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PROGRAMMA
11U00 JUNIOREN
12U00 BELOFTEN
13U45 SACK ZELFBOUW LADIES TROPHY
15U00 ELITE HEREN

INKOM
12 EURO
VVK 11 EURO

DVVVERZEKERINGENTROFEE.BE

Elke laatste donderdag van
de maand komen de Vondel-
hofvrienden, die vroeger aan-
gesloten waren bij de jogging-
club van het Vondelhof, op
verzoek van Jean-Paul Pode-
vijn (63) samen in café de
Biercinema in Haaltert. Of
toch als zijn toestand het toe-
laat. Bijna drie jaar geleden
werden bij hem de eerste

symptomen van Amyotrofi-
sche Laterale Sclerose (ALS)
vastgesteld en twee jaar gele-
den kreeg hij in deze kerstpe-

riode de definitieve diagnose.
Afgelopen donderdag was een
bijzondere editie van de
maandelijkse samenkomst.
De Biercinema zat voor de ge-
legenheid stampvol met
vrienden en familie van Jean-
Paul. Zijn favoriete muziek
werd live door een band ge-
bracht. “Dit kunnen organise-
ren is voor ons belangrijk om
aan te tonen dat we hem blij-
ven steunen. We zijn als
vriendengroep veel hechter
geworden, maar blijven wel
met een gevoel van onmacht
achter”, zegt Rik Van der

Meeren.
“Maandelijks afspreken is

voor hem niet gemakkelijk
door zijn ziekte en de onge-
makken die het met zich mee-
brengt, maar hij doet het om
bij ons te kunnen zijn.” De
vriendengroep overhandigde
Jean-Paul een cheque van 800
euro die ze in het kader van de
Warmste Week voor de ALS-
Liga hebben ingezameld. “Ho-
pelijk kunnen daarmee veel
mensen worden geholpen en
kan de ziekte in de toekomst
worden bestreden. Jean-Paul
gaat puur op karakter verder.

Dat is voor ons een les in ne-
derigheid en relativeren”, be-
sluit Van der Meeren. Ook zus
Annie Podevijn is er steevast
bij in de Biercinema. “Het is
zo'n lieve man, die graag leeft.
Normaal zou hij nu in zijn bed
moeten liggen. Gisteren is hij
zelfs nog met de verpleging
gaan eten. Daar is hij echt de
‘chouchou’ van de afdeling. Al
is het erg zwaar en hij gaat
achteruit maar we maken er
allemaal het beste van. Dat
zijn vrienden dit organiseren
en zo'n cheque afgeven is
prachtig”, zegt zij.

Vondelhofvrienden zamelen geld in voor ALS-liga

Vrienden en familie geven Jean-Pierre 
elke maand een vip-behandeling
Het was een emotionele 
samenkomst van de Von-
delhofvrienden in De 
Biercinema. ALS-patiënt 
Jean-Paul Podevijn kreeg 
van zijn vrienden een vip-
behandeling met zijn fa-
voriete muziek, een emo-
tionele speech en een che-
que van 800 euro voor de 
ALS-Liga.

HAALTERT 

W Jean-Paul omringd door familie en vrienden. Elke laatste donderdag van de maand proberen ze samen te komen.

ELKE MEERT

EM
D

ANNIE PODEVIJN
ZUS JEAN-PAUL

“Dat zijn vrienden dit 
voor hem organiseren 
en zo'n cheque 
afgeven, is prachtig”

MEERBEKE

Brand in woonkamer
Zaterdagavond rond 18.30 uur is 
brand uitgebroken in een woning 
op de Brusselbaan in Meerbeke. 
De woonkamer boven in het huis 
liep heel wat rook- en waterscha-
de op. De woning is tijdelijk on-
bewoonbaar. Vermoedelijk is 
een brandende kaars of sigaret 
de oorzaak van de brand. Geluk-
kig had de brandweer behalve 
wat nablussen, niet veel werk. 
Het vuur doofde spontaan, waar-
door de rest van de woning ge-
vrijwaard bleef. De bewoners 
waren op het moment van de fei-
ten beneden en konden zich tij-
dig naar buiten begeven. (lvdb)

NINOVE

Eerste werkdag vieren 
met Versato XXL
Wie de eerste werkdag van het 
nieuwe jaar feestelijk wil inzet-
ten, kan op woensdag 2 januari 
bij het Veaudeville Pop-Up The-
ater in de Mallaardstraat terecht. 
Cocktailbar Versato pakt er uit 
met ‘Versato XXL” vanaf 17 uur.   
(emd)

SINT-GILLIS-DENDERMONDE

De Leeuwerckenaers 
zoeken mannen
De Koninklijke Rederijkerska-
mer de Leeuwerckenaers is op 
zoek naar mannelijke toneelspe-
lers. “Jaarlijks worden er 2 pro-
ducties georganiseerd”, zegt Tat-
jana Bosman. “Wij proberen met 
elke productie vernieuwend en 
verrassend uit de hoek te komen. 
In onze vereniging zijn vrouwen 
en mannen actief, maar we heb-
ben een klein tekort aan manne-
lijke spelers. Geïnteresseerden 
kunnen ons mailen.” 
www.de-leeuwerckenaers.be,  
(svov)


