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VRIJDAG 12 SEPTEMBER 2014 I 26I DE PANNE - ADINKERKE 

ONZE MEDEWERKERS
Gudrun Steen, 0496 99 78 73,
gudrunsteen@telenet.be ; Els De-
saever, Veurnestraat 44, Pervijze,
els.desaever@belgacom.net ; Serge
Jansen, Veurnestraat 126, De Pan-
ne, 0475 63 33 30, serge.jansen@
telenet.be.

ONZE FOTOGRAFEN
Gudrun Steen, 0496 99 78 73,
gudrunsteen@telenet.be ; Eric
Delanghe, 0475 57 13 02,
delanghe.eric@telenet.be ; Serge
Jansen, Veurnestraat 126, De Pan-
ne, 0475 63 33 30, serge.jansen@
telenet.be.

WEEKDIENST

DOKTER
Centraal nummer : 070 24 65 55.

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

DIERENARTS
14 september : Dr. Johan Devloo,
058 41 49 09. 

CONTACT

GEBOORTEN
Otto Delva, z. v. Steve en Sofie
Depoorter, Veurnestraat – Elise
Vantyghem, d. v. Anthony en Stép-
hanie Sennesael, Kasteelstrat –
Alexandre Goldar, z. v. Howard
Grothe en Jamilla Goldar, Koninklij-
ke Baan.

HUWELIJKEN
Sven Clauw, Parnassialaan en
Dorathoto Storolli, Atibaia (Brazilië)
– Michiel Claesen, Broekstraat en
Jade Dejaegere, Doornstraat –
Magomed-Bashir Umarov en Zey-
nap Kotieva, Koninginnelaan –
Gurjant Singh, Rorgarh (India) en
Christine Deleye, Duinenstraat –
Koen De Vos en Charlotte Debeuc-
kelaere, Dynastielaan.

OVERLIJDENS
Mercédès Vandecasteele, 88 j.,
wed. v. Robert De Potter, Koninklij-
ke Baan – Monique Van Stokstrae-
ten, 58 j., ongeh., Ollevierlaan –
Laurent Vercoutter, 85 j., wedn.v.
Monique Verbouwe, Marktlaan –
Roger Dehoorne, 83 j., wedn.v.
Denise Huyghe, Koninklijke Baan –
Luise Dröge, 76 j., wed. v. André
Hacke, Verenigingstraat – Claudine
Dehet, 68 j., echtg. v. Louis Burki,
Fazantenlaan – Christiane Staelen,
79 j., Nieuwpoortlaan – André
Frère, 82 j., echtg. v. Irène Wullepit,
Zeelaan – Renée Verhelst, 78 j.,
echtg. v. Maurice De Bruijn, Veur-
nestraat – Henri Goes, 91 j., ongeh.,
Koninklijke Baan – André Carnier,
84 j., echtg. v. Regina Staessen,
Witteberglaan – Odette Debaenst,
78 j., echtg. v. Gilbert Kockempoo,
Veldstraat – Jacques Decroix, 69 j.,
echtg. v. Hilda Wybaillie, Dynastie-
laan – Regina Ryckewaert, 98 j.,
wed. v. Jan Huyghe, Driedistelweg
– Gilbert Viaene, 67 j., echtg. v.
Diana Kesteloot, Veurnestraat.

BURGERLIJKE
STAND

Samuel zag het levenslicht op
vrijdag 5 september in het AZ
Sint-Augustinus in Veurne. Dit
jongetje is de tweede zoon van
Geoffrey Corion en Sue-Ellen
Cretel uit de Smekaertstraat in
Adinkerke. Samuel woog bij de
geboorte 3,670 kg en mat 49 cm.
Een flinke broer voor Diego.
(Foto PBK)
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Samuel

Sociale netwerksites bulken van
de filmpjes van mensen die mee
doen aan de Ice Bucket Challen-
ge. Vorige week werd onder
meer Bart De Waele genomi-
neerd door juf Sigrid. Bart is
directeur van de gemeenteschool
in Adinkerke. Hij doorstond de
kwelling van de emmer ijskkoud
water ten voordele van de ALS-
liga. “Ik nomineer op mijn beurt
onze schepen van Onderwijs
Arne Debaeke, de voorzitster van
de Vriendenkring Nathalie Ben-
teyn en vriend Dominiek Latré”,
laat Bart weten. “We staan te
weinig stil hoe gelukkig we ons
mogen prijzen als we gezond en
wel zijn. Hopelijk brengen de
uitdagingen veel geld op zodat
er nieuwe technieken en genees-
middelen ontwikkeld kunnen
worden.” (Foto GUS)

Bart De Waele ondergaat de ice
bucket challenge. (Foto GUS)

ADINKERKE

Ice bucket
voor directeur
Bart De Waele

“Ik ben tevreden over de voorbije
opendeur van de nieuwe sport-
zaal”, reageert sportschepen Ann
Woestijn. “Er kwamen honderden
mensen langs. Die vonden de zaal
wel mooi maar soms kreeg ik te
horen dat de betonnen binnen-
muren kaal waren maar dat blijft
zo. We hebben geïnvesteerd in
mooie zalen, vloer en sportmateri-
aal. We zullen de binnenmuren
wel nog extra laten behandelen
want ze geven af. Sommige men-
sen vinden het jammer dat het
zwembad er niet meer is.”

KLIMMUUR
De zaal waar de klimmuur zal ge-
bouwd worden, wierp hoge ogen.
Letterlijk en figuurlijk. “De klim-
muur zal normaalgezien nog dit
jaar afgewerkt zijn. Dat wordt echt
onze blikvanger.”
De sporthal bestaat uit vier velden
waarvan één wedstrijdveld dat uit-
gerust is met een vaste tribune
voor 260 bezoekers. De zaal leent
zich uitstekend voor het beoefe-
nen van basketbal, volleybal, bad-
minton, tennis, handbal, mini-
voetbal en zaalvoetbal. Op de ver-
dieping hebben we een danszaal
ingericht en dat is nieuw. De po-

werzaal was er al, maar komt nu
wel beter tot zijn recht. In totaal
zijn er tien groepskleedkamers en
drie afzonderlijke kleedkamers.
Bezoekers kunnen dankzij de pas-
serelle op de verdieping de sport-
activiteiten volgen. In het najaar
opent op de gelijkvloerse afdeling
een ruime cafetaria die we in con-
cessie geven. Dit najaar zullen we
de parking aanleggen en de open-
bare verlichting vernieuwen. Er
komen ook nog extra sportfacili-
teiten. We zullen outdoor fitness-
toestellen plaatsen, een speeltuin
voor de kleinsten inrichten, twee
padelvelden aanleggen, een klein
voetbalveldje en een omnisport-
veldje. Ook leuk is het geplande
hindernissenparcours. Een Finse
looppiste van 750 meter rondom
de sportzaal vormt het sluitstuk in

dit sportverhaal. Hopelijk zijn alle
werken tegen de krokusvakantie
volgend jaar achter de rug. Sport-
verenigingen vinden ondertussen
vlot de weg naar de sportzaal.”

TENNISTERREINEN
“ De volgende sportieve uitdaging
wordt de bouw van een nieuw
clublokaal voor de tennisliefheb-
bers. De tennisterreinen bij de
sportzaal verdwijnen maar bij het
nieuwe clublokaal, bij het bezoe-
kerscentrum De Nachtegaal, plan-
nen we er dus nieuwe. Hopelijk
krijgen we snel het licht op
groen”, aldus nog Ann Woestijn.
De sportdienst van De Panne
heeft een ruim sportprogramma
uitgewerkt en gebundeld in de
brochure sport@depanne.be. In-
fo: 058 42 18 20. (GUS)

“Nieuwe klimmuur
is onze blikvanger”
NIEUWE SPORTZAAL LOKT HONDERDEN KIJKLUSTIGEN
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q De opendeur van de
nieuwe sportzaal in De
Panne lokte het voorbije
weekend honderden kijk-
lustigen. Volgens sport-
schepen Ann Woestijn
waren die positief maar
hadden ze ook kritische
opmerkingen. Hoe dan
ook, de sportzaal is nu al
in trek bij heel wat spor-
tievelingen. Op woensdag
en vrijdagavond moet
zelfs al de sportzaal van
het KTA bijgehuurd wor-
den.

Sportschepen Ann Woestijn in nieuwe sporthal, die vorige zondag voor het
grote publiek openstond. (Foto GUS)
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50 ACTIEF DE PANNE
Op maandag 22 september vindt
om 14 uur in De Korre, Koninklijke
Baan 7, een voordracht plaats rond
‘Tips en trucs om energie te bespa-
ren’. Heughebaert Koen, medewer-
ker vzw Zonnewindt, geeft de
toespraak. Stijgende energieprijzen
nemen een steeds grotere hap uit
ons budget. Zonder comfortverlies,
kunnen we daar zeker iets aan
doen. Vaak kan dat met kleine

inspanningen. Diverse thema’s
zoals verwarming, verlichting, huis-
houdtoestellen, sluipverbruik…
komen aan bod. Telkens krijgt u
heel wat tips om te besparen. Ook
de energieleverancier ontsnapt niet
aan onze aandacht. Leden betalen
3 euro, niet-leden 5 euro; koffie of
thee inbegrepen. Men vraagt in te
schrijven voor 19 september bij 50
Actief De Panne,058 62 49 24 -
marcella.depuydt@telenet.be -
www.lbvwest.be/50Actief/Depanne.
Iedereen is welkom. (MV) 

VARIA

DE PANNE

VANDALISME AAN
CARAVAN
In de Nieuwpoortlaan in De Panne
pleegde een onbekende vandalis-
me aan een caravan. Met een mes
werd de voortent beschadigd en
werden grote insnijdingen ge-
maakt. Er werd evenwel niets ge-
stolen ter plaatse. 

FEITEN


