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* BIJ AANKOOP VAN JE MEUBELEN T.W.V. MIN. 500 EURO KRIJG JE EEN WAARDEBON IN FUNCTIE 
VAN JOUW AANKOOP OM DE BIJHORENDE DECORATIE, TAPIJTEN, VERLICHTING... AAN TE KOPEN. 
ACTIE NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES OF OP TOONZAALMODELLEN.
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Bijzondere eregasten zijn ge
wezen Tourwinnaar Lucien
Van Impe, Johan Museeuw en
wijlen Lucien Buysse, de 
plaatselijke Tourwinnaar uit
1926. Zij gaan samen met de
vele kooplustigen op zoek
naar het kleine muisje dat tus
sen 1946 en 1982 opdook in de
cartoons van cartoonist Leo
De Budt. De cartoons handel
den over ‘Thomas Pips’.

Clubsecretaris William Van
Brabander en Willy Walgrae
ve roepen op de expo de ren
ners, ooit aangesloten bij KVC
Deinze en die aan de Tour 
deelnamen, weer tot leven. 

Erfgoed rond wielrennen

“Een groot deel van de ten
toonstelling draait rond Tho
mas Pips. Tussen 1946 en 
1982 maakte striptekenaar
Leo De Budt, alias Budt, zijn
legendarische zwartwit teke
ningen waarop ergens een 
klein muisje verstopt zat”,
zegt Guido Cammaert die over
deze brok wielererfgoed
waakt.

“Hele families waren betrok
ken bij de zoektocht naar de 
muis in de grappige tekenin

gen. Deze werden na elke
Tourrit gepubliceerd, samen
met een cursiefje van Marc 
Casteels in de krant ‘Het 
Volk’. Velen herinneren zich 
in dit verband nog de speciale
editie die 's avonds op elke
hoek van de straat werd ver

kocht. Afgelopen zomer heeft
‘Het Nieuwsblad’ de cartoons
tijdens de Tour opnieuw ge
publiceerd. Nu breng ik de
striptekeningen weer tot le
ven. Ik laat een groot aantal
originele tekeningen en veer
tig kopieën van originele teke
ningen, die speciaal zijn inge
kleurd, ophangen.”

“Helemaal uniek wordt de
tentoonstelling door een 
voorstelling van alle renners 
van KVC Deinze die ooit deel
namen aan de Tour.”, zegt 
Hendrik De Keukeleire van de
Driespoort. “William Van
Brabander en Willy Walgrae
ve spaarden kosten noch
moeite om oude foto's en het
palmares van die leden op te
zoeken en op te nemen in hun

boek. We leggen tezelfdertijd
een link met de Deinse wieler
held Lucien Buysse. 

Die won in 1926 de Tour en
zal prominent aanwezig zijn 
onder de vorm van de reus die
in 2015 door José Mestdagh is
gecreëerd ter gelegenheid van
de jubileumstoet van Cante
claer. Hij waakt over het klei
ne muisje dat we op het pu
bliek gaan loslaten”, besluit
nog Yannic Demeyer van
Driespoort. 

De expo loopt tot 22 januari
in de ruimte naast het ‘Grand
Café Driespoort’ dat op de
zelfde dag als Driespoort de
deuren opent.
INFO
www.driespoort.be en voor de stripteke-
ningen: Guido Cammaerts, 09-227.22.02.

Cartoons Budt en Tourhelden KVC Deinze op expo in Driespoort

Muisje Thomas Pips ontmoet reus Buysse
De opening van het shop
pingcomplex Driespoort 
op zaterdag 21 november 
gaat gepaard met een ex
positie met originele car
toons van de legendari
sche stripheld Thomas 
Pips, de Tourhelden ooit 
aangesloten bij KVC Dein
ze en souvenirs uit ‘100 
jaar Tour de France’.

DEINZE 

W William Van Brabander en Willy Walgraeve, auteurs van het boek ‘100 jaar Veloclub Deinze’, projectontwikkelaar 
Hendrik De Keukeleire, Guido Cammaert en uitbater Geert Verleyen.
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Opening 
shoppingcomplex 
verwent 
wielerliefhebbers 
met komst van 
Lucien Van Impe en 
Johan Museeuw

het grote publiek. Elke kapoen
die komt meevieren, krijgt dan
een cadeautje.

Tickets kosten 5 euro. Meer
info is terug te vinden via
www.deintocht.be  (mye)

Op zondag 6 december is er
nog een sinterklaasshow in
het auditorium van het ge
meentehuis: eentje om 13.30
uur voor leden van de Gezins
bond en eentje om 16 uur voor

Morgen zondag, 15 november,
maakt Sinterklaas zijn intrede
in Aalter. Normaal gezien wer
den de goedheilige man en zijn
pieten verwacht aan de Boom

Intocht van Sinterklaas verhuist naar Sportpark
gaard in Aalter voor een na
middagje ‘Sinterfun’. 

Omdat er regen voorspeld
wordt, is beslist om het gebeu
ren naar het Sportpark aan de
Lindestraat 17 te verhuizen.

AALTER 

De tiende editie van het hu
morfestival ‘DeinzeLacht’, een
organisatie van vtbKultuur
Deinze en de toneelgroep
Vooruit, loopt op zaterdag 14
november van stapel met het
programma ‘Gedeelde smart  
Levenslappen en smartliede
ren’. Op het podium in zaal Pa
lace op de Markt staat Jan De
Smet van De Nieuwe Snaar sa
men met Lien Van de Kelder,
PieterJan De Smet, Ad Comi
notto, Wouter Berlaen en Stoy
Stoffelen. Een abonnement
voor de vijf voorstellingen  van
‘DeinzeLacht’ kost 60 euro.
Een ticket voor deze voorstel
ling kost 20 euro. Info:
www.deinzelacht.be en in het
Jetaircenter Deinze, Gent
straat 41 tel. 09386.65.00.  (jdv)

DEINZE 

Gedeelde smart 
bij DeinzeLacht 

DEINZE

Gratis stoombad voor 
wie 500 meter zwemt
In het zwembad Palaestra lo
pen tijdens het weekend de 
jaarlijkse ‘Zwembaddagen’.  
Zo is er op zaterdag 14 no
vember een Poolparty met dj 
Beatrama gepland. 
Tussen 21 en 22 uur kan ge
noten worden van een gratis 
bubbelbad. Een ticket kost 
dan 4 euro. Wie op zondag 15 
november komt zwemmen 
tussen 8 en 9 uur krijgt een 
uitgebreid ontbijt aangebo
den. Deelnemen kost 4,5 eu
ro. Vooraf in te schrijven. 
Tussen 11 en 12 uur krijgen 
de zwemmers die tien zwem
badlengtes afleggen een ape
ritiefje aangeboden. Na vijf
entwintig lengtes kan geno
ten worden van een gratis 
borrel of stoombad. (jdv)

LOVENDEGEM

Nieuw betaalsysteem 
recyclagepark 
Op 17 november wordt een 
betaalsysteem op basis van 
weging op het recyclagepark 
in gebruik genomen. Voor 
een aantal fracties dient 
voortaan volgens het aange
voerde gewicht te worden 
betaald. De rest  ruim 20 
fracties  blijft gratis.  (osw)


