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HEUVELLAND
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acht Heuvellandse scholen bij
DIRK DECUYPERE
de opening na de kerstvakantie
ZWEVEGEM
met 2.000 gratis zelftesten
voor kinderen en leerkrachten.
“Zowel de federale als de
Vlaamse overheid hameren op
het belang van zelftesten om
ervoor te zorgen dat de scholen
open kunnen blijven”, zegt
Met de komst van Dirk
burgemeester Wieland De
Decuypere (49) waait
Meyer (Gemeentebelangen).
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ven
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ontbreekt het niet. Zo
veertiende editie van de Krak van Zwevekopen en de scholen hebben
er
was er de zoektocht ‘Moord in de biechtstoel’, trok hij
gem. Wie uiteindelijk de Krak 2021
wordt,
geen meer
liggen voor met
hunzo’n
per-100 jongeren een weekend op bezinning naar
soneel. De
hogere overheden
kom je te weten op vrijdag 21 januari
2022.
de Sint-Sixtusabdij en was er een tweede editie van de
voorzien
niet meer in testen
Dan stellen we de Krak-laureaat
paginagroot
verbroederingsfeesten. De priester ziet de toekomst
voor het onderwijs.” (ptb)
(foto GJZ)

“Een knuffel of compliment
is meer waard dan cadeau”

hoopvol tegemoet. “Slechter kan niet meer, zeker?
Wellicht beseffen veel mensen nu waar het echt om
draait in het leven. Een knuffel of vriendelijk woord is
veel meer waard dan een duur cadeau.” (GJZ)
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“De bekroning van een
jarenlange opleiding”
Monia Vanlancker (52)
mocht meewerken aan
het Eurovisiesongfestival. “Ik maakte deel uit
van een ploeg van 27
internationale kappers
die de haartooi van
iedereen die in beeld
kwam, mocht verzorgen.” Na een grondige
selectie door o.a. de
Spaanse topkapper Antonio Corral Calero, werd Monia
goed bevonden. “Dat ik geselecteerd werd, zie ik als
een bekroning van vele jaren opleiding.” Verder liet
Monia zich opmerken door inzamelacties. “De kledij die
ik inzamel geef ik aan kinderen die geplaatst worden in
bijzondere jeugdzorg. Nu loopt er weer een actie. De
kledij mag niet versleten zijn en moet modieus ogen.
Wie wil schenken maakt best een afspraak.” (GJZ)
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MARC VAN WEZEMAEL

Het Vlaamse project Operatie Proper slaat aan in onze provincie. Van alle actieplannen wordt een derde in West-Vlaanderen
gerealiseerd.
In West-Vlaanderen zijn maar liefst 179 actieplannen in het
kader van Operatie Proper beloond met een bedrag van in totaal 136.149 euro. Operatie Proper is een project waarbij scholen en verenigingen zich inzetten in de strijd tegen zwerfvuil.
Voor het project werkten scholen en verenigingen een actieplan uit. Daarvoor werden ze dan ook beloond met een bedrag
van 3 euro per deelnemende leerling of lid. (tjm)
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Jonas Demeulemeester
(39) is destijds begonnen met concertfotografie, maar specialiseerde zich ook in communie- en huwelijksfotografie. Voor hem had
corona vooral financiële
gevolgen. Toch liet hij
zich positief opmerken.
“Op 1 maart 2020 was ik
halftijds beginnen werken om mij meer te focussen op
fotografie. Twee weken later ging de lockdown in en
viel al mijn fotografiewerk stil. Er waren geen huwelijken, communies en evenementen werden afgelast.”
Jonas bleef niet bij de pakken zitten en werkte mee
aan ‘Corona in beeld’. “Ik maakte gratis foto’s in de
horecazaken.” Jonas moest maar twee zaken zelf contacteren, de rest volgde vanzelf. (GJZ)
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