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Daniël Van Acker is een geboren
en getogen Loppemnaar. Hij
groeide op in een kroostrijk gezin
met zeven kinderen, drie meisjes
en vier jongens, in de Oude Ieper-
weg in Loppem. Zijn moeder ‘Ma-
grietje Gekiere’, moest na het
plotse overlijden van vader Mi-
chel, alleen de zeven kinderen op-
voeden. In zijn jeugdjaren was
Daniël actief in de Katholieke Ar-
beidersjeugd (KAJ) en vertegen-
woordigde de vereniging in de
vzw De Helpende Hand. “Het
was de tijd dat de KAJ nog elk jaar
een show presenteerde in het pa-
rochiaal centrum en ook de talrij-
ke fietsrally’s organiseerde. Van-
daag is Daniël de coördinator op
vrijwillige basis van dit centrum.
“Je moet weten, dat centrum doet
me iets. Ik was er als jongere, sa-
men met zo vele jonge Loppem-
naars actief. Wat we daar allemaal
hebben georganiseerd ! Zo’n cen-
trum is iets van onze gemeen-
schap en waarom zou men zich
daar niet willen voor inzetten !”

ELEKTRICITEIT IN DE LUCHT
Sinds 2000 woont Daniël samen
met zijn echtgenote Andréa De-
wulf en hun vijf kinderen in de
Kattestraat. Hij is ooit begonnen

als elektricien in de Reigerslaan
en bouwde later het bedrijf S. E. S.
voor het plaatsen van beveiligings-
systemen voor woningen en be-
drijfsgebouwen uit. Nu hij gepen-
sioneerd is en de firma aan zonen
Lieven en Kris werd overgelaten,
kan Daniël zijn vrije tijd als vrij-
williger in te vullen.
Met zijn komst in De Helpende
Hand vzw kon de elektronica niet
uitblijven. Gebruikers kunnen nu
zonder fysieke tussenkomst van
Daniël of Andréa de sleutel opha-
len, om de deuren van het cen-
trum te openen.

KALENDERS OPMAKEN
“Mijn voornaamste taak is het
vastleggen van het gebruik van de
zaal door verenigingen en privé-
personen. Elke maandagavond

ben ik present van 19 uur tot 20
uur in de Kattestraat 20 om ge-
bruikers te ontvangen. De Hel-
pende Hand vzw, een verenigin-
gen met vertegenwoordigers van
een twintigtal verenigingen, die
instaat voor het beheer van het
centrum, organiseert ook elk jaar
een kalendervergadering. Dan
probeert men tot een coördinatie
te komen van de verschillende ka-
lenders van de verenigingen. Dit
om te vermijden dat grootschalige
activiteiten of activiteiten met een-
zelfde onderwerp op dezelfde dag
zouden worden georganiseerd.
Op die dag worden dan ook alle
aanvragen voor het parochiecen-
trum gereserveerd.”
“Naast de kalendervergadering or-
ganiseert de Helpende Hand
eveneens twee algemene vergade-

ringen, waar de verenigingen
eventuele investeringen kunnen
voorstellen of opmerkingen kun-
nen maken over de werking van
het centrum. Elke maand kom ik
samen met de raad van bestuur,
waar we alles op de voet volgen
ten gunste van het centrum.”

GROTE INVESTERINGEN 
Naast het bijhouden van de aan-
vragen staat Daniël ook nog in
voor de controle na gebruik van
het centrum. “Is alles in orde ach-
tergelaten ? Het noteren van het
gasverbruik, allerlei kleine onder-
houds- en verbeteringswerken uit-
voeren,... Ik ben toch zes tot zeven
uur bezig met ons centrum. De
laatste jaren zijn er door de vzw
De Helpende Hand belangrijke
investeringen gemaakt. Naast de

locaties van een grote zaal met po-
dium (150 personen) en twee klei-
ne zaaltjes, is er heel wat materi-
aal ter beschikking zoals de nodi-
ge borden, tassen, bestek, glazen,
ijskasten, drie elektrische vuren,
twee percolators, zes receptieta-
fels en een geluidsinstallatie. Ook
beschikken we nu dankzij Cera
over een projectiescherm en bea-
mer. Materiaal dat nu trouwens
veelvuldig wordt gebruikt bij acti-
viteiten, babyborrels....”
“Sinds vorig jaar kan de luifel ook
met een zeil worden afgesloten
om als rookruimte te dienen.
Kortom, laat ons maar beweren
dat we over een goed uitgeruste
accommodatie beschikken. En de
vzw is in 2015 opnieuw van plan
om nieuwe investeringen uit te
voeren.”

CENTEN NODIG
“Daarvoor zijn natuurlijk ook cen-
ten nodig ! De inkomsten die we
hebben, komen enkel uit zaalver-
huur. We krijgen geen toelage van
een of andere instantie om de ac-
commodatie te onderhouden. Met
de inkomsten proberen we ook,
met de medewerking van een der-
tigtal vrijwilligers en sponsors,
maandelijks onze Info-Loppem
met activiteiten van organisaties
gratis te verspreiden.”
“Op zondag 8 februari organiseert
de Helpende Hand vzw vanaf
11.30 uur een tweede hutsepotfes-
tijn. Vorig jaar was iedereen tevre-
den, dus we zien de tweede editie
hoopvol tegemoet. Wie wil deel-
nemen betaalt 15 euro per per-
soon en jongeren tot en met 12
jaar betalen 10 euro. Kaarten zijn
te verkrijgen bij alle aangesloten
verenigingen van onze Helpende
Hand”, besluit Daniël Van Acker. 

(Eddy De Wispelaere)

“Zes tot zeven uur bezig
met parochiaal centrum”
LOPPEM q “Ze – De
Helpende Hand vzw –
bleven maar aan mijn
mouw trekken. Na een
paar jaar tegenpruttelen
heb ik in 2011 toegege-
ven.” Nu is het parochi-
aal centrum van Loppem
bijna de tweede thuis
voor Daniël Van Acker.

De raad van bestuur van vzw De Helpende Hand met vlnr. voorzitter Eddy De Wispelaere, penningmeester Jac-
ques Hemschoote, ondervoorzitter/verslaggever Jozef Van Ryckeghem, zaalcoördinator Daniël Van Acker, Willy
Vandewyngaerde, Johanna Vandamme, Roland Vertriest, secretaris Walther Vandamme, Gerard Strubbe en Jozef
Verhaeghe. Pastoor Luc Degraeve ontbreekt op de foto. (Foto EDW)

Elke dinsdagvoormiddag vanaf 9 uur staan enkele Okra-leden paraat in het sportcentrum De Strooien Hane,
om het tegen elkaar op te nemen bij een wedstrijdje badminton. De coördinatie ligt in handen van Jef
Vangheluwe, bij wie men op het nummer 050 82 48 88 de nodige informatie kan bekomen om ook deel uit
te maken van de sportieve groep. De groep bestaat uit Rachel Arryn, Patrick Boens, Bernadette Buffel,
Lieve Claes, Maria Croes, Patrick Deboever, Annie De Pover, Luc Deceuninck, Paul Decoster, Gilbert Def-
ruyt, Cecile De Graeve, Monique Deroo, Anne-Mie Devos, Rita Dewever, Raf De Wulf, Agnes Jonckheere,
Ginette Maene, Nadine Maertens, Willy Meire, Sonja Rolly, Rita Ryckier, Simonne Sabbe, Sonja Schelstraete,
Liliane Vandenberghe, Jef Vangheluwe, Marianne Van Loocke, Alice Verduyn en Lena Warlop. (Foto EDW)

LOPPEM

Okra-badmintonners slaan elke dinsdag naar het pluimpje !

ONZE MEDEWERKER

Eddy De Wispelaere, 0477 38 62
84 of via edwlop@skynet.be

CONTACT

LOTGENOTEN
Het Beleefde Genot organiseert op
zondag 1 februari om 11 uur in de
bovenzaal van het gemeentehuis in
Loppem een lezing rond de bundel
‘Lotgenoten’ van Gwy Mandelinck.
De dichter zelf zal er zijn jongste
bundel voorstellen en er heel wat
gedichten uit voorlezen. Deelname
5 euro (red. 3 euro), aperitief inbe-
grepen.

SCHONE-KLEREN-QUIZ
KWB-ers zijn elkaar op zondag 1
februari om 11 uur in het Ontmoe-
tingscentrum De Strooien Hane
voor een nieuwjaarsbrunch en
Schone-Kleren-quiz. De vereniging
zet twee jaar de Schone Kleren
Campagne in de kijker, waarbij
men aandacht wil hebben voor het
welzijn van de textielhandelaars in
Zuid-Oost Azië, die onze kleren
maken. Inschrijven via Sofie.ve@
telenet.be. (EDW)

VARIA

LOPPEM G Er wordt een samen-
komst gepland op zaterdag 17
oktober voor wie school liep in
Loppem of er woont. Wil je er bij
zijn ? Geef dan een seintje aan
één van ons: Dirk Verhaeghe,
0486 24 15 51, Marc Ommeslagh,
0479 26 88 02, André De Splen-
tere, 0473 32 56 03, Maria Streu-
ve, 0473 45 66 89 of Marleen
Kinsabil, 0477 77 13 96. (EDW)

Gezocht ! Wie
wordt 60 in
2015 ?
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ONZE MEDEWERKERS
Piet Himpens, piet.himpens@
telenet.be.
Arne Franck, 0473 41 01 08.

WEEKDIENST

APOTHEKER
Wachtdienst apotheek : www.
geowacht.be, na 22 uur : 0903 922
48 (1,50 euro per minuut). 

CONTACT

Matteo kreeg er op 20 januari
een broertje bij. Arnaud, tweede
zoontje van Isabel Steen en
Benny Yde uit de Molenakker-
straat in Oostkamp, woog bij zijn
geboorte in het AZ Sint-Jan
3,030 kg. (Foto TVH)

GEBOORTEN

OOSTKAMP

Arnaud

De 2,470 kg wegende Maurice
zag op 21 december het levens-
licht in het AZ Sint-Lucas. Mauri-
ce is het eerste zoontje van Sa-
rah David en Gunther Marcus uit
de Legeweg in Oostkamp. Het
jongetje realiseerde een vierge-
slacht in zijn familie. (Foto TVH)

OOSTKAMP

Maurice

“Tour for Life is een volledig on-
dersteunde wielertour ten voorde-
le van de Belgische ALS-liga”, ver-
telt David Noteboom, die zich wil
inzetten voor dat project. “Via het
jeugdvoetbal van Hertsberge heb
ik Rudy Vanhauwaert leren ken-
nen, die vorig jaar gestorven is
aan die verschrikkelijke ziekte die
zenuwen en spierweefsel doet af-
takelen. Hij was een gezonde en
sportieve man die door ALS in
korte tijd geveld werd. Daarom
ben ik tot het besef gekomen dat
deze ziekte meer aandacht ver-
dient. De ALS-liga doet al heel
veel voor de patiënten, maar heeft
ook maar beperkte middelen en
zoals je weet is er voor verder on-
derzoek heel veel geld nodig. Dat
wordt ook door Herman Van
Rompuy en Simon Mignolet be-
vestigd en ondersteund in een
promotiefilmpje dat je via de web-
site kunt bekijken.”

SPORTIEF EN SOCIAAL
“Tour for Life start in Italië en
geeft ons de uitdaging om in acht
dagen (29 augustus tot 5 september,
red.) de Alpen, de Jura, de Voge-
zen en de Ardennen te overwin-
nen om te finishen op de Muur
van Geraardsbergen. Het sportie-
ve, maar ook het sociale project
sprak mij erg aan. Daarom heb ik
een ploeg samengesteld met nog
drie collega’s van de NMBS en
één zelfstandig dakwerker : Steve
Ryde, Stefaan Dobbelaere, Rik
Vandenhende en Jean-Marie

Brailly. Zij waren meteen bereid
om aan te sluiten bij mijn initia-
tief. Als ploegnaam kozen we voor
Train for life. De connectie met de
trein is vlug gemaakt.”

12.500 EURO
“Wij engageren ons om per deel-
nemer minstens 2.500 euro op te
halen, samen 12.500 euro dus.
Het geld gaat volledig en integraal

naar de liga ten gunste van verder
onderzoek. Onze onkosten beta-
len wij volledig uit eigen zak. Per-
sonen die via dit initiatief de ALS-
liga willen steunen, vinden alle in-
fo op www.tourforlife.be.” 
“Verschillende mensen hebben
onze ploeg al gesteund, maar
sponsors die ons verder financieel
een duwtje in de rug willen geven
of de nodige wieleruitrustingen

kunnen aanbieden zijn natuurlijk
nog steeds van harte welkom”, be-
sluit David. “Alle giften vanaf 40
euro zijn fiscaal aftrekbaar. Uiter-
aard worden ook kleine giften aan
de ploeg of aan één van onze deel-
nemers erg gewaardeerd.”

(Piet Himpens)

Info : davidnoteboom@msn.com en
www.tourforlife.be.

David fietst voor ALS-liga
OOSTKAMP q David Noteboom uit de Zannekinstraat kijkt al een tijdje uit naar een groot fietsavontuur. Nu
hij de kans krijgt om via ‘Tour for life’ met een groep vrienden deel te nemen aan een achtdaags fietsavon-
tuur dat bovendien ook nog geld binnenbrengt voor de ALS-liga, twijfelt hij niet meer. 

Initiatiefnemer David Noteboom zoekt nog enkele sponsors om de actie nog meer kracht bij te zetten. De ALS-liga
kan er alleen maar wel bij varen. (Foto PH)

De Oostkampse echtparen die tussen september en december vorig jaar hun 50ste huwelijksverjaardag hebben gevierd werden door de ge-
meente uitgenodigd aan een gezellige koffietafel in de bovenzaal van De Valkaart. Dertien gouden koppels tekenden present. Vier koppels kon-
den er niet bij zijn en zullen worden uitgenodigd op de volgende editie. Waren erbij : Carlos Fraeyman en Betty Calleeuw, Roger Smessaert en
Jacqueline Bleyenberg, Willy Van Haver en Rachel Knockaert, André Vandewiele en Esther Deduytsche, Roger Standaert en Christiane Van Ac-
ker, Gustaaf Vandewalle en Josée Dewulf, Henri De Keyzer en Rosina Vanderschaeghe, Etienne Meulemeester en Margareta Mahieu. Elie Crou-
bels en Jeannine Lammertyn, Guy Louwage en Siegrun Baumgarten, André Verhegghe en Henriette Caelenberghe, Jan Verhasselt en Marie
Vanhille, André Vande Kerckhove en Margaretha Anseeuw. (AFr-foto Simon Moutton)

OOSTKAMP

Gouden koppels op de koffie in De Valkaart
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