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HARELBEKE

HARELBEKE/STASEGEM Vier collega’s die werkzaam zijn bij bakkerij-

grondstoffenproducent Ranson zijn momenteel hard aan het trainen

voor hun deelname aan de 100 km-run voor Kom op tegen Kanker, op

24 maart op het provinciaal domein De Schorre in Boom. Bedoeling

van de 100 km-run is dat vier lopers elk respectievelijk 10, 20, 30 of 40

kilometer lopen. “De bal ging aan het rollen toen ik aan collega Céline

voorstelde om deel te nemen. Zij zag dit onmiddellijk zitten en al snel

vervoegden ook de collega’s Geert en Anke het team, samen met Jan

en Franky die helpen bij de organisatie van onze evenementen”, ver-

telt initiatiefnemer Jean Marie Vancauwenberghe. Een van de voor-

waarden om aan de 100 km-run te mogen deelnemen, is dat er een

startbudget van 2.500 euro moet verzameld worden. “Na wat brain-

stormen besloten we een snoep- en wafelverkoop te doen. Dat blijkt

een groot succes. Ondertussen groeide ook het idee om op vrijdag 15

februari een afterworkparty voor collega’s, vrienden en familieleden te

organiseren. Collega’s, vrienden en familieleden zijn vanaf 17 uur van

harte welkom in ’t Kanaalkaffee, Spinnerijstraat 107 in Kortrijk om bij

een hapje en een drankje samen het weekend in te zetten. De op-

brengst van de 100km-run gaat rechtstreeks naar biomedisch kanker-

onderzoek, waarbij medicatie en behandelingen getest worden bij

patiënten, met als doel de behandeling en levenskansen te verbeteren

en op die manier ook hun overlevingskansen te vergroten. Voor bijko-

mende info kan men terecht op de Facebookpagina: Team Ranson

100km Run KOTK 2019. (NDZ-foto NDZ)

Team Ranson neemt deel aan 100 km-run
voor Kom op tegen Kanker

HARELBEKE Unizo Leiekracht

Harelbeke wil drie onderne-

mers en/of bedrijven in de

bloemetjes zetten en belo-

nen met een award voor wat

ze in 2018 gerealiseerd heb-

ben. Dit kan op een breed

gebied van toepassing. 

Daarvoor is men op zoek

naar ondernemers die het

verdienen om op het Gala

van de Harelbeekse Onder-

nemer in de spotlights gezet

te worden. Er zijn drie cate-

gorieën met elk een award:

Ondernemer van het jaar,

Handelaar van het jaar en

Starter van het jaar. De gala-

avond heeft plaats op zater-

dag 23 februari. Info is be-

schikbaar via info@unizolei-

ekracht.be. (PVH)

Unizo Leiekracht
zoekt gedreven
ondernemers

KUURNE/HARELBEKE Marie-Loui-

se Vanhaesebrouck werd gebo-

ren in Kuurne en is op 91-jarige

leeftijd in Kortrijk overleden. Zij

was de weduwe van Pierre La-

beeuw en de moeder van Odette

en Brigitte. De uitvaartplechtig-

heid vond plaats op woensdag 6

februari in de Sint-Amanduskerk

in Bavikhove waarna de asurne

van Marie-Louise bijgezet werd in

het urneveld op de begraafplaats

van Bavikhove. (BRU-Begrafenis-

sen Vanwynsberghe Wim)

OVERLIJDENS

Marie-Louise
Vanhaesebrouck
06/12/1927 – 30/01/2019

HARELBEKE Elisabeth Bekaert,

weduwe van Roger Vanwynsber-

ghe, werd in Harelbeke op 8 juli

1923 geboren en is in Kortrijk op

25 januari, op 96-jarige leeftijd

overleden. Elisabeth is mama van

Anita en Martine, en de oma en

grootoma van verscheidende

klein- en achterkleinkinderen.

De plechtige uitvaartdienst vond

plaats in de parochiekerk van

Sint-Jozef op 2 februari. (PVH-

Uitvaartcentrum Vercruysse)

Elisabeth
Bekaert
08/07/1923 – 25/01/2019

Philip Hoorne dicht over uiteenlo-
pende onderwerpen en doet dat
niet zelden in snedige bewoordin-
gen die de lezer aan het denken
zetten. Zelf zegt hij: “Je raakt ge-
makkelijk in mijn gedichten,
maar je raakt er niet altijd even
gemakkelijk weer uit.”
De wereld in al haar gedaantes
roept bij Philip Hoorne gedich-
ten, gedachten en waarheden op.
Hij grossiert in grimmige, soms
ontluisterende regels wat het le-
zen van deze bundel tot een bele-
venis maakt. Zo schrijft hij over
de ‘detentie van ananas’ en zijn
‘naderende slacht’. 

FOTOGRAFIE

“Je weet dat we ouder worden
maar je kent onze verlangens
niet”, aldus de auteur. Met alle
middelen die hem ter beschikking
staan verdicht hij de wrede, onbe-
grijpelijke, vaak ook lachwekken-
de wereld tot deze bundel. “Hoge
en lage cultuur komen daarbij sa-
men om begrijpelijk te maken wat
onbegrijpelijk is”, zegt de auteur.
De woorden die hij in het titelge-

dicht Het dikke meisje en de ziener
schrijft, verhelderen daarbij veel. 
Philip Hoorne zelf zegt over zijn
eigen werk dat de humor die er
wel eens in opduikt niets anders
is dan de overtreffende trap van
ernst. Hij volgt sinds 2013 een op-
leiding fotografie en hoopt straks
in juni het Certificaat Fotograaf te
behalen. 
In de tentoonstelling Expolection
laat hij tot eind februari zijn werk
zie. “Ik koos die naam omdat het
een afgewogen samenraapsel be-
treft van een aantal foto’s uit mijn
archief”, duidt de auteur. 
Philip Hoorne (55) debuteerde in

2002 in de Sandwich-reeks onder
redactie van Gerrit Komrij.
Het dikke meisje en de ziener is zijn
zevende dichtbundel. Verder pu-
bliceerde hij een verhalenboek en
was hij de samensteller van een
aantal poëziebloemlezingen. 
Over leven en werk van Philip
Hoorne verscheen een monogra-
fie met als titel ‘Wachten is het
hele leven’.

(Peter Van Herzeele)

‘Het dikke meisje en de ziener’

telt 54 bladzijden en kost 16,50

euro. Het wordt uitgegeven

door In de Knipscheer.

Philip Hoorne stelt
nieuwe dichtbundel
en expositie voor
HARELBEKE Onlangs
stelde Philip Hoorne zijn
negende dichtbundel
voor: ‘Het dikke meisje
en de ziener’. Tezelfder-
tijd opende hij zijn foto-
tentoonstelling Expolecti-
on, nog te zien tot einde
februari in de biblio-
theek.

Naast de uitgave van een dichtbundel, pakt Philip Hoorne ook met een

tentoonstelling in de bibliotheek uit. (foto LOO)

HARELBEKE Liam werd op woens-

dag 30 januari in het Izegemse

Sint-Jozefsziekenhuis geboren

als eerste kindje van Kjell Coor-

naert en Joyce Vandeginste. Het

jongetje woog bij de geboorte

3,505 kg en mat 48,5 cm. (foto

JCR) 

GEBOORTEN

Liam

HARELBEKE Een 29-jarige man uit

Harelbeke is door de Kortrijkse

strafrechter veroordeeld tot een

celstraf van 12 maanden voor de

verkoop van heroïne. De helft

van zijn celstraf en zijn boete van

8.000 euro is effectief. De rech-

ter verklaarde 12.500 euro drugs-

geld verbeurd. 

De politie kwam Abdelaziz A. op

het spoor nadat de eigenaar van

een appartement aan de deur

vaak lawaai hoorde en een che-

mische geur rook. De politie

voerde een huiszoeking uit en

vond 18 bollen heroïne. Abdelaziz

A. zat bovendien met heroïne in

bad. Uit onderzoek van zijn gsm

bleek dat hij niet enkel zelf ge-

bruikte maar ook verkocht. 

Hij stuurde zijn kat naar de

rechtbank. (LSi)

12 maanden
cel en boete voor
heroïnehandel




