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BURST ‘Voor mij zal het al
licht te laat zijn, maar ik hoop
dat door onze acties het we
tenschappelijk onderzoek te
gen A.L.S. in een stroomver
snelling komt en zo anderen
kan helpen.’ Die woorden
sprak Johan De Clippeleer tij
dens een interview dat in sep
tember in onze krant ver
scheen. Hij had amper enkele
weken tevoren het verdict ge
kregen dat hij aan dezelfde
ongeneeslijke ziekte leed
waaraan zijn broer eerder was
gestorven.
Johan had zich op dat ogen
blik geëngageerd als mede
werker van de ALSliga en gaf
in de herfst voordrachten over
de ziekte in scholen en pro
mootte de ijsemmeracties die
in onze regio werden gehou
den om aandacht te vragen
voor ALS.
‘Hij dacht altijd eerst aan an
deren en zelden aan zichzelf,’
zegt zijn echtgenote Rita Noe
rens, die de voorbije weken
niet van Johans ziekbed week.

‘Hij had een bijzonder agres
sieve vorm van ALS gekregen.
Korte tijd na de diagnose be
gonnen zijn krachten ziender
ogen te verminderen. Hij be
landde snel in een rolstoel en
was blij dat hij in de herfst
nog in zijn rolstoel een wan
delingetje kon maken met zijn
hond Daisy en dat hij in fami
liekring kon genieten van het
gezelschap van zijn kinderen
en kleinkinderen. In novem
ber was het al zo erg dat hij in
de palliatieve afdeling van het
Aalsterse ASZ moest worden
opgenomen. Honderden
vrienden zijn hem daar nog

komen bezoeken. Gelukkig
bleef zijn spraakvermogen ac
tief tot vlak voor zijn dood.
Met Kerstmis heeft hij nog
een ontroerende afscheids
speech gegeven. Enkele dagen
later is hij zachtjes heenge
gaan.’
Johan De Clippeleer was be
kend in ErpeMere en omge
ving. Nadat hij zelf had ge
voetbald, bleef hij een fervent
supporter van de Bambrugse
voetbalclub, hij was lid van
zangkoor Singhet Vroo uit
Burst, speelde in dertien to
neelstukken in ErpeMere. In
de plaatselijke rusthuizen
kent men hem als entertainer
in de vorm van Vader Abra
ham en Eddy Wally en in veel
gezinnen kwam hij op bezoek
als SintMaarten.
De afscheidsviering heeft
plaats op zaterdag 10 januari
om 11.15 uur in de SintBavo
kerk in Mere.

Johan De Clippeleer,
regionaal promotor
van de Ice Bucket
Challenge voor onder
zoek tegen de ziekte
ALS en bekend vereni
gingswerker in Erpe
Mere, verloor op 61ja
rige leeftijd de strijd
tegen de fatale spier
ziekte die de voorbije
zomer bij hem werd
vastgesteld. Familie
en vrienden reageren
geschokt.

HERMAN LANEAU

Johan De Clippeleer verliest
strijd tegen spierziekte A.L.S.

,,RITA NOENS
Echtgenote

Met Kerstmis gaf hij
nog een ontroerende
afscheidsspeech

Johan De Clippeleer samen met zijn hond
Daisy een paar dagen voor zijn dood. Foto: hls

‘Hij dacht altijd
eerst aan anderen’

Deze fase omvat de heraan
leg van de Brakelsesteenweg
(N8) tussen de Aardeweg en
het Q8tankstation. Het einde
van fase 6 is gepland in juli,
als de weersomstandigheden
meevallen.
Om de hinder te beperken, is
de laatste fase opgesplitst in
twee delen. Fase 6a omvat de
zuidzijde van de weg, fase 6b
de noordzijde. In beide deel
fasen legt de aannemer een
gescheiden riolering, een
nieuw wegdek en een nieuw
fiets en voetpad aan. De eer
ste deelfase duurt tot eind
april. Aansluitend start deel
fase 6b.
Het al heraangelegde ver
keersplein Den Dollar blijft
tijdens fase 6 volledig toegan

kelijk, behalve voor het ver
keer richting Brakel. Fietsver
keer wordt in beide richtin
gen omgeleid. Fietsers vanuit
Brakel nemen de Aardeweg en
de Oude Eichembaan, waarna
ze uitkomen op de rotonde
Den Dollar. Richting Brakel
volgen fietsers, net zoals auto
verkeer, de Outerstraat, Kerk
hofstraat en Ziekhuizenstraat.
Het autoverkeer volgt de lo
kale omleiding ter hoogte van
de Outerstraat. Via de Kerk
hofstraat en Ziekhuizenstraat
komt het verkeer terug op de
Brakelsesteenweg. In de Ou
terstraat en Kerkhofstraat
geldt voor de duur van fase
zes éénrichtingsverkeer rich
ting Brakel.
De voorbije weken, tijdens
het bouwverlof, werd het ver
keer al toegelaten op het vol
ledige verkeersplein, net zoals
dit na afloop van de werken
zal verlopen. Er waren toen
weinig verkeersproblemen.
(vmd)

NINOVE Het einde van de
werken aan Den Dollar in
Ninove is in zicht. Van
daag start de aannemer
met de zesde en tevens
laatste fase.

Werken aan Den Dollar
gaan laatste fase in

NINOVE Ferdi De Ville,
de fractieleider van SP.A/
OPen, heeft onverwacht
zijn ontslag gegeven in de
Ninoofse gemeenteraad.

De Ville was de voorbije
maanden bijzonder actief als
fractieleider waardoor zijn
ontslag als een verrassing
komt voor de Ninoofse ge
meenteraadsleden.
‘Deze beslissing, die ik met
spijt neem, komt niet uit de
lucht gevallen. Ik loop al een
tijdje met het idee dat ik,
door nieuwe verantwoorde
lijkheden in mijn job aan de
universiteit en door verande
ringen in mijn privésituatie,
mijn mandaat niet ten volle
kan invullen. Ik hecht te veel
belang aan dit mandaat om
het op die manier te blijven
doen, en ruim dan ook liever
plaats.’

Met overtuiging

‘Toch heb ik geen spijt van
de voorbije twee jaar. Mijn
respect voor het politieke
ambt, dat al groot was, is al
leen maar gegroeid. Ik heb
gezien hoe velen, zowel bij

meerderheid als oppositie,
zich hard inzetten, met over
tuiging als voornaamste drijf
veer.’
‘En ik ben nog steeds fier
mee te hebben gewerkt aan
het Lenteakkoord, waarvan
ik overtuigd blijf dat het Ni
nove naar een mooie toe
komst leidt’, zegt De Ville.
‘De meerderheid heeft wel
nog veel werk om dit akkoord
verder uit te voeren, én zowel
in als buiten de gemeente
raad beter uit te leggen hoe
haar beslissingen Ninove ten
goede komen.’
Eerste opvolger Misja De
Ridder zal De Ville in de ge
meenteraad vervangen. (vmd)

Ferdi de Ville: ‘Respect voor
politiek gegroeid.’ Foto: vmd

Fractieleider Ferdi De Ville
van SP.A/OPen stapt op

AAIGEM

Boer belandt met
voet onder wiel
De brandweerkorpsen van
Herzele en Aalst haastten zich
zaterdagavond omstreeks
19 uur naar de Lammersweg
in Aaigem waar een boer met
zijn voet onder het achterwiel
van zijn tractor was beland.
De man had in de smalle Lam
mersweg een haag van een
woning geraakt, stapte uit om
de schade op te meten, maar
vergat de handrem van zijn
zware tractor aan te trekken.
De tractor bolde achteruit,
over de voet van de man.
Brandweer en politie sloten
de straat af en wisten de man
na een kwartier uit zijn nete
lige situatie te bevrijden. Hij
werd naar een ziekenhuis
overgebracht. (wjn)

DENDERLEEUW

Zoekactie naar
vermiste vrouw
De brandweer van Dender
leeuw zocht gisternamiddag
in samenwerking met de poli
tie langs de Dender in Den
derleeuw naar de vermiste
Agnes Cortvrindt (66). Haar
schoonzoon zette de vrouw
uit Liedekerke op zaterdag
20 december 's nachts af aan
haar woning. Sindsdien ont
breekt elk spoor.
Na vruchteloze zoektochten
in december speurden de
hulpdiensten gisteren op en
langs de Dender op de grens
van Liedekerke en Dender
leeuw. Zonder resultaat.
Wie weet waar Agnes zich be
vindt of Agnes heeft gezien
wordt gevraagd de speurders
te contacteren op het nummer
0800/30.300. (wjn)

AALST

Verdachte geur
in huis Koolstraat
Buurtbewoners uit de Kool
straat merkten zondag om
10 uur een lichte rookgeur op
aan een woning en verwittig
den de brandweer. Die con
troleerde de woning en de om
geving, maar kon geen vuur
haard vinden. (wjn)

GOEFERDINGE

Wateroverlast door
verstopte riolering
De brandweer rukte zaterdag
avond uit voor wateroverlast
in de Oudenaardsestraat en de
Hazelaarstraat. Over 50 meter
stond er 20 cm water op het
wegdek. Na een uur was het
water weg en kon het verkeer
weer door. Oorzaak was een
verstopte riolering. (gds)


