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TERNAT Assesteenweg 24 Tel : 02/569 82 99

LINKEBEEK Alsembergsestwg37 Tel : 02/331 23 32

ELSENE Elsenestwg 113 ‐ 115 Tel : 02/511 46 58

OPEN
van dinsdag tot
zaterdag tussen
10:00 en 18:30.

van 1 tot 31 oktober :d21% BTW cadeau** voorwaarden & info : www.deslaapadviseur.be

AUPING BEKA FYLDS’ INNERGETIC LATTOFLEX SCHRAMM STYLDECOR SWISSFLEX TEMPUR TRECA INTERIORS PARIS VI-SPRING

DENDERLEEUW Stijn
Kiekens werkt bij de techni
sche diensten van het Dender
leeuws gemeentebestuur. De
komende dagen ruilt hij zijn
werkplunje in voor zijn sport
uitrusting. ‘Twee jaar geleden
ben ik met deze duursport be
gonnen. Het was mijn doel om
ooit te kunnen deelnemen aan
het Xterrawereldkampioen
schap. In augustus heb ik me
evenwel al kunnen kwalifice
ren in Tsjechië zodat ik sinds
dien volop heb kunnen toeleg
gen op het wereldkampioen
schap.’

Stijn moet op 27 oktober se
rieus aan de bak. ‘De wed
strijd bestaat uit 1.500 meter
zwemmen, 30 kilometer
mountainbiken op een zwaar
terrein en nog eens een trail
run van 10 kilometer. De wed
strijd duurt niet zo lang als de

Iron Man, maar ze is veel in
tensiever, explosiever. Op een
goeie drie uur tijd hoop ik de
finish te halen.’
Trainen is voor Stijn bijna
een fulltime bezigheid. ‘Ge
makkelijk is dat evenwel niet.
Ik heb mijn job maar ben
sinds negen maanden ook een
fiere papa. Ik train dan vaak
ook bijzonder vroeg. Deze
ochtend ben ik om vijf uur al
opgestaan om te trainen.
Soms zit ik om zeven uur al in
het zwembad om baantjes te
trekken voor ik ga werken en
dikwijls ga ik ook nog wat
trainen tijdens de middagpau
ze.’
Intussen leven de collega's
van Stijn volop mee. Dat is
mee te danken aan een pro
nostiekwedstrijd die Stijn sa
men met een teammaat orga
niseerde. ‘Ik ben lid van de
Ironmanagers uit Gent. Een

vrouwelijk teamlid is ook ge
selecteerd voor de wedstrijd.
We laten iedereen een pronos
tiek inzetten op onze geza
menlijke aankomsttijd. Het
geld dat onze vrienden en col
lega's daarvoor inzetten, ge
bruiken we volledig om de
reisonkosten te betalen. We
zijn maar amateurs. Een der
gelijke onderneming kost wel
behoorlijk wat geld. Dankzij
enkele sponsors hebben we
wat prijzen kunnen bij elkaar
rapen. Wie onze pronostiek
wint of er dicht bij is, krijgt
dan ook een prijs mee naar
huis.’
Vandaag vertrekt Stijn dus
naar Maui. ‘En dan hebben we
een week tijd om ons aan te
passen aan de jetlag en aan
het klimaat. Momenteel is het
daar dertig graden. En dan is
het aftellen naar 27 oktober
zelf.’

Stijn Kiekens vertrekt
vandaag naar Maui in
Hawai. Niet om er te
genieten van een
vakantie. Wel om er
deel te nemen aan het
XTerrawereldkampi
oenschap. Zeg maar de
offroadversie van de
befaamde Iron Man.
De wedstrijd vindt
plaats op 27 oktober.

MARINO VERBEKEN

Triatleet uit Denderleeuw
ziet droom uitkomen

,, STIJN KIEKENS

Na twee jaar trainen
heb ik mijn doel al
bereikt: deelnemen
aan het XTerra
wereldkampioenschap

Stijn heeft zich al een nieuw doel
gesteld: de Iron Man in Hawai. Foto: vmd

Stijnwil schitterenop
Xterrakampioenschap

Deman stond er zelf een beet
je van te kijken. ‘Ikmaak er
steeds een punt van om veel
kaarten te verkopen voor ons
eetfestijn. Vorig jaar was ik er
in geslaagd om 1.100 kaarten te
verkopen. Dit jaar verliep de
verkoop opnieuw bijzonder
goed. Opmijn eentje slaagde ik
er in om 1.400 kaarten te ver
kopen.Misschien kon ik er nog
driehonderd extra verkopen.
Maar ik vond het wel welletjes
geweest’, zegt Herman lachend.
‘Eigenlijk doe ik niet zo veel
moeite om de kaarten te verko
pen. Ik ken een pakmensen en
die klamp ik allemaal aan of
breng ze een bezoekjemet de
vraag of ze kaarten van ons eet
festijn willen kopen. Ik trek
daar enkele weken voor uit,
maar het loont demoeite. Ik
ben daar zeer blij om, vooral
omdat de opbrengst van deze
kaartenverkoop en van ons eet
festijn gebruikt wordt om het
Driekoningenfeest, toch het
grootste feest van Denderhou
tem, te financieren. Ik verplicht

niemand een kaartje te kopen
en dring niet aan.Misschien
werkt dat het best van al.’
Ook binnen de Feestraad ge
niet kaartenverkoper Herman
een stevige reputatie. ‘Uiter
aard weten demensenme ook
te vinden.Wekelijks krijg ik de
vraag van vrienden en kennis
sen of ik zelf geen kaarten van
hun eetfestijn wil kopen. Ik kan
dan ook niet weigeren. Het ge
volg daarvan is dat we de voor
bije weken elk weekend één of
meerdere eetfestijnen bezocht
hebben.Maar dat stoort ons
niet.’ (vmd)

Herman recordkaartenverkoper
voorDenderhoutemseetfestijn

Herman slaagt er als geen
ander in om kaarten van het
eetfestijn te verkopen. Foto: vmd

DENDERHOUTEM De
Denderhoutemse Feest
raad organiseert dit week
end haar eetfestijn in zaal
Hand InHand. Herman
Kestemont verkocht op zijn
eentje liefst 1.400 kaarten.

AALST DeAalsterse SP.A,
BondMoyson enABVV slui
ten zich aan bij de Oost
Vlaamse socialistische coö
peratieve ‘Samen Ster
ker’. Die regelt op grote
schaal groepsaankopen.

Dat betekent dat leden zich
gratis kunnen inschrijven om
goedkopere bestellingen te
doen via zo'n groepsaankoop.
‘Wie geen lid is van een van de
socialistische bewegingen, be
taalt vijf euro. Hoemeer in
schrijvingen, hoe liever’, zegt

Niels De Rudder, voorzitter
van SP.A Aalststad. ‘Gisteren
sloot Samen Sterker Oost
Vlaanderenmet succes haar
eerste groepsaankoopmazout
af’, zegt bestuurder Erwin Cal
lebaut. ‘Voor een afname van
1.500 liter, bespaarden de deel
nemers 142 euro.Met de coö
peratieve organisatie Samen
Sterker willen we het aanbod
uitbreiden van energie naar on
dermeer brandhout, dakisola
tie, condensatieketels, spouw
muurisolatie, hoogrendements
glas en zonneboilers.’ (lds)

Groepsaankopen ‘Samen
Sterker’ ook voor Aalst
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Jan De Cock en Annemie Hélin willen met gehaakte zonnebloemen
aandacht vragen voor de weinig bekende zenuwziekte ALS. Foto: jol
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MASSEMEN/KWA
TRECHT/WETTEREN/
LAARNE/WESTREM In
2000 versterkte Gentenaar
Geert C. Leenknegt de pastorale
equipe van dekenaatWetteren.
Hij was toen twee jaar gewijd
als priester en kwam over van
Maldegem, waar hij onderpas

toor was. Hij nam zijn intrek in
Laarne, waar hij pastoor werd
van de SintMachariusparochie.
‘Tien jaar geleden kwam daar
de SintAnnaparochie in Ten
Ede bij’, zegt Leenknegt. ‘Nog la
ter werd ik ook pastoor inMas
semen, Kwatrecht enWestrem.
Het was niet evident omme
overal in te werken, ik ben ie
mand die tijd nodig heeft omme
aan te passen. Maar ik heb in al
mijn parochies samengewerkt
met parochiale ploegen die een
dikke pluim verdienen. Ik was
graag in Laarne en bij uitbrei
ding het hele dekenaat en zal ie
dereen hardmissen wanneer ik
vertrek naar Lebbeke.’
Dat zal binnen enkele maan
den, wellicht ergens in februari
2014, zijn. ‘Vroeger dan ik in ge
dachten had’, zegt de pastoor.
‘De bisschop vroegme vorig jaar

al of ik deken De Jans niet wilde
opvolgen inWetteren. Toen
vond ik dat nog te vroeg. Ik stu
deer nog in Leuven en Londen.
Dat mogen blijven doen, was
een voorwaarde om naar Lebbe
ke te verhuizen. Verder leidde ik
inWetteren alle dekenale verga
deringen en leek het me niet zo
gezond om binnen de ploeg die
je goed kent, te veranderen van
functie. Ik ken Lebbeke niet,
maar ik ben klaar voor deze uit
daging. Als priester weet je dat
je vroeg of laat binnen je bisdom
verplant kan worden. Ik kon de
vraag van de bisschop niet wei
geren.’

Vier pastoors

Met pastoor Leenknegt valt
een belangrijke pion weg binnen
het dekenaat, hij was pastoor in

5 van de 13 parochies.
‘Demaanden dat ik nog hier
blijf, werk ik mee aan de her
structurering van de parochies’,
zegt hij. ‘Het is de bedoeling dat
er in de toekomst nog twee
hoofdpriesters zijn voor de ker
kelijke diensten. Zij zullen hulp
krijgen van de gepensioneerde
pastoors, onderpastoors of men
sen die mogen voorgaan. Het
aantal diensten zal anders ge

structureerd worden.We zijn de
structuur vorm aan het geven.’
In het dekenaat blijven na het
vertrek van Leenknegt vier pas
toors over die effectief een paro
chie hebben: deken Stassyns
(Wetterencentrum, Christus
Koning en Overschelde), E.H.
Peter Bracke (Wichelen, Sers
kamp en Schellebelle), E.H. Jo
han Pringels (Overbeke) en E.H.
Jozef François (Kalken).

Voor het dekenschap
in dekenaat Wetteren
paste hij nog, maar
E.H. Geert C. Leen
knegt is vorige vrijdag
benoemd tot nieuwe
deken van dekenaat
Lebbeke. Leenknegt is
momenteel nog
pastoor van de paro
chies Massemen,
Westrem, Ten Ede,
Kwatrecht en Laarne.

PETER DIRIX

Na hervorming dekenaat Wetteren
nogmaar twee hoofdpriesters

Pastoor Leenknegt
wordt deken in Lebbeke

Pastoor Geert C. Leenknegt verlaat dekenaat
Wetteren om deken te worden in Lebbeke. Foto: dpw

‘Met de nodige aandacht zullen
mensen beter weten hoe te reage
ren als iemand in hun omgeving
zegt Ik heb ALS’, houdt Jan (54)
voor. ‘Wewillenmet de actie ook
geld inzamelen voor de ALSliga.
Ook al is de bijdrage klein en duurt
het nog jaren voor ermedicijnen
zullen zijn, het wetenschappelijk
onderzoek is noodzakelijk. Ik zal
niet meer kunnen genieten van een
geneesmiddel, maar anderen hope
lijk wel.’
Jan kreeg het verdict dat hij de on
geneeslijke ziekte Amyotrofe Late
rale Sclerose had in december vorig
jaar. ALS is een aandoening van de
motorische zenuwcellen in ruggen
merg en hersenstam. Jan zijn leven
en dat van zijn echtgenote en vier
kinderen veranderdemeteen. ‘Het
was voor ons allen een donderslag

die we samenmoesten verwerken’,
benadrukt echtgenote Annemie
Van DeWinkel. ‘Wemoesten het
leren aanvaarden.We proberen het
leven dat Jan nog heeft zo goedmo
gelijk in te vullen.’ Door de ziekte
moesten Jan en zijn echtgenote in
juli ook hun schoenenwinkel in de
Kerkstraat opgeven.
Het idee ‘Haak een zonnebloem’
komt van Annemie Hélin, de zus
van Jans schoonzus. Hélin herstel
de van kanker en weetmaar al te
goed wat het verdere leven voor
Jan en zijn familie nu bepaald.
‘Mijn verdict was hard, maar ik
mocht hopen. Jan niet. Ik kon op
veel begrip enmedeleven rekenen.
Iedereen wist waarover ik sprak.
Voor ALSpatiënten ligt dat anders.
Voor sommigen is het iets onge
kend. De gehaakte zonnebloemen
dienen als een positievemetafoor
ommensen samen te brengen om
over de ziekte te praten.We geven
de zonnebloemen aanmensen die
een hart onder de riem kunnen ge
bruiken.’
Info: hakenvoorals.blogspot.be (jla)

Zonnebloemen om ziekte ALS
bekendheid te geven
AALST ALSpatient Jan De
Cock en Annemie Hélin uit
Aalst streven met ‘Haak een
zonnebloem’ naar meer be
grip en bekendheid voor de
zenuwspierziekte ALS.


