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dinsdag 10 en woensdag 11 november 2015

ZELZATE

Bruine
vlekjesregen komt
van stuifmeel
De mysterieuze bruine vlekjesregen waar Zelzate-Oost al vijf
maanden mee krijgt af te rekenen, blijkt afkomstig van onschuldige stuifmeelkorrels.
De regio krijgt al bijna een half
jaar af te rekenen met een mysterieuze neerslag die voor bruine vlekjes zorgt op auto’s, dakpannen en witte was. Dat baarde heel inwoners zorgen, waarop de gemeente een onderzoek
liet instellen. De resultaten van
dat onderzoek kwamen gisteren binnen. «We vreesden dat
de vlekjes afkomstig waren uit
de industriezone en mogelijk
schadelijk zouden zijn voor de
gezondheid. Gelukkig is dat niet
het geval», stelt burgemeester
Frank Bruggeman (VLD-SD).
«De vlekjes zijn afkomstig van
een bepaald soort spar die door
het warme najaar langer in bloei
staat dan anders.» Bruggeman
zegt opgelucht te zijn. «We waren ons al aan het beraden over
eventuele maatregelen, maar
alle noodscenario’s kunnen gelukkig terug de kast in.» (KVZ)

ZELZATE
Leerlingen
schenken gemeente
fietsroute
De gemeente Zelzate is een
nieuwe fietsroute rijker dankzij
de leerlingen van het Koninklijk
Atheneum. De zesdejaars stippelden een fietstocht uit langs
de oude route van de dodendraad. De tocht is een vervolg op
de bekroonde wandeling die ze
vorig jaar organiseerden door
het Zelzate van de Wereldoorlog I. Schepen van Toerisme
Martin Acke (N-VA) mocht de
gloednieuwe fietsbrochure afgelopen weekend in ontvangst
nemen.
«De Dodendraad is de naam van
de elektrische draadversperring
die de Duitse bezetter tijdens
WOI op de Belgisch-Nederlandse grens plaatste. De fietstocht
doet naast Zelzate ook Wachtebeke en Sas van Gent en Westdorpe aan. Een gratis brochure
loodst de fietsers langs het parcours van 25 kilometer», zegt
leerkracht geschiedenis Chantal Fontana. De brochure is gratis te verkrijgen op het gemeentehuis of bij het Koninklijk Atheneum. (KVZ)

• ZULTE
Zulte Wandelt
De sportdienst van Zulte en PASAR organiseren op woensdag
11 november ‘Zulte Wandelt’.
Wandelliefhebbers kunnen
kiezen tussen een wandeling
van 3, 8 of 15 km. Alle wandelingen starten en eindigen in het
Fiertelhof (Staatsbaan 14). Starten kan er tussen 10 en 15 uur.
Deelnemen kost 1,50 euro,
sportverzekering en versnapering inbegrepen. (GRG)

Koninklijke Veloclub Deinze vereeuwigt renners Ronde van Frankrijk

Tourhelden en cartoons op expo
DEINZE

De opening van het Driespoort Shoppingcomplex gaat gepaard met een tentoonstelling over de Ronde van Frankrijk. Naast originele cartoons van de
stripheld Thomas Pips krijgt ook de Koninklijke 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 Driespoort Shopping langs de Gaversesteenweg extra in de watten gelegd. Van 21 november tot 21 januari 2016 loopt er in het leegstaande winkelpand naast Grand
Café een tentoonstelling over het
honderjarig bestaan van de Ronde van Frankrijk. De grote blikvanger zijn originele cartoons van
de stripheld Thomas Pips, maar
ook aan de lokale wielerhelden
van KVC Deinze werd gedacht.

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

Lucien-reus

uit en op basis daarvan vonden
we twintig renners. De bekendste
is natuurlijk Deinzenaar Lucien
Buysse, die in 1926 als enige Deinzenaar ooit de Tour won. Ook de
Lucien-reus, die onderdeel is van
de Canteclaerstoet, zal aanwezig
zijn. Nog nooit eerder is deze

«Samen met William Van Brabander ging ik op zoek naar alle KVCleden die ooit deelnamen aan de
Ronde van Frankrijk», zegt Willy
Walgraeve. «Een paar jaar geleden brachten wij het verzamelwerk ‘100 Jaar Veloclub Deinze’

ASTENE

WILLY WALGRAEVE

William Van Brabander, Willy Walgraeve en Guido Cammaert met een tekening van Thomas Pips,
Hendrik De Keukeleire van Driespoort Shopping en Geert Verleyen van café Aubisque, dat van
1964 tot 1980 werd uitgebaat door Tourwinnaar Lucien Buysse. Foto Anthony Statius
voorstelling in beeld gebracht.
We hebben heel wat mooi, oude
foto’s en het palmares van alle leden samengebracht in een collage. Op de opening zullen ook Lucien Van Impe, de laatste Belg die
ooit de Tour won, en Johan Museeuw, aanwezig zijn.»

Thomas Pips

Het grootste deel van de tentoonstelling draait rond Thomas Pips,
de stripfiguur van Leo de Budt.
Guido Cammaert berengt een zeventigtal kaders mee met orginiele tekeningen en veertig inge-

kleurde kopieën. «Elke Tourfan
kent Thomas Pips», zegt Guido.
«Tussen 1946 en 1982 maakte
striptekenaar Leo De Budt ofwel
Budt zijn legendarische zwartwit tekeningen waarop ergens
een klein muisje verstopt zat.
Ganse families werden betrokken
in de zoektocht naar de muis in de
grappige tekeningen. Deze werden na elke tourrit gepubliceerd,
samen met een cursiefje van
Marc Casteels in de krant het
Volk. Verder zullen er ook originele Tourkrantjes, oude affiches,
promomateriaal en een beeld-

DEINZE

Kunst en rock’n’roll in leegstaand huis

De Astenaar Jan Dekeyser en zijn
collega-kunstenaar Hans De Kezel willen wat meer leven brengen in Astene-dorp. Daarom organiseren ze voor de tweede
keer TEER51, een alternatieve
kunsttentoonstelling in een
leegstaande rijwoning in de
Nieuwstraat. Dit weekend werd
de collectie feestelijk voorgesteld aan vrienden en kennissen
en volgend weekend is iedereen
ook welkom.
«TEER51 is een huis dat in maart
met de grond gelijk zal gemaakt
worden», zegt Jan. «De naam
TEER51 verwijst naar de vorige
bewoner, een verstokte kettingroker die de muren in een bruine
laag smoorde. In plaats van het
maandenlang leeg te laten staan
heb ik besloten om het wat op te
knappen en om er tentoonstellingen te houden. De eerste editie in september was mede
dankzij kunstenares Ingrid Ca-

Chatverslaafde
staat weer terecht
voor kinderporno

steleyn met driehonderd bezoekers een groot succes en na deze
tweede editie willen we het nog
een derde en laatste keer organiseren.»

Tegen schenen schoppen

Met de tentoonstelling willen de
kunstenaars nog eens flink tegen
de schenen schoppen in het brave Astene, zoals dat nog gebeurde in de jaren 70’ en 80’. «Vroeger
had je hier jeugdclub de Piekerniet en toen kwam men van heinde en verre naar het dorp om er
bijvoorbeeld naar een punkshow van The Kids te kijken. Geloof het of niet, maar dit dorp
had een heel hoog rock’n’roll-gehalte.»

Rockfotograaf

In de Nieuwstraat 51 zijn werken
van Jan en Hans te zien, maar ook
van rockfotograaf Wim Albers,
Dirk Castelein, Danyel Debruyne,
Els Hespel, Lieven Leurs, Nele

Initiatiefnemers Jan Dekeyser en Hans De Kezel bij de
fotocollectie van Wim Albers. Foto Anthony Statius
Melbeke, de Canadese Alexandra Morrison, Koi Persyn en José
Verheecke. De ingang is gratis en
het huis is open op woensdag 11

compilatie van alle honderd
Tourwinnaars te zien zijn.»
«We hebben ook aan de kinderen
gedacht», zegt Hendrik De Keukeleire van Driespoort Shopping.
«Op 21 november mogen zij net
zoals in de cartoons van Thomas
Pips op zoek gaan naar honderden pluchen muizen, die verstopt
zitten over de ganse site. Wie er
een vindt, krijgt een cadeautje. Er
wordt ook een prentenboek uitgegeven.» De tentoonstelling is
gelijktijdig met Grand Café doorlopend open, behalve op zondag
en maandag.

november van 14 tot 18 uur, op
13 november van 18 tot 22 uur en
op 14 en 15 november van 14 tot
18 uur. (ASD)

Een 39-jarige arbeider uit Deinze
is voor de tweede keer op nog
geen twee jaar tijd op de vingers
getikt voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Midden
december 2013 werd hij veroordeeld tot zes maanden celstraf,
deze keer riskeert hij het dubbele
voor 10.167 seksueel getinte
sms’jes - al dan niet met naaktfoto’s als bijlage - en ontelbare chatberichten die hij vanaf januari
2014 verstuurde. Hoewel de man
een contactverbod met minderjarigen opgelegd kreeg, was hij
zeer actief op het intussen ter ziele gegane TMF Chat. «Mijn cliënt
kreeg een chatverslaving omdat
hij in een sociaal isolement zat na
zijn eerste veroordeling en nood
had aan contact», redeneert zijn
advocaat. Op 23 november kent
de Deinzenaar zijn straf. (SVDA)

WIJ ZIJN OPEN OP 11/11
VAN 10 TOT 18 UUR
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