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Björn Vereecke kan ongeval met fietsster net vermijden

Oktoberkermis

..................................................................

Gered door alertheid chauffeur
en dodehoekcamera

PROVEN
Q

Vrijdag 12 oktober. Om 19
uur: vurige vrijdag met opening
van de foorattracties op het
dorpsplein. Rad van Verderf met
drankenprijzen, hapjes en drankjes. Optreden van vuurspuwers. *
Om 21 uur: Lunacoustick met optreden in sfeercafé Nobody. * Om
21 uur: Nederlandstalige avond
in café ’n Tram
Q Zaterdag 13 oktober. Om 19
uur: caféspelen in 4 centrumcafés, het muzieklokaal en De Beste
Plekke van TSC Proven, waar gestart wordt. Inschrijven tussen 19
en 21 uur.
Q Zondag 14 oktober. Om 10
uur: Koffiepero op het dorpsplein
met koffie en aperitief aan de
stand van feestcomité Proven. *
Om 15 uur: wereldkampioenschap Sumo-worstelen door en
voor Provenaars.
Q Maandag 15 oktober. Om 19
uur: kaarting en saucissenkandeel
in café Sint-Elooi. Inleg 1 euro of
3 voor 2,50 euro.
Q Vrijdag 19 oktober. Om 21
uur: Foute Fuif in café ’n Tram
met DJ Lou Cious.
Q Zaterdag 20 oktober. Om 19
uur: Music at Proven met Sint-Franciscus Jongerenkoor uit Poperinge met klassiek en pop, het
jong covergeweld Etcetera uit Poperinge, en als top of the bill
Alex, Rudi en Ilse, een covertrio
met roots in de regio. DJ Rudi is
de afsluiter. * Om 20 uur: 1 euro-buizenfestival in café Nobody
met Jupiler uit de fles aan 1 euro.
Q Zondag 21 oktober. Om15
uur: Opsluit oktoberkermis met
muzikaal rondrijdend biervat onder begeleiding van streetband;
bar op het dorpsplein. * Om16
uur: openluchtboltra aan café De
Bascule.
(PC)

Q

WATOU/MOORSELE – Vorige week donderdag raakte de bejaarde fietsster Lia Maddens in de
Overheulestraat in Moorsele gewond toen ze tegen een vrachtwagen van brandstoffenbedrijf
Vereecke-Vandromme uit de Douvieweg in Watou terechtkwam. De toestand van het slachtoffer
baarde aanvankelijk zorgen, maar viel uiteindelijk mee. Bestuurder van de vrachtwagen was
Björn Vereecke uit Watou.

H

et ongeval deed zich omstreeks 11 uur voor in de
Overheulestraat net voorbij de verkeersdrempel ter hoogte
van het gemeentelijk park Groen
Lint. Op die plaats versmalt de
straat, stopt het fietspad en gaat
over in de rijweg.
Fietsster Lia Maddens (86) uit
Moorsele week om nog onduidelijke redenen plots uit. De vrouw
belandde gedeeltelijk op de rijweg. Op dat moment werd ze
lichtjes aangereden door de
vrachtwagen van de firma Vereecke-Vandromme uit Watou, die in
de richting van het centrum van
Moorsele reed.
Bestuurder Björn Vereecke (34)
merkte tijdig de fietsster op en zag
nog in zijn achteruitkijkspiegel
hoe ze ten val kwam. Hij ging onmiddellijk op de rem staan en kon
zo vermijden dat de vrouw onder
zijn wielen terecht kwam.

Bijzonder alert
Dit was bijna een voorbeeld van
een dodelijk dodehoekongeval,
maar door de alertheid van de
vrachtwagenbestuurder kon dit
vermeden worden. “Ik let altijd
zeer goed op, zeker wanneer we
langs drukke straten rijden zonder
fietspad”, zegt Björn Vereecke.

Björn Vereecke is altijd bijzonder alert. (Foto MD)

“Op die plaats reed ik bijzonder
traag en had zoals altijd de dodehoekcamera in werking. Natuurlijk zijn we altijd gericht op het
verkeer, maar bij het inhalen van
een zwakke weggebruikers moeten we onze camerabeelden in het
oog houden. Hierdoor kon ik direct reageren. Gelukkig kwam de
bejaarde dame niet onder de zware
wielen van mijn vrachtwagen terecht”, aldus Björn die enorm onder de indruk was van het gebeuren.

Vrachtwagenschool
Björn is al sinds z'n kindertijd bezeten door zwaar vervoer. Al lang
voor hij eigenlijk achter het stuur
van een trekker mocht kruipen,
deed hij dit toch af en toe. Later
volgde hij de vrachtwagenschool
en mocht op zijn achttiende zo’n
mastodont besturen. “Ik heb vier
jaar internationaal transport gedaan. Elf jaar geleden ben ik in het
bedrijf van mijn ouders gestapt.
Elke dag ben ik op de baan en
jaarlijks rijd ik nu zowat 100.000

km. Ik heb al heel wat ongevallen
zien gebeuren, ook met dodelijke
afloop. Dat doet een mens wel
iets. Als vrachtwagenchauffeur
mogen we daar eigenlijk niet bij
blijven stilstaan. Je zou niet meer
achter het stuur durven kruipen.”
Björn Vereecke wil vooral een
voorbeeld zijn voor alle andere
weggebruikers. Echtgenote Linsey
Spinnewijn en de dochters Louise,
Elise en Lore zullen dat maar al te
graag horen.
(PC)

Roesbruggenaar David Vanwildemeersch is beste Blauwer in Haringe

“De overwinning smaakt zoet”
Q

ROESBRUGGE-HARINGE – Roesbruggenaar
David Vanwildemeersch werd zaterdagnacht in
Haringe tot Karel de Blauwer 2012 gekroond.
Het is al zijn tweede titel.

D

e smokkeltocht van Haringe blijft tot de verbeelding spreken. Zaterdagavond stonden in het blauwerscafé
d’Heybeke maar liefst 72 deelnemers aan de start van een nachtelijke tocht. De kandidaten moesten
met een zak blauwerswaar via een
aantal controleposten, waarvan de
meeste over de Franse grens, opnieuw in d’Heybeke geraken zonder ‘gepakt’ te worden door de
‘kommiezen’.
Geen sinecure, want er waren een
twintigtal gelegenheidsdouaniers
op pad en die bleken heel alert.
Want slechts vier deelnemers
raakten midden in de nacht zonder
pakpunten aan het einde van de
tocht. En omdat Filip Dekervel net
één minuutje vroeger afklokte dan
vooraf geschat en David Vanwil-

demeersch halfweg wel de exacte
tijd geschat had, ging die laatste
met de titel lopen. Voor de jongste
van de Vanwildemeerschbroers
was het al zijn tweede titel, maar
hij was er daarvoor niet minder
trots op. “Voor een Haringenaar
betekent deze titel heel veel, en
hem twee keer winnen nog meer.
De tocht was heel zwaar en we
hebben enorm afgezien maar met
de hulp van broer Stijn, Kim Vanhoucke en Kris Taillieu slaagden
we erin om uit de handen van de
kommiezen te blijven. Voor de
rest was het vooral snel zijn, goed
oriënteren en een beetje geluk
hebben. Maar de overwinning
smaakt zoet.” En volgens David
ook naar meer, want volgend jaar
wil hij er opnieuw bij zijn om zijn
titel te verlengen.

Schreve gekozen, en dat bleek een
goede zet. De bruggen over de
IJzer en de Heydebeek werden als
neutraal gebied verklaard om
iedereen gelijke kansen te geven.
Maar toch waren er waaghalzen
die de IJzer overzwommen of
door de Heydebeek waadden om
aan de kommiezen te ontsnappen.
En ook wie door de maïs- of kolenvelden trok, arriveerde behoorlijk nat aan de aankomst.

De uitslag
Achteraan op de foto v.l.n.r. Bernard Huyghe, Piet Vanwildemeersch,
Emily Denuwelaere, winnaar David Vanwildemeersch, Sofie Landuyt
en Paul Vanwildemeersch. Vooraan zie je Romée Vanwildemeersch en
Lotte en Emma Albrecht. (Foto MD)

Voor de organisatoren was het na
de tocht vooral opgelucht ademen,
geeft Piet Vanwildemeersch toe.
“In het begin van de week waren
slechts 20 deelnemers ingeschreven en we vreesden een beetje dat
de traditie van de blauwerstocht
een stille dood zou sterven. Maar

in de loop van de week liepen er
gelukkig heel wat extra inschrijvingen binnen, en we beleefden
opnieuw een spannende editie
zonder incidenten.”
De organisatoren hadden dit jaar
ook voor een bijzonder selectief
parcours aan de overkant van de

De uitslag: 1. David Vanwildemeersch (Roesbrugge) 2. Filip Dekervel (Vleteren) 3. Stijn Vanwildemeersch (Haringe) 4.Kim Vanhoucke (Poperinge) 5. Pieter Huyghe,(Roesbrugge)
6.
Johan
Vanlerberge (Hoogstade) 7. Kris
Deruytter (Beveren-IJzer) 8. Kris
Taillieu (Haringe) 9. Mark Monballieu (Poperinge) 10. Pieter
Cambier (Haringe). Eerste dame
werd Lise Chielens. Zij haalde het
voor Maja Deconinck (De Panne)
en Shana Delanghe (Koksijde).
(SRH)

