
In het rusthuis Hortensia langs de
Dronckaertstraat in Lauwe vier-
de Jozef Remmery zijn honderd-
ste verjaardag. De kranige eeu-
weling is afkomstig uit Gullegem.
Hij was gehuwd met Germaine
Robesyn. Het echtpaar kreeg
twee zonen en twee dochters. Na
een slepende ziekte is Germaine
(41) jong gestorven. Nadien trad
weduwnaar Jozef voor een twee-
de keer in het huwelijk met Mar-
garetha Demuysere en kreeg er

met Astrid een stiefdochter bij. Jo-
zef werkte als vlasarbeider en
grensarbeider in de nachtploeg
van een textielfirma in Roubaix.
Hij speelde een halve eeuw bari-
ton bij de harmonie Sint-Cecilia
Gullegem. Foto JVK (DBEW)
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KAAI 18-20 SLUIS
HOLLAND
TEL 0031-117 45.35.51
FAX 0031-117 45.41.28
E-mail: info@fieret.be
Website: www.fieret.be

Openingsuren:
8.30 - 17.30
Zondag gesloten

Ook op de volgende
markten:
Kortrijk/Maldegem/
Tielt/Gent en Knokke

Ruime sortering

Garnalen
Hollandse gepelde

�16,99/kg
Verse ongepelde

�4,99/kg
Gekookte Gamba’s

500 gr. �4,99

Zeeuwse
Creuses

nr 1. 

�8,99
25 stuks

Zeeuwse
Oesters
Platte 3/0 

�9,99
12 stuks

Vers
gekookte

kreeft
350 gr.

�5,99
per stuk

Levende
kreeft

400-700 gr

�19,99
per kilo

Dorade
Royale 

�6,99
per kilo

Gekookte
Kingcrab

poot
klein

�1,99
p/100 gr

Zalmfilet
99% zonder graat

vanaf

�7,99
per kilo

Pangasius
Filet

�4,99
per kilo

Gerookte
gesneden

Zalm
750 gr.

�9,99
per stuk

Prachtig mooi 
Rood!!

Tonijn
filet

�17,99
per kilo

Scampi
Z/kop

16/20

�6,99
per kilo

Verse
Coquilles

100gr. �2,99
p/pot 1 kg.

± 24st.
�24,99
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Kampioenenhulde 
bij De Lustige Boerkens
De wielertoeristenclub De Lustige Boerkens bracht hulde aan de kam-
pioenen van het voorbije wielerjaar. De hoogste eer was weggelegd
voor Bernard Decuypere die voor het zestiende opeenvolgende jaar
geen enkele rit miste.
Behalve Bernard Decuypere waren er nog vier leden die geen enkele
afspraak misten: Paul Coucke, Dion Deschamps, Eddy Samain en voor-
zitter Ronny Vanwijnsberghe. Er waren ook bijzondere vermeldingen
voor Jorn Verschuere (jeugdkampioen), Dion Deschamps (sportief-
ste lid), Ronny Vanwijnsberghe (sportiefste bestuurslid) en Matthias
Bourgeois (sportiefste jeugdlid). Foto JVK (DRD)

DEERLIJK

Jozef Remmery
viert
honderdste
verjaardag

Op de 95ste verjaardag
van Martha Delaere wer-
den ook de vier vierge-
slachten samengebracht.
De achterkleinkinderen
droegen een trui met het
getal ‘95’ erop. De vier
keer vier op een rij wonen
allemaal in Deerlijk. Mar-
tha woont bij haar dochter
Annie Vandeputte (65) in
de Harelbekestraat. De
derde en vierde generatie
is enerzijds voor Catherine
Dejager (41) uit de Elf no-
vemberlaan 12 en haar
dochters Marie-Line en
Emmeline Mauroo. 
Anderzijds is de derde en
vierde generatie er ook
voor Martine Dejager (40)
uit de Breestraat 35 en
haar dochters Cato en Flo
Van Tongel. Foto JVK (DRD)

DEERLIJK Vier viergeslachten bij 95-jarige

LENDELEDE Bevorderden gehuldigd op Sint-Barbara
De vrijwillige Brandweer van de
Bakelandtgemeente zette tij-
dens de viering van hun patroon-
heilige Sint-Barbara de nieuw
bevorderden in de bloemetjes.
Wim Denorme en Filip Spille-
been werden officieel aange-
steld tot sergeant. 
Jurgen Desmet kreeg er nog een
streep bij en is nu eerste ser-
geant, terwijl Ignaas Lampaert
voortaan als sergeant-majoor
door het brandweerleven gaat.
Het gelauwerde kwartet kreeg
hun bevordering per 1 april 2008
en mocht een attest uit de han-
den van burgemeester Georges
Gheysens (CD&V) ontvangen.

Foto JVK (VGGS)

MENSEN VAN BIJ ONS
LAUWE/GULLEGEM

Gaverstreke heeft nieuw jaarboek
Geschied- en heemkundige kring
De Gaverstreke heeft een nieuw
jaarboek klaar, voor de eerste keer
deels in kleur. Aan bod komen onder
meer de brandramen in de dekenale
kerk van Waregem, het afgebroken
klooster in Beveren-Leie, herbergen
in Desselgem, de ware toedracht
over het kasteel in Nieuwenhove, de
bouwkunst tussen 1930 en 1950 in
Waregem, het gewezen bedrijf S. A.
de Waereghem aan de Vijfseweg,

archeologische vondsten aan de
Meierie in Desselgem en een in me-
moriam met als centrale figuren ba-
ron Jean Casier en gewezen biblio-
thecaris Cecile Baert. Er worden 900
exemplaren verspreid. Voorinteke-
nen kan door 20 euro te storten op
rekeningnummer 068-0503010-92.
In de winkel kost het jaarboek 25
euro. Op de foto zien we Bernard
Delanghe met een exemplaar van
het jaarboek. Foto JVK(LPS)

WAREGEM

Eendracht en Vrijheid bekroont verdienstelijke muzikanten
Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest kregen de verdienstelijke
muzikanten van 'Eendracht en Vrijheid' een decoratie opge-
speld. Er waren medailles voor Koen Kesteloot, Inge Van
Maercke, Rik Van Maercke, Claude Vandebuerie en Jozef

Desmet. De aanwezigen maakten ook kennis met de nieu-
we dirigent, Tom Vrijens (41), die ook leraar dwarsfluit is
aan de muziekacademie Peter Benoit in Harelbeke. 

Foto JVK (PhM/LPS)

HARELBEKE

Stad eert
racekampioen
Frédéric Vervisch
Burgemeester De Clerck (CD&V) bracht
maandag hulde aan stadsgenoot Frédé-
ric Vervisch, die dit jaar zowel het Duitse
kampioenschap Formule 3 als de Aziati-
sche Formule 3 op zijn naam schreef. Twee
titels in één jaar tijd: geen enkele Belgische
racepiloot deed het hem voor. Volgend
jaar gaat Frédéric Vervisch, op de foto
links, naast Vincent Yserbyt en Thibault
Martens van Mercedes-Benz, wellicht een
trapje hoger aan de slag in de Formule 2.

Foto JVK (LPS)

KORTRIJK Jubileumboek over 
50 jaar Chiro Joeki

De chiromeisjesgroep Joeki
vierde met stijl het 50-jarig be-
staan. Ter gelegenheid van het
gouden jubileum werd onder
meer een jubileumboek uitge-
geven. Ine Verschuere en Lien
De Ketele werkten vele maan-
den aan de publicatie. 
Het is een uniek document van
125 bladzijden geworden. Een

voorblad in kleurendruk en bin-
nenin veel foto’s uit de oude
doos, korte teksten en getuige-
nissen, lijsten en gegevens over
de leiding en de evolutie van het
aantal leden. 
Burgemeester Claude Croes
kreeg in het gemeentehuis het
eerste exemplaar overhandigd.

Foto JVK (DRD)
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Hogan Beernaert wacht een helse onderneming. De
man trekt in februari op zijn eentje als eerste
avonturier in de wereld het bevroren Baikalmeer in
Siberië over op ski’s. De boomsnoeier staat onder
meer sneeuwstormen met windsnelheden tot 180
kilometer per uur te wachten. «Ik heb hier heel
lang over getwijfeld, want dit wordt voor mij de ul-
tieme overlevingstest.»

PETER LANSSENS

De boomsnoeier is niet aan zijn
proefstuk toe. In het voorjaar van
2007 trotseerde hij als eerste Belg
de ijskap van Groenland op ski's,
maar dat was in groep. Op vrijdag
13 februari trekt hij helemaal in
zijn eentje naar Severoibaikal in
het ijskoude Siberië in Rusland,
waar een tocht van vijf weken op
ski’s over het Baikalmeer wacht,
goed voor een afstand van 636 ki-
lometer. Geen lachertje. Naast een
pulka (slede, red.) zal Hogan tij-
dens de ‘North-South Baikal-Ex-
pedition Alone’ onder meer 30 ki-
logram aan kledij, 40 kilogram
droogvoedsel en 13 liter benzine
meezeulen om zijn kookvuur te
kunnen aansteken. «Ik betaal de
expeditie uit eigen zak, maar krijg
wel veel materiële steun, onder
meer van Dixie Dansercoer en tal
van bedrijven. Zo mag ik van Con-
cordia Textiles uit Waregem wa-
terdicht en sterk textiel gebruiken
om mijn tent uit te breiden met
een keuken, terwijl het Zwitserse

KORTRIJK

De Fransman Mohamed O. (52)
moet zich voor de Kortrijkse
rechter verantwoorden voor
brandstichting in zijn privéclub
Illusions op de Brugsesteenweg
in Kortrijk. Op 16 maart 2008
werd de club in de as gelegd. Bij
de brand raakte O. gewond.

De man verklaarde dat hij de bles-
sures opliep toen hij het pand bin-
nenging net op het moment dat
de boel ontplofte. Het openbaar
ministerie zegt echter dat de
Fransman zich verbrandde toen
hij zelf het vuur aanstak. Moha-
med O., die de zaak uitbaatte, ris-
keert twee jaar cel, waarvan één
jaar effectief. De raadsman van de
beklaagde pleit dat zijn cliënt bij-
na onmogelijk de brand kan heb-
ben gesticht. Mohamed O. zat op

de avond voor de feiten in een ca-
sino in Valenciennes. Bij het te-
rugkeren reed hij nog even naar
de club in Kortrijk. «Toen hij er ar-
riveerde was de brand al bezig»,
zegt de verdediging. «En hij werd
door een backdraft weggeslin-
gerd toen hij wou binnengaan. Hij
belandde in het ziekenhuis.» Zijn
zoon verklaarde later dat zijn pa
de brand had bekend. «Dat klopt,
maar de zoon veranderde zijn
verklaring een zevental maal. Nu
is hij bereid onder eed de waar-
heid te zeggen. Ook kan het niet
dat in de korte periode dat O. aan
de club was, hij op dertien plaat-
sen – er waren zoveel brandhaar-
den - vuur kon maken», aldus de
raadsman van O. «We vragen dan
ook de vrijspraak.» Vonnis op 13
januari. (CMW)

DEERLIJK

Vijf duotickets voor
Kasper van Kooten
Kasper van Kooten, zoon van
Kees van Kooten, is zaterdag
om 20.15 uur te gast in d’Iefte.
De jonge cabaretier toert door
Vlaanderen met zijn nieuw
programma ‘Veelvraat’. Het
woord ‘veelvraat’ neemt hij
daarbij erg letterlijk, want hij
wil en doet gewoon alles. Muzi-
kant, acteur, zanger, cabaretier,
schrijver ofdrummer? In ‘Veel-
vraat’ is Kasper van Kooten alles
tegelijk. Voor deze opwarmer
voor de eindejaarsfeesten geeft
Het Laatste Nieuws vijf duotic-
kets weg. Wie belt naar de cul-
tuurdienst in d’Iefte via 056/
71.89.81. tussen 9 en 12 uur
maakt kans op een duoticket.

(DRD)

ZWEVEGEM
SINT-DENIJS

Lieve Vandenhende
krijgt De Pluim
Lieve Vandenhende-Vervisch
heeft De Pluim gekregen, een
trofee uitgereikt door de Ko-
ning Boudewijnstichting en Fo-
cus-WTV aan een vrijwilliger
die zich buitengewoon heeft
ingezet voor anderen. Lieve,
door haar achterban genomi-
neerd, organiseert ieder jaar ‘’t
Zomert in Sint-Denijs’ in de
kerk van de deelgemeente van
Zwevegem, een concert waar-
van de opbrengst naar de ALS-
liga gaat. ALS staat voor Amyo-
trofe Lateraal Sclerose, een
ziekte waarbij de zenuwcellen
in het ruggenmerg afsterven
met verlamming als resultaat.
De liga kon al rolstoelen, tillif-
ten en spraakapparaten kopen
dankzij de concerten van Lieve.
De liga zal ook geld nodig heb-
ben om te investeren in een
speciaal zorgcentrum voor
ALS-ers. Lieve kreeg ook een
cheque van 2.000 euro. (LPS)

HEESTERT
ROLLEGEM

Tractorwijding
brengt 300 euro op
voor Kindervriend
De KLJ-afdeling in Heestert
bracht begin september een
tractorwijding. Het evenement
leverde 300 euro op en dat geld
zal gebruikt worden voor de
verdere uitbouw van de pony-
werking in De Kindervriend in
Rollegem, een centrum voor
kinderen met een verstandelij-
ke beperking. De wijding was
een succes, want er daagden
100 tractoren op aan de kerk in
Heestert voor een rit met een
15-tal kinderen. De happening
werd afgesloten met een bar-
becue en een drankje op een
terrein naast Loods Depraetere
in de Spichtestraat. (LPS)

ZWEVEGEM

Noord Zuid-raad
zoekt voorzitter
De Noord Zuid-adviesraad in
Zwevegem, die de bevolking
moet informeren en sensibilise-
ren rond ontwikkelingssamen-
werking, is op zoek naar een
nieuwe voorzitter. Zijn of haar
taken zijn het coördineren van
de algemene zaken binnen de
raad, vergaderingen bijeenroe-
pen en het thema ontwikke-
lingssamenwerking begrijpbaar
maken. Geïnteresseerden kun-
nen een kandidatuur indienen
bij Dagmar Vereecke, Otegems-
traat 236 in Zwevegem. Info op
dagmar.vereecke@zwevegem.be
of 056/76.59.80. (LPS)

KORTRIJK

Natuurkoepel vzw
ziet het daglicht
De Zuid-West-Vlaamse Natuur-
en Milieukoepel vzw is hernoemd
tot vzw Natuurkoepel. De vereni-
ging, die zo’n twintig natuur- en
milieuverenigingen in de Kort-
rijkse regio groepeert, heeft een
professionele werking, vertaald in
het natuur- en milieumagazine
Klimop en jaarlijkse evenemen-
ten zoals de happening rond de
Dag van de Aarde en de Big Jump.
Er zijn ook werkgroepen actiefon-
der de vleugels van de vzw, zoals
Sol Suffit, een klimaatproject met
zonneovens in Senegal en Tanza-
nia. Natuurkoepel heeft 3.600 ge-
zinnen als lid. (LPS)

SINT-ELOOIS-VIJVE Inwoners klagen gebrek aan investeringen aan
Een deel van Sint-Eloois-Vijve is het beu dat het Waregemse gemeente-
bestuur in 2009 weinig investeert in het verstedelijkte dorp, en dat al
voor het derde jaar op rij. «De CD&V heeft geen interesse in Sint-Eloois-
Vijve», zegt gemeenteraadslid Xavier Wyckhuyse (Open Vld) in naam
van een aantal bewoners. «Klachten zijn er nochtans genoeg. De Poste-
rijstraat, Schoendalestraat en Emiel Clausstraat hebben al jaren nood
aan een nieuw jasje, in de Gentseweg aan de Posterij teisteren plassen
het voetpad na regenbuien, in de Biebuyckstraat liggen riooldeksels
los, judoschool Pierre-San krijgt te weinig financiële steun, in de stede-
lijke basisschool komt de speelplaats blank te staan tijdens hevige bui-
en en de fanfare Hoger Op heeft geen zaal om op te treden.»
Schepen van Financiën Rik Soens (CD&V) is niet onder de indruk. «We
denken niet in termen van deelgemeenten, maar in termen van ‘Groot-
Waregem’. Sint-Eloois-Vijve zal aan bod komen de volgende jaren. Den-
ken we maar aan de aanleg van een nieuwe loskade langs de Leie in
Desselgem, waardoor de oude loskade in Sint-Eloois-Vijve kan verdwij-
nen en de Schoendalestraat verlost zal worden van zwaar verkeer. Ver-
der komt een nieuwe wijk in de Schoendalestraat en op de hoek van de
Expresweg en de Gentseweg en krijgt de chiro nieuwe lokalen.» (LPS)

Tissot me een uurwerk geeft met
daarin instrumenten zoals een
kompas.» 

Opwarming van de aarde
Hogan zal naast een gps een satel-
liettelefoon bijhebben, om een he-
likopter te laten komen in geval
van nood, maar toch is de man er
niet gerust in. «Ik moet rekening
houden met temperaturen tot -35
graden, sneeuwstormen en wind
met orkaankracht. Tegelijk speelt
de opwarming van de aarde een
rol. Omdat de tocht tot 20 maart
duurt en het dan al wat warmer zal
zijn in het zuidelijk deel van het
Baikalmeer, kan het ijs plots open-
scheuren. Dan kan opwellend wa-
ter een overstroming op het ijs ver-
oorzaken. Om niet in het water te-
recht te komen, zal ik desnoods
mijn pulka gebruiken als red-
dingsboot. In principe zal ik nie-
mand ontmoeten, tenzij een truc-
ker mijn pad kruist, want in de
winter rijden vrachtwagens er ge-
woon over het meer. Mijn tent zal
ik vastzetten met ijsschroeven,

terwijl er een gat in het keuken-
deel voorzien is om mijn behoefte
te doen, zodat ik niet naar buiten
moet gaan daarvoor. Ik zal mijn
bevroren uitwerpselen en papier
in een ton meedragen, want ik wil
geen afval achterlaten op het Bai-
kalmeer. Flessen water heb ik niet
bij. Een stuk ijs uitkappen of
sneeuw opvangen volstaat. Wel-
licht zal ik geen gevaarlijke dieren
tegen het lijf lopen. Er zitten wel

bruine beren in die streek, maar
die wagen zich meestal niet op het
ijs.» Niemand deed het Hogan
Beernaert voor. «Er is mij al een
Fransman voorgegaan, maar die
heeft niet het volledige meer
overgestoken. Een Engels vrou-
wenteam is daar wel in geslaagd
ooit, maar die werden met eten
bevoorraad vanop de rand van
het meer. Ik heb alles mee en han-
del volledig autonoom. Of dit

mijn laatste avontuur wordt? Ik
denk het niet, nee (lacht)», aldus
de Kortrijkzaan. Vriendin Silvie
Nuitten (38) staat achter haar
avonturier. «Er is iedere keer die
angst dat er iets zal gebeuren,
maar het is dubbel zo plezant om
hem terug te zien als hij een tocht
tot een goed einde brengt. Het is
zijn droom, hij mag dat doen. Zo
lang hij maar niet te veel wodka
drinkt op op eenzame avonden!»

Over Baikalmeer op ski’s

DEERLIJK

FOTO VAN LEEN TREKT PROVINCIE ROND
Met medewerking van de provin-
cie werden de twintig winnende
foto’s van de wedstrijd ‘Boeren-
natuur op scherp’ voorgesteld.
De wedstrijd moest aantonen
dat natuur en landbouw perfect
samengaan. De foto’s toeren
straks als reizende tentoonstel-
ling door de provincie. 
Leen Beunens ging met haar fo-
tocamera op stap in haar ge-
boortedorp Sint-Lodewijk. «Ik
ben in Zuid-West-Vlaanderen
opgegroeid, maar verhuisde op
mijn 26ste naar Heusden-Zolder.
Ik keer maandelijks terug naar
mijn geboortedorp en kan blijven
genieten van de boerennatuur.»

(CDR)

Stichtte Fransman brand in eigen club?

Een mooi stukje ‘boerennatuur’ in Sint-Lodewijk. Repro JVK

Hogan Beernaert toont de uitrusting die hij zal meenemen op zijn avontuurlijke tocht. Foto JVK

Johan Vanhove, Claire Desmet, Roger Debels en Xavier Wyckhuyse. JVK

HOGAN BEERNAERT TREKT IN FEBRUARI OP UNIEK AVONTUUR
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