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Vrouw
zwaargewond
na aanrijding
Bij een verkeersongeval op het
kruispunt tussen Zwepe en de
Vlamingstraat in Adegem bij
Maldegem is gisteravond een
vrouw zwaargewond geraakt.
De wagen van het slachtoffer
werd om 21.15 uur achteraan
aangereden door een andere
wagen. Door de klap belandde
de auto van de vrouw in de
voortuin van een woning in
Zwepe. De vrouw zat gekneld
en moest door de brandweer
bevrijd worden.
Ze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in
Eeklo. De bestuurster van de
andere wagen raakte met de
schrik vrij. (LKI)

Bouwmarkt en Interieur Van
Kerkhove verhuist van het station naar het nieuwe shoppingcomplex Driespoort aan de Gaversesteenweg. Na De Speelvogel
is het al de tweede Deinse zaak
die zijn vaste stek inruilt voor
het nieuwe shoppingpark van
projectontwikkelaar Hendrik De
Keukeleire.

Koen Van Kerkhove verhuist
zijn zaak naar Driespoort
Shopping. Foto Statius

«Na 35 jaar activiteit in Deinze
was het tijd om de toekomst te

herdenken», zegt eigenaar Koen
Van Kerkhove. «Het feit dat het
woord ‘bouwmarkt’ verdwijnt
uit de omschrijving van het bedrijf, is geen toeval. De bouwmarkt verdwijnt en de huidige
winkeloppervlakte van 2.500
vierkante meter zal halveren.
Deinze is voor ons altijd een zeer
goede uitvalsbasis geweest en we
konden decennialang rekenen
op duizenden doe-het-zelvers.
Het winkelgebeuren bepaalde

heel lang het hoofdaandeel van
onze activiteiten, maar op maatschappelijk vlak is er veel veranderd. Vandaag wil men vaak professioneel maatwerk en ook de
woontrends zijn fel geëvolueerd.
Daarbij komt dat het huidige gebouw in de Stationstraat niet
meer voldeed aan de normen om
de schrijnwerkerij én interieurwinkel samen in onder te brengen», zegt Van Kerkhove. «De
schrijnwerkerij werd vijf jaar ge-

leden al overgebracht naar de industriezone in Machelen en de
interieuractiviteiten verhuizen
we naar een sterke locatie. We
vestigen ons het tweede gebouw
rechts van de toegangsweg van
Driespoort. Het huidige aanbod
blijft, maar zal gezien de focus
nog meer afgestemd kunnen
worden op de huidige noden. De
tien medewerkers verhuizen allen mee en de nieuwe winkel
opent eind augustus.» (ASD)

Geliefde patron De Avonden herdacht in eigen café

Stamgasten nemen afscheid van Lieven
MACHELEN

NEVELE
Lichtgewond
na klap tegen
vrachtwagen
De bestuurder van een Mercedes is zaterdagmorgen lichtgewond geraakt bij een ongeval
op de E40 in Nevele. De man
reed om 8 uur richting Brussel
toen hij plots achteraan inreed
op een vrachtwagen. Door de
klap ging zijn wagen rechts de
weg af en belandde tegen een
vangrail. De bestuurder zat gekend in zijn wagen en moest
door de brandweer bevrijd
worden. Met lichte verwondingen aan zijn benen werd hij
overgebracht naar het ziekenhuis. (LKI)

LOTENHULLE
Toneelclub zoekt
technici

Toneelvereniging Vlaanderens
Zonen in Lotenhulle is op zoek
naar nieuwe medewerkers
voor de ondersteuning van de
technieken licht en geluid bij de
volgende producties.
Wie zich wil inzetten om de
technieken te helpen optimaliseren, kunnen contact opnemen met voorzitter Hans De
Cramer via het nummer
051/68.65.95 of het e-mailadres hans.decramer@telenet.be. (JSA)

MACHELEN

Ook Van Kerkhove verhuist naar naar Driespoortcomplex

Familie, vrienden en stamgasten namen
zaterdag afscheid van Lieven Desmet
(57). De patron van De Avonden overleed vorige week na een verkeersongeval. «Lieven zat net zo graag bij de klanten, aan de andere kant van de toog.»
GAËTAN REGNIERS
Na de rouwplechtigheid in Oudenaarde, die werd bijgewoond
door honderden mensen, opende
zaterdagavond het café voor het
eerst de deuren sinds het zwaar
ongeval van vorige maandag.
«Lieven was alles wat een cafébaas hoort te zijn, en De Avonden,
dat was zijn leven». In het zaaltje
bij het café haalt een groepje
vrienden herinneringen op aan
de patron van Herberg De Avonden. Jan Van Vlaenderen (21), Stef
Van Renterghem (21), Lander De
Nys (19), Jorn Roose (20) en Mattias De Jaeger (18) waren stamgasten in De Avonden. «We zakken heel regelmatig naar hier af.
Na school, na een vergadering of
voor een fuif. Het is echt een
plaats om te blijven plakken»,
klinkt het.

Graag aan toog

«Lieven was altijd relaxed, iemand die nooit zorgen leek te
hebben. Soms was hij wat verstrooid, en je moest een bestelling

al eens herhalen (gelach). En hij
zat net zo graag bij de klanten, aan
de andere kant van de toog. In een
zotte bui kon hij een eindje weg
zeveren. Zo lanceerde hij een uitdaging: drink op zes uur tijd een
volledige bak bier leeg, en je hoeft
niet te betalen. En hij hield woord.
Een jaar na de opening van het
café gaf hij hier verderop in een
loods een jongerenfuif: dat tekent Lieven te voeten uit. Het was
het enige moment waarop er hedendaagse muziek werd gedraaid. We hebben in het café
eens een plaatje uit de jaren negentig aangevraagd, maar dat
weigerde hij kordaat. We hebben
het nadien niet meer geprobeerd.
Van ‘zijn’ muziek — blues, folk en
al die oude genres — kende hij letterlijk alles», halen de vijf herinneringen op. «De manier waarop
hij de Statiekermis nieuw leven
inblies, daar hebben we enkel
respect voor», gaat het verder. «Je
moet het maar doen, als nieuwkomer in een dorp: een traditie na

Essevee-sfeermaker fan van het jaar

SV Zulte Waregem heeft voor het
eerst een fan van het jaar gekozen. Matthias Dhaenens (23) uit
Machelen, bij Zulte, zet liederen
aan in vak X, waar de harde kern
zit, in het Regenboogstadion.
Matthias ‘Tappi’ Dhaenens is
sfeermaker nummer één. Hij
vuurt vanop een torentje in vak X
al drie seizoenen supporters aan
door te roepen en te zingen.
Dhaenens is nu verkozen tot fan
van het jaar. «Hij is hét toonbeeld
van een supporter die ook in
moeilijke tijden de fans op sleeptouw neemt», zegt Jean-Pierre
Verbeken van hoofdsponsor Record Bank. Dhaenens is sinds
2007 abonnee. «Ik kreeg de voetbalmicrobe te pakken dankzij
vrienden op school», lacht Dhaenens, die vrachtwagenchauffeur

Er werd ook met muziek hulde gebracht. Foto Twitter / Jan Claeys
Lieven Desmet. Foto repro GRG
30 jaar onderbreking met succes
herlanceren.

Succesverhaal

Het café zelf was van bij het begin
een succesverhaal. Er viel altijd
wel iets te beleven: heel vaak optredens, het vieren van Saint Patrick’s Day, een Franse avond,
noem maar op. Ons dorp had een
zaak zoals De Avonden nodig.
Vroeger trokken we naar Deinze
om op café te gaan, nu komen ze
van Deinze naar hier. Zelfs de toog
van de Crazy Pub (legendarisch
café aan het station van Deinze,
n.v.d.r.) staat hier nu. Als we rondkijken kan je Lieven niet wegdenken uit De Avonden. Die banjo
daar, alle snuisterijen, uitbreiding
met het zaaltje: overal zie je Lievens hand», klinkt het. «Elke
(mede-uitbaatster, n.v.d.r.) liet
weten dat ze het café verder zal

DEINZE

is bij Sax sanitair in Wielsbeke. Hij
maakt deel uit van de sfeergroep
South Lane Crew. Die naam ver-

wijst naar de Zuiderlaan, waar
het Regenboogstadion ligt.»
(LPS)

zetten en daar zijn we heel blij
om. Het zou jammer zijn om dit
allemaal te moeten missen.»
Ook de Moaln Statiefeesten, het
andere geesteskind van Desmet,

gaan tijdens het Sinksenweekend
door zonder haar grote bezieler,
al zal de herinnering aan Lieven
Desmet ook daar nooit ver weg
zijn.

JOE fm verrast kersverse moeder

De kersverse moeder Tineke
Van Damme (33) uit Deinze beleefde gisteren een heel speciale moederdag. JOE fm en Born
Crain verrasten haar met een
verrassingsconcert in de materniteit AZ Maria Middelares
in Gent.

Matthias Dhaenens warmt vanop zijn torentje het publiek op in
vak X, waar de harde kern zit. Foto Deleu

Jan Van Vlaenderen, Stef Van Renterghem, Lander De Nys, Jorn
Roose en Mattias De Jaeger: stamgasten in De Avonden. Foto GRG

«Mama worden is sowieso een
mooi moment, maar mama
worden op moederdag is toch
echt speciaal. Daarom gingen
we op zoek naar een pas bevallen mama die we konden verrassen. Na enkele materniteiten rond te bellen, stuitten we
op Tineke Van Damme», zegt
Elke Van Mello van JOE fm.
Tineke beviel gisterenochtend
om 4.35 uur van Louic, een flinke zoon van 51 centimeter en

3,660 kilogram en zusje van
Maxine (3).‘s Middags werd ze
verrast door Elke en Robin Vissenaekens van de OchtendJOE,
het weekendochtendprogramma van JOE fm. «We wilden
meer doen dan alleen maar
bloemen en iets muzikaal leek
ons wel leuk», zegt Robin. «Born
Crain bracht een medley van
‘Mamma Mia’ van Abba en
‘Heyah Mama’ van K3.»
«Ik was heel aangenaam verrast
toen ze mij belden», zegt Tineke. Ik kende Born Crain en die
was zeker welkom om te komen spelen. Het was ook heel
toevallig dat ik gisteren ben bevallen. Ik was uitgerekend op 5
mei, maar de natuur besliste
daar duidelijk anders over»,
zegt Tineke nog. (ASD)

Tineke Van Damme met echtgenoot Peter De Meyer, dochtertje
Maxine en de kleine Louic. Foto ASD

SPECIALE
STOCKCONDITIES
OP ONZE PERSONENWAGENS

Surf naar onze
stocklijsten op
www.FordOostWestVlaanderen.be

Alle vermelde aanbiedingen zijn incl. BTW (tenzij anders vermeld) en geldig voor verkopen van 1/4/2015 t.e.m. 31/5/2015. Niet geldig voor Fleet en Ford-personeel. (1) Nettoprijs: Nettoprijs is inclusief 21% BTW
en inclusief alle onvoorwaardelijke premies en kortingen. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke specificaties.
GE

