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BRUGGE Een emmer met
water en ijsblokken over je la
ten gieten en daarna enkele
personen uitdagen hetzelfde te
doen: zo willen bekende en
minder bekende personen van
over de hele wereld de aandacht
vestigen op de spierziekte ALS.
In Brugge vulde gemeente
raadslid voor Groen Sammy
Roelant op eigen initiatief een
emmer met water en ijs. ‘Tien
jaar geleden overleed mijn va
der aan ALS, twee jaar nadat de
ziekte werd vastgesteld. Op het
feestje voor zijn prepensioen
had hij last van slapheid in z'n
voet. Toen de situatie maar niet
verbeterde, stelde de dokter de
diagnose: ALS. Een donderslag
bij heldere hemel’, zegt Roelant.
‘Na de krukken volgde de rol
stoel, tot hij uiteindelijk niet
eens meer uit de zetel geraakte.
Het is alsof in een groot appar
tement één voor één alle lichten
uitgaan. Uiteindelijk begaven
ook zijn longen het en stierf
mijn vader op 57jarige leeftijd.’
Zelf wachtte Roelant dus niet
tot hij werd uitgedaagd voor de
Ice Bucket Challenge om een
emmer ijskoud water over zich
heen te krijgen. ‘Als je het van
zo dichtbij hebt meegemaakt,
dan voel je je natuurlijk betrok
ken. Ik hoop dat ik op deze ma
nier mee kan bijdragen om de
aandacht op ALS te vestigen,
want voor veel mensen is de

ziekte nog altijd onbekend’, zegt
Roelant, die na de douche enke
le van zijn collegagemeente
raadsleden uitdaagde om het
zelfde te doen.

Met succes, want enkele uren
later prijkte al een filmpje met
een doorweekte schepen van
Personeelsbeleid op het inter
net. ‘Ik steun de actie om er op
te wijzen dat zelfs in tijden van
besparingen het noodzakelijk is
te investeren in wetenschappe
lijk onderzoek’, zegt Jos Dema
rest (CD&V), die op zijn beurt
nog eens een aantal gemeente
raadsleden uitdaagde.
Zo nam inmiddels ook Jasper

Pillen (Open VLD) een ijsdou
che en plant OCMWvoorzitter

Dirk De fauw (CD&V) hetzelfde
te doen. ‘Ik weet al wie ik ga no
mineren: schepenenMartine
Matthys (CD&V), Hilde Decleer
(CD&V) en als derde Annick
Lambrecht (SP.A) of Mieke
Hoste (SP.A).’

Anderen kozen ervoor om en
kel een bedrag te storten op het
rekeningnummer van de ALS
liga. ‘Ik denk dat de organisatie
daar meer deugd’, zegt schepen
van Onderwijs en Brandweer
Frank Vandevoorde (SP.A).

De Ice Bucket Challen
ge heeft nu ook de
Brugse gemeenteraad
bereikt. Voor initia
tiefnemer Sammy
Roelant is de uitdaging
veel meer dan een
internethype, hij
verloor zijn vader zelf
aan ALS. ‘Je ziet de
lichten één voor één
uitgaan.’
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Initiatiefnemer Sammy Roelant verloor vader aan ALS

Brugse gemeenteraad
neemt ijskoude douche
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Tien jaar geleden
overleed mijn vader
aan ALS, al twee jaar
na de diagnose

Sammy Roelant doet mee aan de Ice Bucket Challenge Foto: mvn
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Ook Cilou
Annys in
Ice Bucket
Challenge
Nog meer Brugge
lingen zijn de Ice
Bucket Challenge
aangegaan. Zo liet
Filip Vanden Berg
he vanMissitems.be
zich voor de Stads
schouwburg door
exMiss België Ci
lou Annys dopen
met ijswater. Maar
wat Annys niet wist,
is dat zij onmiddel
lijk daarna zélf uit
gedaagd zou wor
den. (ktb) Foto: mvn

TORHOUT

Obus gevonden
tijdens rooien
aardappelen
Tijdens het rooien van
aardappelen is woensdag
avond even voor 19 uur
een grote obus aangetrof
fen op landbouwgrond in
de Tegelarestraat. Het
rooien werd stilgelegd en
de dienst DOVO van het
leger werd verwittigd om
het oorlogstuig op te halen
en het onschadelijk te ma
ken. (rso)

TORHOUT

Inbraak mislukt
Onbekenden hebben in
de nacht van woensdag op
donderdag ingebroken in
een woning aan de Beu
kenlaan.
Er werd gepoogd om het
schuifraam te forceren.
Toen het alarm in wer
king trad, zijn de inbre
kers moeten vluchten
zonder buit. (rso)

ZEDELGEM

Inbraak in
recreatiecentrum
In de Loppemsestraat
hebben onbekenden in de
nacht van woensdag op
donderdag ingebroken in
een recreatiecentrum. De
inbrekers gingen aan de
haal met voedings en le
vensmiddelen en enkele
elektrische apparaten.
Het labo van de gerechte
lijke politie werd ter
plaatse gestuurd voor spo
renonderzoek. (rso)

BRUGGE

Handelaars
geven korting
in laatste fase
werkzaamheden
De laatste fase is bezig
van de werken in de Lan
gestraat. De straat is on
derbroken vanaf de Rode
straat.
Om tijdens de werken
volk naar hun straat te
lokken, pakt de Handels
gebuurtekring Lange
straat uit met een stock
verkoop waaraan vijftien
handelaars meewerken.
Zij bieden klanten kor
tingen aan en bieden het
eerste uur gratis parkeren
aan voor wie gebruik
maakt van de ondergrond
se parking aan de Predik
herenrei.
De deelnemende hande
laars zijn te vinden op de
Facebookpagina van de
LangestraatHoogstraat.
De straat moet vanaf
maandag 1 september op
nieuw open zijn voor het
verkeer. (rso)


