
Wat te voorspellen was, is ook gebeurd. Op het WK
voetbal voor daklozen in Australië stapten vijftien
spelers uit Zimbabwe en Afghanistan gewoon het
voetbalveld over naar de immigratiedienst van Mel-
bourne om politiek asiel te vragen in het organise-
rende land. Een Keniaanse speler is vermist en het
volledige vrouwenteam van Liberia stapte niet op het
vliegtuig waarop ze verwacht werden. 
Het WK voor daklozen moet de situatie van een ach-
tergestelde bevolkingsgroep in de hele wereld in de
aandacht brengen. Bij de 56 deelnemende landen
was ook een Belgisch team. 
Australië is natuurlijk wel een en ander gewoon: 40
atleten en officials vroegen politiek asiel na de Geme-
nebestspelen in 2006 en 250 na de Wereldjeugdda-
gen in Sydney deze zomer. 
Overigens won Afghanistan het WK na 5-4-winst te-
gen Rusland in de finale.

Dakloze Afghanen winnen 
(en lopen weg)
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Letizia Filippi stelt haar kalender voor. Hij is ook verkrijgbaar in een handiger formaat. ©photo news
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Wij hebben een kalender van de
Bond Zonder Naam, in Italië heb-
ben ze de kalender van Letizia
Filippi. Bij ons is Letizia bekend
als het ex-liefje van Cristiano Ro-
naldo. Dat van de maand juli,
meerbepaald.

Voor de mensen die deze rubriek
niet van nabij volgen, deze kleine
voorgeschiedenis. Tot de zomer
was het dik aan tussen Ronaldo
(23) en Nereida, een 25-jarige
Spaanse schone met een merk-
waardige neiging om haar boven-
kledij uit te trekken van zodra er
camera’s in de buurt kwamen. In
juni ontmoette Ronaldo dan op
een feestje de Italiaanse tv-presen-
tatrice Letizia Filippi (30), toen
nog het liefje van Fabio Cannavaro
van Real Madrid. De transfer tus-
sen de twee Wereldvoetballers van

het Jaar was snel beklonken want
al snel dook Letizia op aan de zijde
van Ronaldo. Letizia heeft met Ne-
reida haar borstimplantaten ge-
meen, maar de Italiaanse gooit er
ook nog opgespoten lippen boven-
op, zodat de ongelijke strijd snel
gestreden was. 
Ronaldo vertrok vervolgens naar
Los Angeles - om er te herstellen
van een enkeloperatie en Paris Hil-
ton van zijn lijf te slaan - en de affai-
re doofde uit. Letizia is nu vastbe-
raden om aan de hand van een ka-
lender met kunstzinnige foto’s de
voetballer voor zich terug te win-

nen. ‘Ze denkt dat hij de kalender
gaat zien en zich gaat realiseren
wat hij allemaal mist’, vertelde een
vriend van de Italiaanse in The
Sun. 
Dat zou nog dik kunnen tegenval-
len want volgens de laatste berich-
ten heeft Ronaldo tegenwoordig
zijn zinnen gezet op de Russische
Alyona Haynes (25), het uithang-
bord van een Russische datingsite
en vooral ook de wettige echtgeno-
te van John Haynes, een Britse za-
kenman van 50. Een vriendin van
de Russische bevestigde intussen
in de Britse pers dat de twee tegen-
woordig een koppel zijn. ‘Hij is be-
kend en hij ziet er goed uit. Maar
het is niet enkel daarom dat ze op
hem valt’, klonk het. Ronaldo ver-
dient 130.000 euro per week. Mis-
schien helpt dat ook. En zijn goede
karakter niet te vergeten. (nvh)

Het kalendermeisje van Cristiano Ronaldo
‘Ze denkt dat hij de
kalender gaat zien en zich
gaat realiseren wat hij
allemaal mist’

Cijfer
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Acht kilogram
is spurtbom
Theo Bos al
afgevallen,
sedert hij
beslist heeft
het volgend
jaar op de weg
te proberen.
Dat is het
gevolg van zijn
overschakeling
van krachttrai-
ningen naar
duurtrainingen.

©pn

Quote

‘Hij lachte duidelijk wat
minder dan in andere
matchen’
Scheidsrechtersbaas
Jeurissen over de immer
vrolijke ref Nzolo, die een
moeilijke middag beleefde
tijdens Club-Standard

245.000 euro. Zoveel telde Ar-
gentijnse profvoetballer Her-
nan Crespo op een Duitse
paardenveiling neer voor de
vijfjarige Holsteinerhengst
Prince Charming, een zoon
van de internationaal succes-
volle springhengst Casall la
Silla. Crespo, momenteel aan-
valler op overschot bij Inter
Milaan, wou zijn 25-jarige
vrouw Alessia Rossi Andra
met deze aankoop verrassen. Alessia is actief in de
Italiaanse jumpings, onder meer met Belgische paar-
den Valesco vd Geeneinde en Tourbillon vd Zuid-
hoek, en won sinds 2006 al een dertigtal wedstrijden.
(gvdv) 

©reuters

Hernan Crespo koopt 
toppaard voor zijn vrouw

Kort

Usain Bolt, de snelste man van deze
planeet, kreeg voor zijn verjaardag een
passend cadeau van zijn sponsor Pu-
ma: een BMW M3 Coupé. De Jamai-
caan moest hiervoor afgelopen maand
al een keer speciaal naar Duitsland af-
reizen. Hij werd daar een dag lang on-
derworpen aan een reeks rij-instructies
om de bolide in bedwang te kunnen
houden. Deze week werd zijn nieuwe wagen in Jamai-
ca afgeleverd. ‘In Duitsland hebben ze me verteld dat er
een speciale functie op zit die er voor zorgt dat de weg-
ligging in orde blijft’, zegt Bolt. ‘Zolang ik die knop niet
uitzet, moet alles goed gaan. Ik ben bovendien voor-
zichtig. Ik rijd niet als een gek, ik heb mezelf en de wa-
gen onder controle.’ (hjb)

©afp

Snelle Usain Bolt krijgt snelle wagen 
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Uw gemeente elke dag in de krant
sANZEGEM
PROJECTEN De projecten over de
herinrichting van Vichteplaats en
de weg-en rioleringswerken in de
Kerkdreef, Vichte werden samen-
gevoegd. Voor allebei stelde men
dezelfde ontwerper aan: nv Arca-
dis Belgium uit Kortrijk. De sa-
menvoeging zorgt ervoor dat de
gemeente ook vlugger op subsi-
dies kan rekenen van de Vlaamse
Milieumaatschappij VMM. Voor
de Kerkdreef gaat het over de ver-
nieuwing van de riolering, die men
onder de rijweg zal aanbrengen
omdat in de zijbermen de nutslei-
dingen werden aangelegd en er
ook knotwilgen staan. (djw)

sAVELGEM
ACCORDEON Het accordeonfestival
dat vorig weekend startte in ge-
meenschapscentrum Spikkerelle
wordt zaterdag 20 december afge-
sloten met een optreden van het lo-
kale Stro Kwartet in eetcafé Cirk
nabij de kerk in Outrijve. Het con-
cert start om 20.30 uur. De toe-
gang is gratis. (djw)

sDEERLIJK
DEKEN Er kwamen zo’n honderd
feestvierders samen voor het feest
van Sint-Elooi. De oudste vereni-
ging van de gemeente verkoos Ste-
faan Vanwynsberghe tot nieuwe
deken. Hij volgt Peter Taelman op.
Stefaan woont op de Belgiek en is
ook actief bij de vinkeniers. Burge-
meester Claude Croes (CD&V) zei
in zijn speech dat de deken een
stuk de geschiedenis ingaat, om-
dat men slechts éénmaal in zijn le-
ven kan worden verkozen. (mvd)

sHARELBEKE
WANDELTOCHT De lokale afdeling
van het Rode Kruis doet ook mee
aan de actie Music For Life van Stu-
dio Brussel. Zo zullen de vrijwilli-
gers zondag 21 december een ge-
sponsorde wandeltocht onderne-
men naar het Glazen Huis in Gent.
Wie mee wil stappen of graag
wenst te sponsoren, neemt contact
op: 0478-21.43.80 of info@rode-
kruisharelbeke.be. (djw)

sKORTRIJK
HITEK De bekende actie Music for
Life zamelt dit jaar geld in voor het
Rode Kruis. De actie staat in het te-
ken van de miljoenen moeders en
kinderen die op de vlucht zijn voor
oorlog en geweld. Veel van de cur-
sisten Nederlands voor anderstali-
gen op CVO Hitek hebben deze
traumatische ervaringen zelf mee-
gemaakt. Daarom worden zij dit
jaar extra in de kijker gezet. Elke
avond tijdens de pauzes van de les-
sen verkopen zij glühwein, choco-
lademelk en cake voor het goede
doel. CVO Hitek Centrum, Hove-
niersstraat 34 Kortrijk, 19.30 tot
19.50 uur, tot donderdag 18 decem-
ber. (vkk)

sKUURNE
KERSTEVOCATIE Ook Neos Kuurne
viert het kerstgebeuren op zijn ma-
nier. Vandaar dat ze donderdag
een kerstevocatie met woord en
beeld, gebracht door Guido Gie-
len, organiseren. Leden krijgen om
14 uur gratis toegang tot de Hoeve-
schuur. Niet-leden betalen 5 euro
voor de activiteit, koffie en vier-
uurtje inbegrepen. Meer info: Nico
Guillemyn, 056-35.69.60. (sfb)

s LENDELEDE
SOCIAAL HUIS De werken aan het So-
ciaal Huis op het Dorpsplein zijn
volop bezig. Bepaalde diensten
moeten tijdelijk verhuizen binnen
het gebouw. Op sommige ogen-
blikken is het mogelijk dat de
hoofdingang is afgesloten. Men
kan dan binnen via de parking en
de zijdeur. Het OCMW-personeel
doet zijn uiterste best om de diens-
verlening in de beste omstandighe-
den te laten verlopen. (dwc)

sMENEN
COPPENS Laurent Coppens (36) ,
fractieleider van de CD&V in de ge-
meenteraad van Menen en CD&V-
voorzitter Zuid-West-Vlaanderen,
is de nieuwe woordvoerder van
staatssecretaris Brigitte Grouwels
(CD&V) in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. Hij wordt verant-
woordelijk voor alle communicatie
met de Vlaamse en Franstalige me-
dia. Met het oog op de verkiezin-
gen volgend jaar, zal hij zich ook
bezighouden met de campagne-
communicatie. Laurent Coppens
studeerde rechten in Kortrijk en
Leuven en behaalde een bijko-
mend economisch diploma in het
Frans aan de katholieke universi-
teit van Mons. (odw)

s SPIERE-HELKIJN
VERHOGING Net zoals in andere ge-
meenteraden komt ook in de facili-
teitengemeente de verhoging van
de eindejaarstoelage 2008 voor het
personeel ter sprake. Men be-
spreekt dit punt tijdens de verga-
dering op dinsdag 30 december.
(djw)

sWAREGEM
PARKEREN Na onderzoek heeft men
beslist om in de Olmstraat tien
plaatsen te reserveren voor kort-
parkeren. Ook in de Marcel Win-
delsstraat is dat het geval. Men
moet op die plaatsen gebruik ma-
ken van zijn parkeerschijf, zodat
men dan maximaal twee uur gratis
mag parkeren. (djw)

sWERVIK
KERSTHAPPENING In de campus
langs de Hellestraat, organiseren
de Grenslandscholen op woens-
dag 17 december een kersthappe-
ning. De leerlingen van de basis-
scholen De Horizon en de Taalkof-
fer werden bij de voorbereiding be-
trokken. De leerkrachten Björn
Leleu en Jurgen Demeyere zijn
voor de gelegenheid de Swingende
Sancta Claus. Aanvang om
16.30 uur. (dwc)

sWEVELGEM
BESPREKING Schepen van Financiën
José Debel (CD&V) verdedigde tij-
dens de jongste gemeenteraad met
vuur en branie de beleidsnota en
budget 2009. Deze werd meerder-
heid tegen oppositie goedgekeurd.
(vlw)

s ZWEVEGEM
OVERDRACHT Verkavelaar nv Kijk en
Bouw draagt het elektriciteitsnet
en het aardgasnet van de verkave-
ling in de Sint-Hubertusstraat en
de Koning Boudewijnstraat, Moen
gratis over aan de gemeente. Die
verkoopt dan zelf de netten aan
Gaselwest voor een bedrag van
3.710 euro. (djw)

Voorzitter Chris Loosvelt (CD&V)
lichtte de beleidsnota en het bud-
get 2009 toe tijdens de gemeente-
raad. ‘Het totaal van de investerin-
gen bedraagt 1.290.000 euro. Voor
de dienst thuisbezorgde maaltij-
den is de aankoop van een nieuwe
wagen (25.000 euro) gepland, net
als informatica en een telefoon-

centrale (135.000 euro). De wo-
ning in de Gullegemstraat 171 te
Wevelgem wordt aangekocht en
gerenoveerd (230.000 euro). Acht
sociale huurappartementen ko-
men er in de Lauwestraat
(1.200.000 euro). Hiervan zijn de
werken gestart.
Voor het Gulle Heem worden mo-
nocontainers (onder de grond)
geplaatst en meubilair en medisch
materiaal (125.000 euro) aange-
kocht. In Ter Mote is een verwar-
mingsketel, meubilair en medisch
materiaal noodzakelijk (115.000
euro). In serviceflatgebouw Ter
Meersch worden de glasgordijnen

vervangen (15.000 euro). Voor de
dienst thuiszorg komt er een nieu-
we warmtekast (10.000 euro).’
‘De werken van de eerste fase van
het Gulle Heem verlopen nog
steeds volgens plan en zullen
rond 1 juli 2009 klaar zijn. Dan
kan een deel verhuizen. Voor Ter
Mote in Wevelgem werd het dos-
sier midden 2007 ingediend en
waren er geen opmerkingen,
maar wachten we nog steeds op
de handtekening van de minister.
Een dagverzorgingscentrum zou
wenselijk zijn, maar dat is nog een
open vraag’, legt Loosvelt uit.
(vlw)

Gemeente stopt OCMW 4 miljoen euro toe
sWEVELGEM De gemeentelijke
toelage voor het OCMW bedraagt
voor 2009 4.013.823 euro en blijft
hiermee netjes binnen het voor-
opgestelde bedrag. Het betekent
een lichte verhoging in vergelij-
king met 2008.

s Geboren 18 maart 1953.
s Kinesiste van beroep.
s Studeerde aan Hoger Instituut

Paramedische Beroepen in Gent.
s Gehuwd met Jo Vandenhende,

werkzaam bij de firma Bekaert.
s Gezin telt drie kinderen: Jan

(30), Annemie (29) en Pieter
(26).

s Speelt als amateur cello en is lid
van het Kortrijk Symfonisch
Orkest. (bvc)

Lieve
Vandenhende-Vervisch 

...............................................Wie is?

Bernard Vancraeynest 

‘Ik zie die trofee niet als een
pluim voor mijzelf, maar
voor al wie de ALS-liga, waar-

voor ik jaarlijks een concert orga-
niseer, genegen is en wie in het ver-
leden financieel heeft willen bij-
springen’, zo vertelt ze.
De Pluim is de trofee die de Koning
Boudewijnstichting, met de regio-
nale omroep Focus-WTV als me-
diapartner, jaarlijks uitreikt aan
een vrijwilliger die zich buitenge-
woon heeft ingezet voor anderen.
Lieve werd spontaan door haar
achterban genomineerd. 

In 1993 kwam ze beroepshalve in
contact met ALS, wat staat voor
Amyotrofe Lateraal Sclerose. Lie-
ve: ‘Om tot nu toe onbekende rede-
nen sterven bij die patiënten ze-
nuwcellen in het ruggenmerg af,
waardoor de verlamming van de
persoon geleidelijk aan toeneemt.’ 
Haar allereerste patiënt die aan
ALS leed, was de inmiddels
overleden advocaat Roland Rem-
merie. ‘Gedurende vijf jaar mocht
ik hem als kinesiste begeleiden.
Net als ik hield ook hij van klassie-
ke muziek. Zo groeide, samen met
Roland, het idee om in Sint-Denijs

een benefietconcert te houden ten
voordele van de ALS-liga. Als oud-
ste uit een gezin van zeven zit orga-
niseren mij nu eenmaal in het
bloed.’
Waarom ligt ’t Zomert in Sint-De-
nijs dat ze al een dozijn keer orga-
niseerde haar zo nauw aan het
hart? ‘Ik ervaar telkens weer hoe-
veel deugd de ALS-patiënten en
hun familie aan onze ontmoe-
tingsavond beleven. Terwijl ieder-
een voluit geniet van de hemelse
muziek, heerst er een sfeer van
vriendschap en echte betrokken-
heid. Het doel is zeker de moeite
waard: ALS-patiënten zijn nu een-
maal zeer zorgbehoevend. Naar-
mate de ziekte toeneemt, zitten ze
steeds méér gevangen in hun eigen
lichaam. Elke dag opnieuw mer-
ken ze dat ze iets niet meer kun-
nen. Hoewel wij in een prachtig
land leven qua zorgverstrekking,
is er voor de ALS-liga nog meer dan
genoeg te doen om patiënten en
hun familie te ondersteunen waar
nodig.’ 
Lieve denkt hierbij aan het arse-
naal van hulpgoederen dat de Liga

via haar uitleendienst ter beschik-
king wil stellen: rolstoelen, tilliften
maar ook dure spraakapparaten.
In de loop van de ziekte wordt bij
de ALS-patiënt de spraakverlam-
ming steeds groter. De Liga wil aan
zee ook een speciaal zorgcentrum
voor ALS-ers realiseren. Het pro-
ject staat in de steigers. En ook
daar is nog geld voor nodig.

s Zwevegem Lieve Vandenhende-Vervisch 
mag De Pluim op zak steken

‘Organiseren zit
mij in het bloed’

‘Door een benefietconcert
te organiseren, kon ik
mijn liefde voor de
klassieke muziek koppelen
aan mijn inzet voor de
ALS-liga’

Lieve Vandenhende-Vervisch
was gisteren dolgelukkig dat ze
De Pluim in ontvangst mocht
nemen, een prijs voor een
vrijwilliger die zich buitenge-
woon heeft ingezet. Lieve
organiseert jaarlijks een con-
cert ten voordele van de ALS-
liga.

Lieve kreeg deze trofee en een cheque van 2.000 euro. ©Patrick
Holderbeke
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