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donderdag 27 februari 2014

BENEFIET HELPT ONDERZOEK NAAR KANKERTIJDENS ZWANGERSCHAP

Dankbare ouders steunen prof
LEDEGEM/HEULE
Amper twee weken nadat Laetitia Stragier en
Dieter Wullaert uit Heule ontdekten dat ze voor
het eerst ouders zouden worden, kreeg de toekomstige mama ook te horen dat ze tongkanker
had. Een abortus leek noodzakelijk. Met de steun
van professor Frederic Amant van UZ Leuven
beslisten ze het kindje toch een kans te geven.
Vandaag is Zoë bijna vier jaar en wil haar familie
via een benefiet graag iets terug doen voor het
team dat hen steunde.
CHARLOTTE DEGEZELLE
Laetitia Stragier was zeven weken
zwanger toen ze op 16 oktober
2009 te horen kreeg dat ze tongkanker had. «De euforie rond de
zwangerschap was bijzonder snel
getemperd», zucht Laetitia. «Ik
had al een tijdje pijn. Toch had ik
nooit durven denken dat de diagnose kanker zou zijn. Onmiddellijk staken vragen de kop op. Hoe
groot is de tumor? Zijn er uitzaaiingen? Maar vooral: wat betekent
dit voor ons kindje? De eerste
doktersadviezen waren allesbehalve positief. Volgens de arts was
de behandeling van mijn kanker
niet te combineren met een
zwangerschap. Het woord abortus stak toen de kop op. Onze gynaecoloog was iets voorzichtiger.
Ook de neus-keel-oor arts van KU
Leuven durfde geen finaal oordeel vellen. We vreesden al het

ergste, maar op de dienst gynaecologie wilden ze ons kindje wel
een kans geven. Ze zeiden me dat
het zwaar zou worden, maar we
besloten er voor te gaan.»

Dieter en Laetitia, met hun kinderen Zoë en Ernest, zijn professor Amant erg dankbaar. Foto Deleu
dat ze perfect gezond was. Binnenkort wordt Zoë 4 jaar. Steeds
meer besef ik dat zij me door die
moeilijke periode geholpen heeft.
Haar gezondheid wordt wel nog
tot haar achttiende opgevolgd.»

Broertje
Sinds vorig jaar heeft Zoë er met
Ernest zelfs een broertje bij. «Pas
na vijf jaar kun je echt zeggen dat
je kankervrij bent. De artsen zijn
gunstig gestemd. Helaas doken er

RUMBEKE

Life Danscenter organiseert nu zaterdag om 15 uur de dansvoorstelling ‘Man in the Mirror - The Remake’ in De Leest. De voorstelling vertelt een levensverhaal over de keuzes die een mens moet maken en
hoe ons leven daardoor beïnvloed
raakt. Wat is goed en wat is kwaad
en hebben we de moed om de waarheid te zien? Meer info en tickets
via davy@lifedanscenter.be. (VDI)

’t Souffleurke brengt burleske komedie
Na de succesvolle voorstelling
‘50 tinten Groen’ in september
2013 pakt ’t Souffleurke nu uit
met de burleske komedie ‘Ardeense Hesp’, in een regie van
Linda Provost. Dit luchtige stuk
speelt zich af in de Ardennen
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn voorstellingen in zaal OCAR op 1, 2, 5,
7 en 8 maart telkens om 20 uur.
Op zondag om 17.30 uur. Kaar-
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Ondanks de nieuwe onzekerheden zijn Laetitia en Dieter enorm
dankbaar voor wat het team van
professor Frederic Amant voor
hen gedaan heeft. Daarom organiseren de ouders van Laetitia, Jan
Stragier en Daisy Vandermeersch

De Weerdt vreest Colruyt niet

MODE
Bloemen,pastel
en zwar t-wit

Johan De Weerdt zal zijn winkel binnenkort vernieuwen. Foto BCL
Supermarkt De Weerdt in de
Kortrijkstraat 56 in Tielt ondergaat binnenkort een facelift. De
winkel krijgt vanaf mei concurrentie van Colruyt, dat een vestiging in de Deken Darraslaan
opent. Johan De Weerdt denkt
niet dat de keten een invloed
zal hebben op zijn supermarkt.
«Maar we gaan de werken, die
sowieso al gepland waren, toch
wat vroeger aanvangen door de
komst van Colruyt.»

met Colruyt aan te gaan, wijzigt
De Weerdt ook zijn openingsuren. «Binnenkort zullen we
ook op zondagvoormiddag
open zijn. Donderdag wordt
onze sluitingsdag. Het is dan
ook markt, dus dat is altijd al een
minder drukke dag geweest.»

Inspelen op trends
«Volgens mij zal het in het begin
wel wat moeilijker gaan, maar
dat kunnen we compenseren
met die zondagvoormiddag. Er
is nu ook al een Okay, het kleinere broertje van Colruyt, in
Tielt en daar ondervinden we
ook geen hinder van. De mensen zullen nu gewoon iets meer
variëren. We hebben niks te
vrezen. Door in te spelen op de
trends van het winkelen op zondag en buitenshuis een snelle
hap eten, hopen we ons te onderscheiden.»
De Weerdt blijft tijdens de werken open en hoopt om tegen
juni alles af te hebben. (BCL)
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Chiro ’t Scamanderke organiseert zondag om 11 uur een
brunch in zaal Zonneheem, met
als thema ‘safari’. De chiromeisjes willen geld inzamelen voor
spelmateriaal, onderhoud van
het chiroheem, verzekeringen,
water en energie, kookmateriaal... Voor de 22ste keer zullen
ze de mensen een uitgebreid
buffet aanbieden met brood,
beleg, maar ook soep, eieren,
pasta, groeten... en zelfs een
dessertbuffet. Kaarten zijn te
verkrijgen bij de leiding en op
0496/88.06.68. Volwassenen
betalen tien euro in voorverkoop en twaalf euro aan de deur,
kinderen tot 12 jaar brunchen
voor vijf of zes euro. (BCL)

TIELT
Open repetitie
bij The Young Ones

De Weerdt wil zich profileren
als dé verswinkel van Tielt. «Alle
versafdelingen worden dan ook
vernieuwd. Vooraan komt er
ook een verse bakkerij waar
mensen kunnen ontbijten en
lunchen. Ze zullen er belegde
broodjes, koude salades en gebak kunnen eten. Ook onze slagerij is volledig vers en niet
voorverpakt. Het is aan ons om
ons te onderscheiden van andere, grote winkels.»
Om nog meer de concurrentie

Blogster (14)
ontwerpt mode

Antwerpen & Limburg

Benefietconcert

uit Ledegem, een benefietconcert
voor het Onderzoeksfonds ‘Kanker tijdens zwangerschap’ UZ
Leuven. De dames van Laïs brengen in de Ledegemse Sint-Petruskerk hun ‘Winter Tales’. Ze laten
zich muzikaal begeleiden door
Laetitia’s zus Seraphine Stragier.
Tickets voor het benefietconcert
kosten twintig euro, steunkaarten tien euro.
Meer info op 056/50.18.65 of via
jan.stragier@skynet.be.

ten kosten acht euro (kinderen
onder 12 jaar betalen vijf euro).
Open-doek leden krijgen op vertoon van hun lidkaart een consumptie aangeboden. Tickets
bestellen kan via agna.degroote@telenet.be, op 0472/58.31.75,
of in de Standaard Boekhandel
in de Ooststraat of dagbladhandel Taptoe op het Rumbeekse
Kerkplein. Meer info op
www.tsouffleurke.be. (CDR)

bij Het Laatste Nieuws

Veren en pluimen
in MoMu (Antwerpen)

recent nieuwe gezondheidsproblemen op. Opnieuw leven we
met veel vraagtekens, maar onze
kindjes zijn de zonnetjes in huis.»

TIELT

MORGEN

AGENDA

Op zondag 9 maart vindt in basisschool Bellevue in de Bellevuestraat 28 de zevende smultocht ten voordele van het geitenproject van Samugam plaats.
Het doel van het project is een
inkomen te geven aan arme families in Zuid-India. Zo kunnen
ze zich economisch beter ontwikkelen en krijgen ze een
plaatsje in de gemeenschap. De
smultocht bestaat uit een aperitief en spaghettifestival dat
om 11.30 uur begint. Tussen 13
en 14 uur start een winterse
wandeling van zes kilometer
met vijf stopplaatsen met lekkernijen. Prijzen varieren van
acht tot veertien euro. Inschrijven voor 3 maart door over te
schrijven op rekeningnummer
BE98 7775 9920 9593. Meer info
op 051/31.08.63 of via vandenbergherita@skynet.be. (VDI)

Chiromeisjes
organiseren brunch

Toen Laetitia twaalf weken zwanger was, onderging ze een dertien
uur durende operatie. Nadien
volgden maanden chemo- en radiotherapie. «Ondertussen kregen we nooit een garantie voor
ons kindje. Onderzoek wees wel
uit dat de placenta fungeerde als
filter voor de chemo. Opmerkelijk
als je weet hoe gevaarlijk roken en
alcohol al zijn voor een ongeboren kind. Bij de start van de behandeling hebben we de artsen
ons vertrouwen gegeven, maar
het bleef bang afwachten. In februari was de behandeling achter
de rug. Half mei ben ik bevallen
van Zoë. Na een reeks tests bleek

Life Danscenter
treedt op in De Leest

Smultocht
ten voordele
van geitenproject
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EMELGEM

Orfeo bij Piano’s Maene
De cultuurraad van Ruiselede organiseert nu zaterdag om 20 uur
‘Orfeo 2014’, een voorstelling met
muziek en woord bij Piano’s Maene in de Ommegangstraat 58 in
Ruiselede.
Sopraan Amaryllis Dieltiens en
klavierspeler Bart Naessens ko-

men langs, Miriam Van Hee komt
vertellen. Kaarten kosten tien
euro in voorverkoop en twaalf
aan de deur. Die zijn te verkrijgen
na overschrijving op rekeningnummer BE98 7380 0618 6093
met vermelding van naam, adres
en aantal personen. (BCL)

The Young Ones, het jeugdorkest van Vermaak na Arbeid organiseert nu zondag een open
repetitie. Iedereen die geïnteresseerd is in muziek en benieuwd is hoe zo’n repetitie er
aan toe gaat, kan een kijkje nemen van 11 tot 12 uur in De Gilde in de Oude Stationstraat in
Tielt. The Young Ones wordt begeleid door een team van (muziek-)leerkrachten, jeugdige
muzikanten en ouders. Lidmaatschap is gratis. Het jeugdorkest organiseert ook andere
activiteiten, zoals een pretparkbezoek, schaatsnamiddag en
een kamp. Meer info bij Thari
Verloove op 0485/38.52.97 of
via jeugdwerking@vermaak-naarbeid.be. (BCL)

LEDEGEM/PITTEM
Spaghetti-avond
bij chiro
De aspies, de oudste leden van
chiro Nele, kokkerellen nu vrijdag vanaf 19 uur in hun chiroheem in de Kerkstraat 13 in
Sint-Eloois-Winkel. Op het
menu staat zelfgemaakte spaghetti bolognaise of vegetarisch
eten. Volwassenen betalen tien
euro, kinderen 8,5 euro.
Ook chiro Pittem organiseert nu
zaterdag een spaghettiavond in
de sporthal in de Egemstraat. De
keuken gaat open om 19 uur.
Een portie kost acht euro, kinderen betalen de helft. Voor de
kleinsten is er een springkasteel. Reserveren via vromanrudy@skynet.be. (VGGS/DJP)

LEDEGEM
Dorpsquiz Kwistet
Het Ledegemse Davidsfonds organiseert nu zaterdag om 19.30
uur in zaal De Samenkomst in
de Sint-Eloois-Winkelstraat
dorpsquiz ‘Kwistet’. Deelnemen
in groep kost twintig euro. Vooraf inschrijven is noodzakelijk bij
Bert
Cokelaere
op
0473/97.01.40. (VGGS)

