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I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

Op staande voet
ontslagen

TORHOUT q Bart Hanson (46) stond sinds de
zomer van 2008 aan het hoofd van de Torhoutse
dienst Toerisme, maar werd vorige week woens-
dag op staande voet door het stadsbestuur ontsla-
gen. Zeker niet voor gesjoemel of omdat hij iets
ernstigs mispeuterd zou hebben, maar omdat
men vond dat hij onvoldoende leiding kon geven.
“Ik zag de bui al een tijdje hangen. Op veel mo-
menten was het vechten tegen de bierkaai. Het
werd mij zeker niet gemakkelijk gemaakt. Sommi-
ge politici en collega’s personeelsleden hadden het
er moeilijk mee dat ik eerlijk mijn gedacht zei”,
reageert Bart Hanson. pagina 9
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Zei hoofd dienst Toerisme
te eerlijk zijn gedacht, 
of gaf hij onvoldoende leiding ? 
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ZEDELGEM q Wat er zal gebeuren
met de kleine 300 tijdelijke contrac-
ten die eind dit jaar vervallen bij
CNH, is voorlopig nog altijd een
raadsel. “De ene keer wordt er gezegd
dat ze allemaal zullen beëindigd
worden, de andere keer is er sprake
om slechts 60 contracten niet meer te

verlengen”, aldus ACV-afgevaardigde
Geert Blieck. Waar vorige maand nog
gezegd werd dat de bedienden, net
zoals de arbeiders, ook zes weken
zouden moeten stempelen, gaat het
nu nog over twee weken. 

Grote onzekerheid 
bij Case New Holland
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ONZE MEDEWERKERS

Lies Vandenberghe, Sijslostraat 80A,
Ruddervoorde, 050 27 72 36,
lies_vandenberghe@hotmail.com.
Geert Stubbe, Kervelstraat 3, Rud-
dervoorde, 050 28 19 31, 0475 79
58 23. geertstubbe@telenet.be.
Piet Himpens, piet.himpens@tele-
net.be.

WEEKDIENST

DOKTER

078 15 15 90.

APOTHEKER

www.geowacht.be, na 22 uur: 0903
922 48 (1,5 euro per minuut).

CONTACT

DOOR PIET HIMPENS

Ann Duponcheel is een creatieve
duizendpoot. Thuis, in haar bloe-
menatelier, organiseert ze gere-
geld workshops bloemschikken
voor kinderen. Daarnaast boet-
seert ze ook in kunstkring Elefte-
ria in Zedelgem en schildert ze in
kunstkring ‘7 Torentjes’ in Asse-
broek. 
Tijdens één van die bijeenkom-
sten vertelde Ann over de ver-
schrikkelijke ALS-ziekte die haar
neef Rudy Vanhauwaert trof. Van-
uit de kunstkring is zo het idee
ontstaan om iets te doen voor de
behandeling en begeleiding van
ALS-patiënten. De 25 leden bren-
gen elk een aantal van hun wer-
ken naar het atelier in Waardam-
me. De bedoeling is dat de wer-
ken te koop worden aangeboden
en een deel van de opbrengst
rechtstreeks aan de ALS-liga
wordt geschonken.

SPORTIEVE MAN
“Op 24 oktober is Rudy overle-
den”, getuigt partner Jessie De-
scheemaecker, die in de Munte-
straat in Hertsberge woont. “Rudy
was heel sportief, een echte atleet.
Vaak kon je hem kilometers zien
lopen langs de vele bosdreven.
Dat was een goede afwisseling
naast zijn werk als vrachtwagen-
chauffeur. In de zomer van 2012
voelde hij tijdens het tennissen
pijn in zijn schouder. Toen hij na
een tijd ook krachtverlies had,
zocht hij een fysiotherapeut op.
Na EMG-testen bij een neuroloog
werd de diagnose ALS gesteld.”
ALS is een aandoening van de
motorische zenuwcellen in rugge-
nmerg en hersenstam. Dit leidt
tot krachtvermindering in de lede-
maten, sliklast, spraakstoornissen

en ademhalingsproblemen. De
ziekte is meestal fataal. De gemid-
delde ziekteduur is drie tot vijf
jaar. 
“Rudy heeft niet zoveel tijd ge-
had”, gaat Jessie voort. “Na de di-
agnose heeft hij de dokter nog
twee keer gezien. Dit om zijn
recht op een PAB, een persoonlijk
assistentie budget, niet te verliezen.
Hij wilde immers zo lang moge-
lijk bij ons blijven. Ik wou hem
persoonlijk alle zorgen geven die
hij nodig had. We waren ondanks
die vreselijke ziekte zo gelukkig
samen. ‘Waarom zou ik vaker
naar de dokter moeten gaan ?’
vroeg Rudy zich vaak af. ‘Om en-
kel bevestigd te krijgen hoe vlug
ik achteruit ga ? Er bestaat toch
geen middel tegen de ziekte.’
Toch bleef Rudy altijd optimist.
Hij had een ongelooflijk sterk ka-
rakter. Hij was vooral bezorgd om
mij en zijn geliefden. ‘Laten we de
momenten die we samen zijn,
niet in verdriet doorbrengen’, zei
hij toen hij zag dat ik verdrietig
was. We hebben uiteindelijk geen
tijd verloren aan verdrietig zijn.
We zijn blijven genieten ! Daar
waren we trots op.”

AFTAKELING
“Het verschrikkelijke aan de ziek-
te is dat je de verdere aftakeling
en verlamming van je lichaam zo
bewust meemaakt. Rudy’s vader
kwam geregeld een handje helpen
zodat ik ook verder deeltijds kon
werken als kleuterleidster in Jab-
beke. Helaas is mijn schoonvader
op 1 september ook gestorven.
Vanaf dan sprong zijn moeder
nog wat meer bij. De ziekte greep
verder in op het lichaam van haar
zoon. Na de handen en de armen
volgden de benen.”
“In 2013 zijn we nog samen naar

Rome geweest in het gezelschap
van een van Rudy’s beste vrien-
den. Achteraf zei hij : we hebben
geen enkel moment gevoeld dat
we met een zwaar zieke op reis
waren. Zo was hij, altijd positief !
Dat heeft mij alvast ook anders
tegenover het leven doen aankij-
ken. Als je andere mensen al voor
een kleinigheid hoort klagen ..”

“Het eeuwige opti-
misme van Rudy
heeft me anders te-
genover het leven
doen aankijken”

Na de ledematen volgden de
ademhalingsproblemen en de
moeilijkheden bij het slikken.
“Tijdens zijn laatste weken at hij
enkel nog één à twee yoghurtjes
per dag. Slijmen begonnen zich
op te hopen in de keelholte en dat
zorgde enkele keren voor een vre-
selijke ademnood die tot verstik-
king kon leiden. In die laatste
week kreeg hij comfortbehande-
ling met morfine en een product
dat slijmen oploste. Gedurende
zijn hele ziekte heeft hij talloze
grenzen verlegd. Nooit één woord
geklaagd ! Nu was zijn lichaam
helemaal op. We hadden het voor-
bije jaar al over euthanasie ge-
sproken.”
“Die laatste week kwamen zijn ve-
le vrienden nog afscheid nemen,
wat mentaal erg zwaar was. Voor
de bezoekers was het slechts één
keer, maar voor Rudy was het tel-
kens opnieuw afscheid nemen.
Tot een tweetal weken voor zijn
dood kon hij nog wat spreken.

Vanaf dan konden we een spraak-
computer met oogsturing gebrui-
ken. Dat gevoel was bijna ma-
gisch ! We konden weer over an-
dere dingen dan over zijn verzor-
ging praten. Op vrijdag 24 oktober
is Rudy gestorven, net geen 48
jaar… Nu ben ik vooral bezig met
fotoboeken, gedichten en teksten
om veel van mij af te schrijven. Ik
heb die verwerking en tijd nu no-
dig. Toch lijkt het alsof hij nog
met mij meeleeft.”
“Ik ben heel blij dat de twee
kunstateliers en Ann en haar
echtgenoot Rik het initiatief ne-
men om iets te doen voor de ALS-
liga. Misschien kunnen op die
manier nog andere mensen ge-
holpen worden. Wie weet komt er
ooit een medicijn om de ziekte te
genezen. Daar is alleszins nog
veel onderzoek voor nodig. Daar-
om zijn alle centen welkom.”

VEEL STEUN
“Ik had en heb heel veel steun aan
familie en vrienden om me heen.
Het enige minpuntje in dit hele
proces vond ik de traagheid waar-
mee het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap
goedkeuring voor hulpmiddelen
aanbiedt, vooral omdat ALS
spoedprocedure is.”
Jessie is de mensen van de kunst-
kringen Elefteria uit Zedelgem en
7 Torentjes uit Assebroek erg
dankbaar voor hun inzet. Hun
kunst- en geschenkenbeurs vindt
plaats op 28 november (18 tot 22
uur), 29 november (13 tot 18 uur)
en 30 november (10 tot 18 uur) in
het bloemenatelier van Ann Du-
poncheel in Kortrijksestraat 415
in Waardamme. 

“Geen tijd verloren aan
verdrietig zijn”
JESSIE DESCHEEMAECKER VERLOOR VRIEND RUDY AAN ZIEKTE ALS
WAARDAMME q Tijdens het laatste weekend van november vindt er een kunst- en geschenkenbeurs plaats,
ten voordele van de ALS-liga, in Ann’s bloemenatelier in de Kortrijksestraat 415. Ann Duponcheel, één van de
organisatoren, is nauw betrokken bij de ALS-problematiek. Haar neef Rudy Vanhauwaert is onlangs aan die
ziekte overleden. Zijn vriendin getuigt.

Jessie Descheemaecker met haar Rudy, die overleed aan ALS. (Foto PH)

Het team van de kunst- en geschenkenbeurs: Carine Ramon, Ann Dupon-
cheel en Rudy Vancanneyt. (Foto PH)

WAARDAMME G De Vlaam-
se Senioren Groot-Oostkamp
organiseren op woensdag 3
december om 14.30 uur een
quiznamiddag in de Wara in
de Beekstraat in Waardam-
me.
Deelnemen kost 4 euro voor
leden en 6 euro voor niet-
leden. Iedereen is welkom.
Info : edgars@skynet.be of
050 27 98 27.

Quiz in de
Wara

HERTSBERGE G Wielerclub De
Hertetrappers organiseert op
zaterdag 6 december haar 21ste
Bossen van Vlaanderen. Er kan
26, 33, 38 of 45 kilometer ge-
fietst worden langs rustige dre-
ven en boswegen. Inschrijving en
vrije start kan tussen 8 en 14 uur
in zaal Bulscampvelt, Wingense-
straat 2. Deelnameprijs : 3 euro
op vertoon van vergunning. (5
euro zonder).
Er zijn twee overdekte en ver-
warmde bevoorradingsplaatsen,
een bikewash en een verwarmde
wasplaats met de hele dag warm
water. Iedereen welkom. (PH)
Info : www.hertetrappers.be,
ronny.thys@skynet.be 
of 050 82 23 29.

21ste editie
Bossen van
Vlaanderen
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Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Tuinhier Ruddervoorde een pompoenwedstrijd voor de Oostkampse
lagere scholen. Per school werd de grootste pompoen bekroond. In de Vrije Basisschool Baliebrugge won
Briek Plasman met een pompoen van 27 kilo. Floor Desmedt was winnaar in De Sprong met een exemplaar
van 46,5 kilo. In Basisschool Malpertuis was Luka Van Peteghem de beste met een pompoen van 12 kilo.
Emiel Van Speybroek won in De Kiem met een van 33,5 kilo, Hoepie Van Hoornweder won in De Klimop
met een 32,5 kilo zware pompoen. Jental Allaert scoorde in De Bosbes dankzij zijn pompoen van 14 kilo,
Remi Algoedt in Basisschool Sint-Pieter met eentje van 16,5 kilo. Tot slot won Tijs Debusscher in De Vaart
met een pompoen van 30,5 kilo. (GST-foto GST)

RUDDERVOORDE

Floor Desmedt kweekte de zwaarste pompoen
Joris Brone van kringloopcentrum ‘t Rad in Ruddervoorde kreeg 1.560
euro overhandigd van de SERR, de Sociaal Economische Raad van de
Regio. “We hebben een verplichting om 25 procent van de inkomsten
uit de chequeverkoop van het afgelopen jaar te besteden aan een
opleiding of tewerkstellingsinitiatie. De SERR heefd beslist om dit jaar
de voorkeur te geven aan een twerkstellingsinitiatief bij ‘t Rad in Rud-
dervoorde”, weet Christine Beke ons te vertellen. De 1.650 euro finan-
ciële steun is een ondersteuning van het opleidingstraject ‘Basisver-
koopstechnieken’ en werd positief geadviseerd bij Resoc, het regio-
naal sociaaleconomisch overlegcomité van de Brugse regio. Op de
foto : Christine Beke, Jan De Keyser en Joris Brone. (Foto GST)

RUDDERVOORDE

1.560 euro voor kringloopcentrum ’t Rad

Toneelkring Eligius is al een tijdje aan het repeteren voor de nieuwste
producite. Er werd gekozen voor het verhaal ‘Pak de poen’ van Ray
Cooney, in een regie van Dirk Claeys. Een eenvoudige bediende ver-
wisselt per ongeluk een aktetas en komt daardoor thuis met 10 miljoen
euro. Hij probeert zijn vrouw te overtuigen het geld te houden en
onmiddellijk te emigreren naar het buitenland, en dit uitgerekend op
zijn verjaardag. Een inspecteur die op zoek is naar drugsgelden, de
moordenaar van een drugskoerier en een tweede politieman die op
zoek is naar een perverse cafébezoeker komen roet in het eten gooi-
en en sturen de afreis in de war. Het stuk wordt gebracht door acteurs
Geert Jan Dreijer, Natasja Dewitte, Martine Durein, Frederik Isenbaert,
Sara Schrauwen, Charlotte Van Acker, James Vandendorpe en Martine
Vanhevel. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 28 november,
zaterdag 29 november, donderdag 4 december, vrijdag 5 december
en zaterdag 6 december telkens om 20 uur. Op zondag 30 november
gaat de voorstelling van start om 18 uur. De toegangsprijs bedraagt 7
euro in voorverkoop. Reservatie: Emiel For Man, Torhoutsestraat 40
Ruddervoorde (050 27 16 13) ofwel via mail: kaatbleyaert@hotmail.com.
Meer info: www.toneel ruddervoorde.be. (GST-foto GST)

RUDDERVOORDE

Toneelkring Eligius pakt uit met ‘Pak de
poen’

De Westkantvissers hebben onlangs hun kampioenen in de bloeme-
tjes gezet. Olivier Mouton sleepte de meeste prijzen in de wacht. Hij
werd algemeen kampioen, alsook kampioen in het gewicht en mag
zich ook een jaar lang koning noemen van de club. Bram Damman
wist het meeste vissen aan de kant te halen en werd kampioen in het
aantal. Jacques D’hoop werd kampioen bij de veteranen. Het klasse-
ment in het algemeen kampioenschap werd afgesloten door Henri
D’heye, die de rode lantaarn mocht ontvangen. (GF)

RUDDERVOORDE

Westkantvissers huldigen kampioenen 

De Okrafietsers verzamelden liefst 23 keer onder de leiding van Freddy Van Ackere op het Sint-Elooisplein.
In het totaal werd er 692 kilometers gefietst en heel wat afgebabbeld. Albert Blomme en Godfried Vlae-
minck, beiden 80-plussers, waren de enigen die op alle 23 tochten aanwezig waren. (GST-foto GST)

RUDDERVOORDE

Okrafietsers legden 692 kilometer af
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