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ZELZATE

Bruine
vlekjesregen komt
van stuifmeel
Demysterieuze bruine vlekjes-
regen waar Zelzate-Oost al vijf
maandenmee krijgt af te reke-
nen, blijkt afkomstig van on-
schuldige stuifmeelkorrels.
De regio krijgt al bijna een half
jaar af te rekenenmet eenmys-
terieuzeneerslagdievoorbrui-
ne vlekjes zorgt op auto’s, dak-
pannen enwittewas. Dat baar-
deheel inwoners zorgen,waar-
opde gemeente een onderzoek
liet instellen. De resultaten van
dat onderzoek kwamen giste-
ren binnen. «We vreesden dat
de vlekjes afkomstig waren uit
de industriezone en mogelijk
schadelijk zouden zijn voor de
gezondheid.Gelukkig isdatniet
het geval», stelt burgemeester
Frank Bruggeman (VLD-SD).
«De vlekjes zijn afkomstig van
eenbepaald soort spar die door
hetwarmenajaarlangerinbloei
staat dan anders.» Bruggeman
zegt opgelucht te zijn. «Wewa-
ren ons al aan het beraden over
eventuele maatregelen, maar
alle noodscenario’s kunnenge-
lukkig terugdekast in.» (KVZ)

ZELZATE

Leerlingen
schenken gemeente
fietsroute
De gemeente Zelzate is een
nieuwefietsrouterijkerdankzij
deleerlingenvanhetKoninklijk
Atheneum. De zesdejaars stip-
pelden een fietstocht uit langs
de oude route van de doden-
draad.Detocht iseenvervolgop
de bekroondewandeling die ze
vorig jaar organiseerden door
het Zelzate van de Wereldoor-
log I. Schepen van Toerisme
Martin Acke (N-VA) mocht de
gloednieuwe fietsbrochure af-
gelopen weekend in ontvangst
nemen.
«DeDodendraadisdenaamvan
deelektrischedraadversperring
die de Duitse bezetter tijdens
WOIopdeBelgisch-Nederland-
se grens plaatste. De fietstocht
doetnaast ZelzateookWachte-
beke en Sas van Gent en West-
dorpe aan. Een gratis brochure
loodst de fietsers langs het par-
cours van 25 kilometer», zegt
leerkracht geschiedenis Chan-
tal Fontana. De brochure is gra-
tis teverkrijgenophetgemeen-
tehuisofbijhetKoninklijkAthe-
neum. (KVZ)

• ZULTE
Zulte Wandelt
De sportdienst vanZulte enPA-
SAR organiseren op woensdag
11 november ‘Zulte Wandelt’.
Wandelliefhebbers kunnen
kiezen tussen een wandeling
van3,8of15km.Allewandelin-
gen starten en eindigen in het
Fiertelhof (Staatsbaan14).Star-
ten kan er tussen 10 en 15 uur.
Deelnemen kost 1,50 euro,
sportverzekering en versnape-
ring inbegrepen. (GRG)

Koninklijke Veloclub Deinze vereeuwigt renners Ronde van Frankrijk

Tourhelden en cartoons op expo
DEINZE

De opening van het Driespoort Shop-
pingcomplex gaat gepaard met een ten-
toonstelling over de Ronde van Frank-
rijk. Naast originele cartoons van de
stripheld Thomas Pips krijgt ook de Ko-
ninklijke Veloclub Deinze een plaats.
«Wij hebben unieke foto’s en weetjes
over de twintig KVC-renners die ooit
deelnamen aan de Tour de France»,
zegt Willy Walgraeve, co-auteur van het
boek ‘100 Jaar Veloclub Deinze.
ANTHONY STATIUS

De wielerliefhebbers worden bij
de officiële opening van Dries-
poortShoppinglangsdeGaverse-
steenweg extra in de watten ge-
legd. Van 21 november tot 21 ja-
nuari 2016 loopt er in het leeg-
staandewinkelpandnaastGrand
Caféeententoonstellingoverhet
honderjarig bestaan van de Ron-
de van Frankrijk. De grote blik-
vangerzijnoriginelecartoonsvan
de stripheld Thomas Pips, maar
ook aan de lokale wielerhelden
vanKVCDeinzewerdgedacht.

Lucien-reus
«SamenmetWilliamVanBraban-
derging ikopzoeknaaralleKVC-
leden die ooit deelnamen aan de
Ronde van Frankrijk», zegt Willy
Walgraeve. «Een paar jaar gele-
den brachten wij het verzamel-
werk ‘100 Jaar Veloclub Deinze’

uit en op basis daarvan vonden
wetwintigrenners.Debekendste
is natuurlijk Deinzenaar Lucien
Buysse,diein1926alsenigeDein-
zenaar ooit de Tour won. Ook de
Lucien-reus, dieonderdeel is van
de Canteclaerstoet, zal aanwezig
zijn. Nog nooit eerder is deze

WilliamVanBrabander,WillyWalgraeve enGuidoCammaertmet een tekening vanThomasPips,
HendrikDeKeukeleire vanDriespoort Shopping enGeertVerleyen van caféAubisque, dat van

1964 tot 1980werd uitgebaat door Tourwinnaar LucienBuysse. Foto Anthony Statius

voorstelling in beeld gebracht.
We hebben heel wat mooi, oude
foto’senhetpalmaresvanalle le-
den samengebracht in een colla-
ge. Op de opening zullen ook Lu-
cienVan Impe, de laatsteBelgdie
ooit de Tour won, en Johan Mu-
seeuw,aanwezig zijn.»

Thomas Pips
Hetgrootstedeelvandetentoon-
stelling draait rond Thomas Pips,
de stripfiguur van Leo de Budt.
GuidoCammaertberengteenze-
ventigtal kaders mee met orgi-
niele tekeningenenveertig inge-

kleurde kopieën. «Elke Tourfan
kent Thomas Pips», zegt Guido.
«Tussen 1946 en 1982 maakte
striptekenaar Leo De Budt ofwel
Budt zijn legendarische zwart-
wit tekeningen waarop ergens
een klein muisje verstopt zat.
Gansefamilieswerdenbetrokken
indezoektochtnaardemuis inde
grappige tekeningen. Deze wer-
denna elke tourrit gepubliceerd,
samen met een cursiefje van
Marc Casteels in de krant het
Volk. Verder zullen er ook origi-
nele Tourkrantjes, oude affiches,
promomateriaal en een beeld-

compilatie van alle honderd
Tourwinnaars te zienzijn.»
«Wehebbenookaandekinderen
gedacht», zegtHendrikDeKeuke-
leire van Driespoort Shopping.
«Op 21 november mogen zij net
zoals in de cartoons van Thomas
Pips op zoek gaan naar honder-
denpluchenmuizen,dieverstopt
zitten over de ganse site. Wie er
eenvindt,krijgteencadeautje.Er
wordt ook een prentenboek uit-
gegeven.» De tentoonstelling is
gelijktijdigmetGrandCafé door-
lopend open, behalve op zondag
enmaandag.

DeAstenaar JanDekeyserenzijn
collega-kunstenaarHansDeKe-
zelwillenwatmeer levenbren-
gen inAstene-dorp.Daaromor-
ganiserenzevoorde tweede
keerTEER51, eenalternatieve
kunsttentoonstelling ineen
leegstaanderijwoning inde
Nieuwstraat.Ditweekendwerd
decollectie feestelijkvoorge-
steldaanvriendenenkennissen
envolgendweekend is iedereen
ookwelkom.

«TEER51 is eenhuis dat inmaart
met de grond gelijk zal gemaakt
worden», zegt Jan. «De naam
TEER51 verwijst naar de vorige
bewoner, een verstokte ketting-
rokerdiedemurenineenbruine
laag smoorde. In plaats van het
maandenlangleegte latenstaan
heb ikbeslotenomhetwatop te
knappen en om er tentoonstel-
lingen te houden. De eerste edi-
tie in september was mede
dankzij kunstenares Ingrid Ca-

steleynmetdriehonderdbezoe-
kers eengroot succes ennadeze
tweede editiewillenwehet nog
eenderdeenlaatstekeerorgani-
seren.»

Tegen schenen schoppen
Metdetentoonstellingwillende
kunstenaarsnogeensflinktegen
deschenenschoppen inhetbra-
veAstene, zoals dat nog gebeur-
deindejaren70’en80’.«Vroeger
hadjehier jeugdclubdePiekern-
iet en toenkwammenvanhein-
de en verre naar het dorp om er
bijvoorbeeld naar een punk-
showvanTheKids te kijken. Ge-
loof het of niet, maar dit dorp
hadeenheelhoogrock’n’roll-ge-
halte.»

Rockfotograaf
IndeNieuwstraat51zijnwerken
vanJanenHanstezien,maarook
van rockfotograaf Wim Albers,
DirkCastelein,DanyelDebruyne,
Els Hespel, Lieven Leurs, Nele

ASTENE

InitiatiefnemersJanDekeyser enHansDeKezel bij de
fotocollectie vanWimAlbers. Foto Anthony Statius

Melbeke, de Canadese Alexan-
draMorrison, Koi Persynen José
Verheecke.Deingangisgratisen
het huis is openopwoensdag 11

november van 14 tot 18 uur, op
13novembervan18tot22uuren
op14 en15november van14 tot
18uur. (ASD)

Kunst en rock’n’roll in leegstaand huis DEINZE

Chatverslaafde
staat weer terecht
voor kinderporno
Een39-jarigearbeideruitDeinze
is voor de tweede keer op nog
geen twee jaar tijd op de vingers
getikt voor het bezit en versprei-
ding van kinderporno. Midden
december 2013 werd hij veroor-
deeld tot zes maanden celstraf,
dezekeerriskeerthijhetdubbele
voor 10.167 seksueel getinte
sms’jes - al dannietmetnaaktfo-
to’salsbijlage-enontelbarechat-
berichten die hij vanaf januari
2014verstuurde.Hoeweldeman
een contactverbod met minder-
jarigen opgelegd kreeg, was hij
zeeractiefophet intussenterzie-
le gegane TMF Chat. «Mijn cliënt
kreeg een chatverslaving omdat
hij ineensociaal isolementzatna
zijn eerste veroordeling en nood
had aan contact», redeneert zijn
advocaat. Op 23 november kent
deDeinzenaar zijn straf. (SVDA)

Wij hebben unieke
foto’s en weetjes
over de 20 KVC-
renners die ooit
deelnamen aan de
Tour de France

WILLY WALGRAEVE


