
108. WTV pluim uitreiking, ben, 15/12/20008, rumbeke-Zwevegem 

INTRO 

Lieve vandenhende-Vervisch uit Zwevegem heeft De Pluim gewonnen, een trofee 
die de Koning Boudewijnstichting elk jaar uitreikt aan een vrijwilliger die zich 
buitengewoon heeft ingezet voor anderen. Lieve organiseert elk jaar een concert 
waarvan de opbrengst gaat naar de ALS-liga. Per regionale televisiezender waren 
er 5 genomineerden. Bijna 4000 mensen hebben naar ons gebeld, gesms’t of
gemaild en zo bepaald wie won.

ENG

De uitreiking van de Pluim vindt plaats in de gebouwen van de Regionale 
Mediamaatschappij in Rumbeke. Volgens algemeen directeur Marleen Verfaeillie zijn 
eigenlijk alle genomineerden winnaars. 

VOLSOM We stellen jaar na jaar vast dat er veel waardevolle projecten zijn die 
zeker aandacht verdienen op televisie.

Maar één persoon kreeg toch het meeste stemmen achter zich, en in het WTv-
zendgebied is dat Lieve Vandenhende. Zij organiseert elk jaar een klassiek concert 
waarvan de opbrengst gaat naar de ALS liga. ALS is een dodelijke spierziekte.

VOLSOM

QUOTE: 14:31

SVO: Lieve Vandenhende-Vervisch

Winnaar De Pluim WTV

Ik ben verrast en blij. Vooral blij voor de ALS-patiënten die nu op nieuws zitten 
wachten. De nominatie gaf hen al zoveel positieve energie. En het feit dat hun 
ziekte belicht werd op tv. 

In het Focus-zendgebied in het noorden van de provincie, ging An Ghysel met de 
trofee lopen. Zij is onder meer leidster bij een jeugdbeweging voor mensen met een 
handicap. Ze is vooral blij dat jongeren eens positief in het nieuws komen.

QUOTE: 16:06

SVO: An Ghysel

Winnaar De Pluim Focus

Tegenwoordig komt de jeugd zo slecht in het nieuws. Terwijl ze zo veel goeie 
dingen doet. Neem nu de chiro. Elk weekend zorgen 4000 leiders dat 100.000 
kinderen een toffe namiddag beleven. Dat mag ook wel eens in de media komen. 

Beide winnaars krijgen naast een trofee een cheque van 2000 euro. De andere 
genomineerden krijgen van de Koning Boudewijnstichting elk 500 euro.

QUOTE: 15:29

SVO: Lieve Vandenhende-Vervisch

Het is wellicht geen traditie maar eigenlijk zou ik het willen delen met de 
Engelenhoeve. We zien wel. Een groot deel gaat natuurlijk naar de Liga. En we 
blijven concerten organiseren. 
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