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“De stad Oudenaarde heeft
om veiligheidsredenen be-
slist om slechts één locatie in
openlucht toe te laten om de
WK-wedstrijden van de Rode
Duivels op groot scherm te
brengen”, zegt Tom Bro-
waeys van KSV Oudenaarde.
“Op die manier wil de stad de
veiligheid garanderen. We
brachten al tijdens het vorige

WK en EK met succes de
wedstrijden van de Rode
Duivels op groot scherm.
Vandaar dat het een logische
stap was om ermee door te
gaan.”

Bij de vorige edities kwa-

men op de parking van de
evenementenhal De Qubus in
de Lindestraat gemiddeld
zo’n vijfduizend bezoekers
opdagen. De organisatoren
verwachten dat dit nu niet
anders zal zijn, zeker omdat
van de Rode Duivels meer
wordt verwacht.

De eerste wedstrijd tegen
Panama vindt plaats op
maandag 18 juni om 17 uur.
De deuren gaan open om
16 uur. Animatie is verzekerd
en dj No Trixx neemt de af-
terparty voor zijn rekening.

De tweede wedstrijd tegen
Tunesië wordt op zaterdag
23 juni om 14 uur gespeeld.
Omdat deze datum samen-

valt met de Adriaen Brouwer
Bierfeesten wordt het groot
scherm dan opgesteld aan De
Ham. De derde wedstrijd te-
gen Engeland op 28 juni om
20 uur wordt opnieuw op de
parking van De Qubus ge-
toond.Camerabewaking

“Met heel wat animatie
voor, tijdens en na de match
gaan we voor een onvervalst
feest”, zegt Peter Decordier.
“De site zal ook volledig inge-
kleed worden zodat de sup-
porters helemaal in de sfeer
van de match zullen kunnen
opgaan. De drankenprijzen

houden we bewust laag. De
Qubus biedt het voordeel dat
de parking voldoende groot is
om een pak supporters te
ontvangen en dat er voldoen-
de parkeergelegenheid in de
buurt is. Camerabewaking
zorgt mee voor de veiligheid,
zodat er geen problemen
kunnen ontstaan. Bovendien
kunnen we bij regenweer
makkelijk uitwijken naar de
evenementenhal, waar we
ook veel volk kunnen ontvan-
gen. Als de Duivels zich
plaatsen voor de achtste fina-
les of wie weet zelfs verder,
dan worden ook die wedstrij-
den live op groot scherm ge-
bracht.”

Organisatoren verwachten telkens minstens vijfduizend supportersRode Duivels te zien op groot scherm aan De Qubus en aan De Ham
Voetbalclub KSV Oude-
naarde en het organisatie-
buro Pete’s Promotions 
slaan de handen in elkaar 
om de wedstrijden van de 
Rode Duivels op het WK 
Voetbal in Rusland op 
groot scherm te brengen. 
Plaats van afspraak is de 
parking van De Qubus en 
aan De Ham.
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dienst Evenementen van de stad 
groeperen zich ter gelegenheid 
van het WK voetbal in de organi-
satie ’t amusement 13. Ze slaan 
de handen in elkaar om een leuk 
voetbalfeest te bouwen op par-
king Portois. Daar kan je alle 
wedstrijden van de Rode Duivels 
volgen op groot scherm. De par-
king verandert in een WK-dorp 
waar een dj telkens voor de muzi-
kale omlijsting zal zorgen. De ho-
reca zorgt voor drank en eten. Er 
is ook in mobiele toiletten voor-
zien. De toegang tot het WK-dorp 
is gratis. Afspraak op 18 juni om 
17 uur voor België-Panama, op 
23 juni om 14 uur voor België-
Tunesië en op 28 juni om 20 uur 
voor de wedstrijd tegen Enge-
land. Om alles veilig te laten ver-
lopen, geldt er een verbod op glas,
rugzakken, stokken en Bengaals 
vuurwerk. Tijdens de wedstrij-
den zal een parkeerverbod gelden
op de Oude Vesten.  (pma)

RONSE Parking Portingwordt WK-dorp
Net als tijdens het vorige we-

reldkampioenschap voetbal,
zendt de gemeente ook dit jaar
de wedstrijden van de Belgen
uit, in samenwerking met het
Handelscentrum Merelbeke,
dat de bar zal verzorgen. 

Op maandag 18 juni (België-
Panama) is de bar open van 16
tot 20.45 uur. Op zaterdag
23 juni (België-Tunesië) is de
bar open van 13 tot 17.45 uur.
Op donderdag 28 juni (België-
Engeland) is de bar open van 19
tot 23 uur. Om veiligheidsrede-
nen zijn rugzakken, grote
handtassen en vuurwerk niet
toegelaten. Als de Rode Duivels
zich kwalificeren voor de vol-
gende ronde(n), worden ook
die wedstrijden achter het Vre-
degerecht uitgezonden.  (lvi)

MERELBEKE Opnieuw groot scherm voor WK voetbal
Eerder maakte Open VLD be-

kend dat burgemeester Luc Van-
der Meeren opnieuw de kopman 
is en dat de schepenen Veerle 
Nachtegaele en Kurt Fonteyne 
samen de lijst duwen. Ook alle 
andere plaatsen op de lijst zijn nu 
toegekend. Met de schepenen 

Open VLD heeft lijst klaar
Het bestuur van Open VLD 
Wortegem-Petegem heeft 
zijn huiswerk voor de ge-
meenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober al helemaal 
af. Alle plaatsen op de lijst 
zijn ingevuld.

Isabelle Van den Dorpe, Willy 
Dhondt en Maarten Van Tieghem
op de plaatsen twee, drie en vier, 
dingt het voltallige schepencolle-
ge opnieuw naar de gunsten van 
kiezer. Met Petra Van Butsele, 
Koen Desloovere, Olivier Van 
Cauwenberghe, Tessa Geeraert, 
Johan Bert en Rosette Maes kan 
Open VLD ook blijven rekenen 
op enkele gemeente- en OCMW-
raadsleden. Vijf nieuwe kandida-
ten vervolledigen de lijst: Aaron 
Boonaert, Ilse Callens en Hilde 
De Clercq uit Wortegem, Marcel 
Steenmans uit Ooike en Sandy 
Vermeulen uit Petegem.  (pd)
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Groen&Co heeft zijn lijst bijna
rond. “Er staan nog vier plaatsen 
open voor mensen die nog be-
denktijd vroegen of eventuele 
nieuwe kandidaten”, luidt het. 
“We zijn zeer trots op deze lijst. 
We zien veel nieuwe gezichten en
ook oude getrouwen. We willen 
in elk geval beter doen dan zes 
jaar geleden en hebben de ambi-
tie deel uit te maken van de meer-
derheid.” Het eerste elftal werd al
gerangschikt, met in volgorde 
Robbe De Wilde, Marianne Gor-

Jonge gezichten bij Groen&Co 
ré, Pieter Bracke, Maaike Santy, 
Bart Kersschot, Claudine De 
Pauw, Piet Vanoverbeke, Justine 
Cornelis, Kasper Demeersseman, 
Anke Mortier en voorzitter van 
de Fietsersbond Bart De Waele. 
De anciens werden achteraan ge-
groepeerd als lijstduwers. Dat 
zijn Piet Van Heddeghem, Veerle 
Van der Gucht, Paul De Moor, 
Nadine Bauwens en Dirk Uytten-
daele. De jongse kandidaat is 
Rein Van der Sypt (20). Zij zal, 
net als de andere kandidaten, tus-
sen plaats 12 en 24 staan.   (jvw)

WETTEREN CD&V-ouder-
domsdeken Paul
Lievens (72)
(foto) stelt zich
kandidaat voor
de gemeente-
raadsverkiezin-
gen.

Hij neemt een
lagere plaats in op de lijst.
“Maar niet om de hoop te vul-
len”, verzekert hij. Lievens is
een bekend figuur in Zottegem
en is al jarenlang een graag ge-
ziene gast op tal van evene-
menten. In de huidige legisla-
tuur was hij drie jaar schepen
van Openbare Werken. Hij
maakten zoals het politiek ak-
koord voorschreef, halverwege
de termijn plaats voor iemand
uit SP.A-rangen. Lievens heeft
al 42 jaar als gemeenteraads-
lid en 27 jaar als schepen op
zijn conto staan.  (dvp)
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