging, kies je voor
een niet-kerkelijk afscheid, ben je dan enkel aangewezen op een kort en onpersoonlijk

burgerlijk afscheid?

IN GEEN GEVAL!
Voor een vrijzinnig-humanistische afscheidsplechtigheid met veel persoonlijke inhoud

kan je bij ons terecht. 

Contacteer de moreel consulent voor meer informatie:
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Patrick Vanlerberghe is industri-
eel ingenieur van beroep en

werkte voor de Vlaamse Milieu
Maatschappij (VMM). Naast zijn
job sportte hij veel. „De laatste ja-
ren voor zijn ziekte toesloeg was
dat vooral tennis”, zegt dochter
Birde (22). „Precies tijdens het ten-
nissen ondervond hij dat het fysiek
achteruitging met hem. Hij tenniste
minder rap, sleepte al eens zijn
voet… Het werd steeds erger en er-
ger. Hij raadpleegde heel wat dok-
ters die ook niet meteen de diagno-
se ALS konden stellen. Twee en
een half jaar geleden viel dan het
verdict : het is ALS.”
Volgens Birde reageerde haar va-
der in het begin vrij positief op de
ziekte. „Hij had een enorme vecht-
lust, ging iedere dag naar de kine
en deed mee aan een studie die
nieuwe medicatie uitprobeerde,
waarvan later bleek dat ze niet of
onvoldoende werkte. Naarmate de
aandoening meer greep kreeg op
hem, zakte de moed hem in de

schoenen. Al weet ik dat hij er zich
nog altijd niet bij neergelegd
heeft.”

Zorghotel
Birde deed interims als leerkracht
lager onderwijs, maar stopte er
voor één jaar mee om voor haar va-
der te zorgen. „Ik was met mijn
vriend Nielsen nog maar pas ver-
huisd, toen bleek dat mijn vader da-
gelijks hulp nodig had. Ik besloot
dit zelf te doen en ging met mijn

vriend weer bij hem en mijn zus
Lotte (20) wonen. Gelukkig kon ik
een beroep doen op een Persoonlijk
Assistentie Budget (PAB), zodat ik
toch nog iets van een inkomen had.
In het begin verliep dat allemaal
vrij vlot, maar het werd maand na
maand steeds moeilijker, omdat
mijn pa zo vlug achteruitging. De
woning was onvoldoende aange-
past en hij had steeds meer profes-
sionele hulp en hulpmiddelen no-
dig. Hij werd opgenomen in Ten

Bos en in de Plataan, maar in juli
van dit jaar koos hij voor Zorghotel
Heilig Hart in Kortrijk, waar ze
meer ervaring hebben om met
ALS-patiënten om te gaan. Nu kan
hij alleen nog de linker hand een
beetje opheffen. Praten kan hij nog,
maar hij is vrij onverstaanbaar. Ge-
lukkig heeft hij daar alle nodige
hulpmiddelen waaronder een
spraakcomputer om te communice-
ren.”
Voor Birde was het een bijzonder

zwaar jaar. „Hij had 24 uur op 24
en 7 dagen op 7 hulp nodig. En dat
is uiteraard lastig. Maar ik kreeg
vooral in de weekends ook hulp
van mijn zus Lotte die in Gent stu-
deert en ook van pa’s moeder. Op
die manier had ik toch af en toe
eens vrije tijd of een vrij weekend
voor mezelf en mijn vriend. Anders
is dat moeilijk uit te houden.”
„Ook onze ma Carine Duyck steekt
vaak een handje toe, ze gaat pa be-
zoeken en regelt zijn paperassen,”
klinkt Birde. Ook Patrick is zijn
voormalige partner daarvoor dank-
baar.

Koppen
Journalist Johan Ghysens en zijn
ploeg van Koppen hebben één jaar
lang Patrick, Birde en Lotte ge-
volgd. „Ze hebben hier een zestal
keer een volle dag opnames ge-
daan. In dat jaar hebben ze de hele
evolutie van mijn pa’s ziekte mee-
gemaakt, van de periode dat hij
zich nog kon behelpen tot het mo-
ment dat hij bijna niets meer zelf
kon doen en in het zorghotel opge-
nomen werd. Ik heb de reportage al
gezien en ik vind ze goed. De tv
volgt trouwens niet alleen mijn va-
der, maar ook nog andere ALS-pa-
tiënten. Zelf had ik er zo mijn twij-
fels over of we al dan niet de tv
moesten laten komen. Moesten wij
ons in die situatie voor gans Vlaan-
deren via de televisie kwetsbaar op-
stellen ? Maar pa wilde dat, omdat
de ALS-Liga dat gevraagd had en
omdat hij wil dat ALS beter bekend
geraakt bij de mensen. Ik had in het
begin ook moeite om meer infor-
matie over ALS op te zoeken op in-
ternet. Ik kon dat emotioneel niet
zo goed aan. Nu gaat dat al iets be-
ter. En de steun van de ALS-Liga
helpt je de moeilijke momenten
door te komen”, besloot Birde.(IB) 

q Journalist Johan Ghysens orga-
niseert op 9 oktober een SOS-Be-
nefiet ter gelegenheid van het 15-
jarig bestaan van de ALS-Liga. Om
18 uur is er een galadiner, samen-
gesteld door Piet Huysentruyt.
Om 22 uur is er een concert met
Kate Ryan, Clouseau en Leki en na-
dien een fuif met dj’s Buscemi, Pe-
ter Van de Veire en Peter Verhulst.
Diner en concert kosten 100 euro,
concert 15 euro in vvk en 20 euro
add. Bestellen via www.alsliga.be.

ALS-patiënt Patrick Vanlerberghe en dochters Birde en Lotte één jaar door Koppen gevolgd

„Onze pa wil zo de ziekte
meer bekendheid geven”
Q IZEGEM – Patrick
Vanlerberghe (52) uit
de Pieter Deconinck-
straat hoorde meer
dan twee jaar geleden
dat hij ALS had, Amyo-
trofe Lateraal Sclerose,
een vreselijke ziekte
waarbij de spieren to-
taal wegkwijnen. Eén
jaar lang hebben zijn
dochters Birde en Lot-
te hem thuis ver-
zorgd. „Ik liet mijn
job als lerares voor
wat het was en be-
sloot op mijn pa te
passen”, zegt Birde.
„Maar in juli was zijn
toestand zo achteruit-
gegaan dat hij nood-
gedwongen opgeno-
men werd in Zorgho-
tel Heilig Hart in Kort-
rijk.”

Birde (bovenaan) met haar zus Lotte en papa Patrick, toen ze nog met vakantie gingen. (Foto a) 


