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WAASLANDERS ONDERNEMEN ONONDERBROKEN FIETSTOCHTVAN 37 DAGEN

Duo beklimt 190 cols voor ALS-liga
SINT-NIKLAAS/WAASMUNSTER

TweeWaaslanders fietsen tussen 29 juni en
4 augustusmeer dan 4.000 kilometer door
Frankrijk. Daarbij beklimmen ze zo’n 190 cols en
hellingen. Ze rijden van de Vogezen dwars door
Frankrijk naar de Pyreneeën, het Centraal Mas-
sief en de Alpen. Een tocht van 37 dagen,met
meer kilometers en hoogtemeters dan de Tour.
Het doel van dat avontuur is geld in te zamelen
voor het ALS-Onderzoeksfonds.

JORIS VERGAUWEN

Voor onderwijzer GinoDeMees-
ter (43) uit Sint-Niklaas en schil-
der Geert Ghesquiere (48) uit
Waasmunsterwordthetgeenlui-
lekkerezomeraanhet strand. In-
tegendeel, ze staan voor dé spor-
tieveuitdagingvanhun leven.
Op het menu mythische cols als
de Aubisque, Tourmalet en Pey-
resourde in de Pyreneeën, de
Mont Ventoux in de Provence en
de Galibier, Madeleine en Iseran
indeAlpen.Op37dagen tijdwil-
len ze 4.000 kilometer rijden,
zonder ook maar één rustdag.
«Het wordt een huzarenstukje,
dat beseffenwe goed.We leggen
meer kilometers en hoogteme-
ters af dan de renners tijdens de
Tour», aldusGeert enGino.
Uiteraardiserdesportieveuitda-
ging,maarhetWaseduodoethet
vooralookvoorhetgoededoel.Ze
willen de ziekte Amyotrofe Late-
raal Sclerose (ALS) onder de aan-
dacht brengen. ALS is een pro-
gressieveaandoening,dieervoor
zorgt dat de signalen vanuit de
hersenennietmeerbijdespieren
aankomen. De gemiddelde le-

vensverwachting van een ALS-
patiënt ismaar 3 tot 5 jaar na het
uitbrekenvandeziekte.Momen-
teel is er nog geen enkele thera-
pie. «De situatie van een goeie
vriend heeft ons bij dit doel ge-
bracht. Als in een rollercoaster
zijn we in dat verhaal meegezo-
gen, zeker emotioneel. Daarom

moesten we niet lang nadenken
omvoordit goededoel te kiezen.
ALS-patiënten krijgen een dood-
vonnis op korte termijn.Wat be-
tekenen dan die 37 dagen diewij
gaanafzien?Het isookeenstate-
mentdatwewillenmaken.»
Niemandminder dan JohanMu-
seeuw is de peter van hun 4.000

kilometervoorALS.«Erkomtheel
watkijkenbijdezeonderneming.
We zien het ook groots. En daar-
omzijnweheelblijmethetenga-
gement van Johan. We spraken
hem er twee jaar geleden over
aan op een fietsbeurs. We dach-
tendathij snelvijfminuutjeszou
luisteren, maar we hebben uit-
eindelijk drie kwartier met hem
kunnen spreken. En hij wasmet-
eenenthousiastompeter tewor-
den.Wellicht rijdthij zelf ooken-
keleetappesmee.»

JohanMuseeuw
De actie heeft als doel ALS meer
bekend te maken, maar ook om
geld in te zamelen voor het ALS-
Onderzoekfonds ‘ACure forALS’.
Per gereden kilometer kunnen
mensen het duo steunen. Zelf
meerijden, kan ook. Per persoon

JohanMuseeuw is peter van het project vanGinoDeMeester enGeertGhesquiere. Foto Proot

Het parcours door Frankrijk: 4.000kilometer,
over zo’n 190 cols en hellingen. Repro Vergauwen

BEVEREN

Bakkes Toe bij
De Kleine Kunst
Toneelvereniging De Kleine
Kunst is inpremièregegaanmet
het stuk ‘Bakkes Toe!’, naar de
tv-film ‘Blue Remembered
Hills’. Bijzonder aan het stuk is
dat Dennis Potter er vanaf de
eerste uitvoering vanuit is ge-
gaan dat de kinderen gespeeld
zoudenwordendoorvolwassen
acteurs. Het is een voorstelling
waarinhumorentragiekelkaar
afwisselen. Op een warme zo-
mermiddag spelen zeven kin-
deren buiten. Allemaal willen
ze erbij horen en de beste zijn.
In de eerst nog zo onschuldige
kinderwereld neemt wreed-
heid het spel uiteindelijk over.
Peter Bolssens tekende voor de
regie en Roos Bentein, Tine
Schoonvliet, Eva Van Oevelen,
Jens De Grave, Youri De Grim,
Wilfried Van Daele en Gregory
Waterschoot vullen de rollen
van de kinderen in. De Kleine
Kunst speelt nog vrijdag om
20 uur, zaterdag om 20 uur en
zondag om 15 uur in zaal De
Kring,PastoorSteenssensstraat
39, Beveren. Kaarten kosten
10 euro en kan je bestellen via
03/775.58.92 of via de website
www.dekleinekunst.be (PKM)

SINT-NIKLAAS

Kringwinkel
houdt paasverkoop
De Kringwinkels van Den Aza-
lee houden zaterdag een heuse
paasverkoop. Tijdens die the-
madag is er in de winkels in
Sint-Niklaas,TemseenSint-Gil-
lis-Waas een schat aan spullen
te vinden die aan Pasen gelinkt
zijn. Voor de verzamelaar en
schattenjagerishetvolgensDen
Azalee een unieke gelegenheid
omeenzeldzamepaasvondst te
doen. «Jekanhet zogeknietbe-
denken of je vindt het: van een
paaskip tot een paasei, een
paashaas en paasbloemen, van
paaskaarsentotpaasklokkenen
nogzoveelmeer.» (JVS)

KRUIBEKE
Fietsersbotsen
Bij een verkeersongeval in de
Molenstraat raakten twee fiet-
sers gewond. M.B kwam uit de
Akkerstraat en botste met fiet-
ser S.V.W. die indeMolenstraat
reed.M.B. raaktezwaargewond
en werd overgebracht naar St.
Augustinus in Wilrijk. S.V.W.
raakte lichtgewond. (PKM)

STEKENE
Niemandonder invloed
De politie van Sint-Gillis-Waas
en Stekene hield afgelopen
weekend een alcoholcontrole.
63bestuurdersmoestenblazen,
maar niemand had te veel ge-
dronken. Daarnaast schreef de
politie nog een onmiddellijke
inning, tweeprocessen-verbaal
en acht processen-verbaal van
waarschuwinguit. (PKM)

KRUIBEKE
Dievenopgeschrikt
In een woning in de Oud-Ho-
flaan in Kruibeke werden die-
ven betrapt bij een inbraak. Ze
haddeneenzijraamingeslagen.
Bij het betreden van het huis
werdendedadersechterverrast
door een alarm. Ze vluchtten
zonderbuit. (PKM)

TEMSE
Koersfietsweg
Uit eenondergrondse garage in
deP.DierickslaaninTemsewer-
den een koersfiets en wat ge-
reedschap gestolen. Eigenaar
W.D.V.V stelde de diefstal zelf
vast. (PKM)

Bouw brandweerkazerne vordert goed
De bouw van de nieuwe brand-
weerkazerne aan de Keetberg-
laan inKallovordert goed.Deka-
zernewordtopgebouwduittwee
delen: een kantoorgedeelte en
een technisch blok. In het kan-
toorgedeelte werden zopas de
vloerplaten gegoten en is de lei-
dingvoordebetonkernactivering
geplaatst. Ondertussen zijn ook
de metselwerken op de eerste

verdieping aan de gang. Voor het
technische blok heeft de aanne-
mer intussen de dakbedekking
geplaatst. De metselwerken van
deeerste verdiepingwordenook
hier uitgevoerd. De nieuwe ka-
zerne zal ervoor zorgen dat het
hele grondgebied van de ge-
meente Beveren zo snel en effi-
ciëntmogelijk bereikbaar is voor
debrandweer. (PKM)

KALLO

Ferdi Arslan (37) uit Sint-Gillis-
Waas, deman die vorige woens-
dag zwaargewond raakte bij de
ontploffingvaneenobusinIeper,
heeft de afdeling intensieve zor-
gen verlaten. De politie zal de
manondervragen.
«Waterpreciesgebeurde,weet ik
niet,maar ikweetweldatertwee
mensen dood zijn.» Ferdi Arslan
liepvorigweekbijdeontploffing

vandeobusaandeOostkaai inIe-
per zware verwondingen op. Hij
was helemaal van de kaart. «Ik
denk voortdurend aande slacht-
offers.»Meerwoudeman er niet
over zeggen. Ferdi is de neef van
HasanArslan, de33-jarige arbei-
der van Turkse origine die bij de
explosie het leven liet. Het twee-
de dodelijk slachtoffer was Yor-
danNedyalkov(43),eenmanvan

Bulgaarseafkomst.
Het ongeval gebeurde toen drie
arbeiders van Chapewerken Ba-
das tijdensdemiddagpauzenaar
de achterzijde van de bewuste
bouwwerf trokken en daar bo-
vengronds twee obussen uit de
Eerste Wereldoorlog aantroffen.
Eénvandespringtuigenontplof-
te met dodelijke gevolgen. Het
onderzoek looptnog. (CMW)

SINT-GILLIS-WAAS Slachtoffer bomexplosie uit ziekenhuis

HET WORDT EEN
HUZARENSTUKJE.
WE LEGGEN MEER
KILOMETERS EN
HOOGTEMETERS
AF DAN
DE RENNERS
TIJDENS DE TOUR
Geert en Gino

Bijeenfrontaleaanrijdingtussen
een motorrijder en een auto op
de Steenlandlaan in Kallo is gis-
terenavond één dodelijk slacht-

offergevalleneniseentweedein
kritieke toestand afgevoerd. Het
ongevalgebeurderond21.30uur
opdeSteenlandlaan,eendrukke

havenwegmet twee rijvakken in
elke rijrichting, gescheidendoor
een middenberm. De motorrij-
der kwam van de haven en reed

richtingAntwerpen.Omeennog
onduidelijke reden belandde hij
echter op het verkeerde rijvak.
Tegen hoge snelheid knalde de

KALLO

Demotor kwampas50meter verder tot stilstand (links), terwijl de auto door de enorme impact helemaal verhakkeldwerd. Foto’s PKM

Motard gaat plots spookrijden: één dode en één kritiek

kostdat70euro,peretappe.Voor
clubs van minstens tien fietsers

wordt dat 50 euro per persoon.
Alle info:www.4000km.be

motorrijderfrontaalopeenper-
sonenwagen. Voor demotorrij-
der, een 35-jarige man uit Ant-
werpen,kongeenhulpmeerba-
ten. Hij overleed ter plaatse. De
motor kwam zo’n vijftig meter
verder pas tot stilstand. De im-
pact moet alleszins enorm ge-
weest zijn, want door de klap
werd ook de auto volledig ver-
hakkeld. De brandweer moest
de chauffeur bevrijden uit het
wrak. Hij kreeg ter plaatse de
eerste zorgen van een MUG-
team en werd in kritieke toe-
stand afgevoerd naar het zie-
kenhuis. Het gaat om een man
uit Boom. Het parket van Den-
dermonde stuurde een ver-
keersdeskundigeterplaatseom
de precieze omstandigheden
vanhetongevalteonderzoeken.
De Steenlandlaan bleef tot laat
in de nacht afgesloten voor alle
verkeer. (PKM)


