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ZIJ GINGEN
VAN ONS HEEN

Maria Dutoit
16/06/1928 – 27/03/2021
OOSTROZEBEKE Maria Dutoit, die

langs de Kanaalweg woonde, is
overleden in het ziekenhuis van
Izegem. Ze werd geboren in Oostrozebeke en werd 92 jaar. Maria was
de weduwe van André Deforche.
Maria was vroeger vooral actief als
naaister. Naaien was meteen ook
haar grootste hobby. Maria was ook
een groot familiemens die enorm
hield van haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen. Zij leed ook
enorm veel onder het zware ongeval
van haar zoon Luc. Na de dood van
haar man André bleef Maria alleen
wonen aan de Kanaalweg. Zij was
een erg zelfstandige vrouw. De afscheidsliturgie vond plaats in de
Sint-Amanduskerk en werd gevolgd
door de bijzetting bij haar echtgenoot
in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Oostrozebeke. (CLY)

Gele brooddoos kan
levens redden
OOSTROZEBEKE Annelies Braekevelt van Inspraak-nu vroeg op
de gemeenteraad aan schepen en
OCMW-voorzitster Carine Geldhof om de gele brooddoos beter
bekend te maken bij de verenigingen die zich bezighouden met
eerstelijnszorg. “Veel 65-plussers
en mensen met chronische aandoeningen kunnen hierdoor sneller correcte hulp krijgen bij noodgevallen”, legde raadslid Braekevelt uit. “Deze doos bevat medische info en wordt standaard
bewaard in de koelkast. Hulpverleners kunnen zo sneller te weten
komen wat een patiënt nodig
heeft. Wie eigenaar is van zo’n gele doos, kan hulpverleners verwittigen door een blauwe sticker aan
de binnenkant van de voordeur te
plakken.” Schepen en OCMWvoorzitster Carine Geldhof vindt
het een mooi initiatief en plaatst
het alvast op de agenda van de
eerstvolgende vergadering van de
eerstelijnszorg.

EDC-KAART
In een toegevoegde vraag informeerde raadslid Greet Desmet
welke stappen men al heeft gezet
om de European Disability Card
bekender te maken bij de lokale
verenigingen. Volgens het raadslid biedt deze kaart enorme financiële voordelen bij bezoeken aan
musea, theater of optredens. Burgemeester Luc Derudder bevestigde dat de gemeente het gebruik
van deze kaart heeft gecommuniceerd met de verenigingen en via
sociale media, het infoblad en de
gemeentelijke website. Schepen
Jacques Goemaere beloofde om
dit nog eens extra aan te kaarten
wanneer de verenigingen hun
werking weer opstarten. (CLY)

UITSTEKEND SEIZOENSBEGIN VOOR DUIVENMELKER MARC AMPE

“Speel enkel voor het plezier”
sen de kampioenen te plaatsen”,
vertelt Marc met enige trots.

OOSTROZEBEKE Niettegenstaande het eerder
frisse weer mocht Patrick
Duyck, voorzitter van de
duivenmaatschappij Onze Belangen, tijdens de
eerste wedstrijd van dit
jaar een 300-tal duifjes in
de reismanden stoppen
voor de openingsrit vanuit Rumes. Duivenmelker
Marc Ampe (70) schreef
alvast de eerste overwinning op zijn naam.

Marc Ampe rolde de duivensport
in via zijn peter Lucien en zijn
grootvader Jozef. “Zij hebben mij
de liefde voor de duiven en het
deelnemen aan wedstrijden bijgebracht. Intussen ben ik er al
meer dan vijftig jaar gedreven
mee bezig. Toen ik nog ging werken, kon ik gelukkig rekenen op
de hulp van mijn echtgenote Cecile die zelf ook een groot duivenliefhebber is. Tot op vandaag
staat mijn vrouw iedere keer op
de uitkijk wanneer de duifjes verwacht worden. Wij trekken ook
vaak samen naar het lokaal om de
duiven in te manden.”
De duivensport wordt wel eens
aanzien als een dure hobby. “Het
optrekken van enkele duiventillen
is inderdaad niet goedkoop maar
eenmaal de accommodatie er
staat, valt het wel best mee”, weet
Marc Ampe. “Het is ook zo dat ik
nooit dure duiven aanschaf. Ik

WEINIG JONGEREN

Duivenmelker Marc Ampe ziet zijn duiventoekomst positief tegemoet. Intussen
heeft hij al een eerste zege op zak. (foto CLY)

_________

“Al jaren ben ik
vrij succesvol,
wellicht door
de goede
verzorging van
mijn duifjes”
_________
koop wel elke winter een bon van
een of andere liefhebber maar die

zijn helemaal niet duur. In het
verleden haalde ik ook betaalbare
versterking bij de liefhebbers
Norbert Ally en mijn buurman
dokter Volckaert.”
“Ik ben wat men noemt ‘een kleine liefhebber’, wat betekent dat
mijn duivenbestand eerder beperkt is. Ik speel ook voor het plezier en niet voor het geld. Ik beleef enorm veel voldoening aan
het zien thuiskomen van de duiven na de vlucht. Al jaren ben ik
vrij succesvol en wellicht heb ik
dat te danken aan de goede verzorging van de duifjes. Vorig seizoen speelde ik liefst tien eerste
prijzen en elk jaar weet ik me tus-

Hoewel Marc overtuigd is dat de
duivensport een heel toffe hobby
is, weet het tegenwoordig nog
maar weinig jonge mensen aan te
spreken. “Het klopt inderdaad dat
er vroeger in elke straat wel een
paar duivenpieten woonden. Nu
is dit niet meer het geval want de
jongeren kunnen nu kiezen uit
heel veel verschillende vrijetijdsactiviteiten. Er wordt nu ook vaker op reis gegaan maar wie met
de duiven speelt, mag op vakantie
gaan in de zomer vergeten.”
“Verder is het zo dat wie met duiven begint over wat ruimte moet
beschikken in de tuin om een
paar duiventillen te kunnen
plaatsen. Meestal zijn de bouwplaatsen zo klein dat er nauwelijks plaats is voor een hokje.
Daarbij komt nog dat de meeste
jongeren eigenlijk niet eens meer
weten dat de duivensport bestaat
en er bijgevolg ook niet mee beginnen.”

AMBITIE
Ten slotte peilden we nog even
naar de ambitie van duivenmelker Marc bij de start van het nieuwe seizoen. “Ik zou al heel tevreden zijn mocht ik het even goed
doen als vorig seizoen. Ik wist
toen heel wat eerste prijzen te
spelen en op het einde van het
seizoen behoorde ik ook bij de
kampioenen. Ik hoop alleen maar
dat de coronapandemie geen roet
in het eten gooit en wij het volledige duivenprogramma kunnen
afwerken.” (CLY)

Hondenweide is er voor alle honden
OOSTROZEBEKE Tussen de Tieltsteenweg en de Ooigembeek komt er tegen de zomer een hondenloopweide. Raadslid Koen Vandenbroucke wilde hierover
nog een inspraakronde organiseren. Schepenen De
Marez en Van D’Huynslager wezen erop dat de aanleg van de hondenweide al is vergund.
Het voorstel voor de aanleg van
een hondenloopweide in Oostrozebeke kwam van de oppositiepartij Inspraak.nu en de meerderheid stemde hiermee in. Er komt
een vrij ruime loopweide tussen
de Tieltsteenweg en de Ooigembeek, aansluitend op het parkgebied de Mandelmeersen.
Tijdens de jongste gemeenteraadszitting kwam raadslid Koen
Vandenbroucke plots opdagen
met het voorstel om eerst nog een
inspraakronde te organiseren met
de hondeneigenaars voor de
praktische invulling van deze
hondenweide. Hij wilde ook weten welke honden zouden worden
toegelaten en hoe hoog de afsluiting zou zijn. Hij drong aan om
wat de regelgeving betreft, te gaan

kijken bij andere gemeenten zoals
Harelbeke en Bredene.

HANDHAVING
Schepen Jonas Van D’Huynslager
en schepen Olivier De Marez wezen erop dat de aanleg van de
hondenweide al is aanbesteed en
dat het project zal worden uitgevoerd zoals het nu voorzien is.
Van een inspraakronde is er absoluut geen sprake meer. “De vergunning voor de aanleg dateert
van 17 februari en de uitvoering
staat gepland voor 15 juni door
een lokale ondernemer. De hoogte van de afsluiting is 1,20 meter;
wij hebben deze hoogte ook vastgesteld bij bezoeken aan andere
hondenloopweides.”
“Wat de handhaving betreft zijn

Tegen half juni zal deze weide tussen Ooigembeek en Tieltsteenweg aangelegd
zijn als hondenloopweide. (foto CLY)

wij niet van plan om er telkens
een politieman te plaatsen. Wij
rekenen op het gezond verstand
van de gebruikers. Wij zullen de
loopweide niet opsplitsen voor
grote en kleine honden. Wij houden het bij één grote loopzone. Er
zijn twee ingangen voorzien en er
zal een bord staan met het ge-

bruikersreglement”, aldus schepen Van D’Huynslager.
Schepen De Marez voegde er nog
aan toe dat baasjes die de hondenweide bezoeken, controle
moeten hebben over hun viervoeters zodat er zeker geen problemen kunnen ontstaan met andere
gebruikers. (CLY)

