
Dit najaar vindt de Wetterse
modeshow Défilé ten voordele
van een goed doel – vzw Anva-
sport met name – plaats op
donderdag 6 oktober in zaal
Gowalt in de Kwatrechtse-
steenweg 114 in Wetteren.
Kaarten in voorverkoop kosten
8 euro en zijn verkrijgbaar bij
schoenen Michiels, Mode Van
De Walle, Meritee, Optiek
Frank Props, Lingerie Marie-
Paule, Ingrid en Kiddy. Deuren
gaan open om 19 uur; een half
uur later gaat de modeshow
van start.

PRAKTISCH

Modeshow t.v.v. Avasport op 
6 oktober in zaal Gowalt

Wetteren heeft al langer een traditie als het op modeshows voor het
goede doel aankomt. Vroeger gebeurde dat meestal in wisselende sa-
menwerkingsverbanden en enkele jaren geleden zelfs met de gemeen-
te in een voortrekkersrol, maar sinds vorig jaar hebben Dorothy van
lingerie Marie-Paule en Frank van kledingzaak Van De Walle hun
schouders onder het project gezet : jaarlijks worden nu twee mode-
shows – in het voor- en in het najaar – tot een goed einde gebracht. Een
aantal middenstandszaken delen mee in hun enthousiasme, zoals kle-
dingzaak Ingrid, kledingzaak Meritee, Optiek Frank Props, kinderkle-
ding Kiddy en schoenen Michiels. “Toen we vorig jaar de draad terug
oppikten, was dat in eerste instantie met een grote groep vrijwilligers”,
vertelt Dorothy. “Elke zaak zocht in zijn klantenbestand naar vrijwillige
mannequins, met als gevolg dat we uiteindelijk met zo’n 100 man ach-
ter de coulissen stonden te drummen. Organisatorisch dus niet zo’n
best idee, waardoor we dit jaar voor een andere aanpak gegaan zijn.
Met GM Productions uit Roeselare hebben we een professionele orga-
nisatie aangezocht die bijzonder goed staat aangeschreven in het mi-
lieu van de modeshows : zij zorgen voor ervaren mannequins, kleden
de zaal aan, brengen muziek en een podium mee en staan in voor de
vlotte doorstroming op de rode loper. Per winkel zijn er zo’n 20 passa-

ges voorzien, zowel voor als na de pauze : lang genoeg om alle collec-
ties mooi aan bod te laten komen, kort genoeg om het publiek te blijven
boeien en hen na afloop nog de mogelijkheid te geven een glaasje te
nuttigen, verzorgd door restaurant-feestzaal Geuzenhof.”

UIT DE KLEREN
Terwijl GM Productions een groot deel van het organisatorische luik

op professionele wijze overneemt, boog de groep middenstanders zich
over alle andere taken. De toegangskaarten bijvoorbeeld kregen ze ge-
sponsord bij drukkerij De Canck, zaal Gowalt zal dan weer, met de
steun van de gemeente Wetteren, stemmig worden aangekleed met
planten, kaarsjes enz. “Bedoeling is een maximum aan sfeer met een
minimum aan kosten”, verduidelijkt Dorothy, “want het is en blijft de
bedoeling dat we zoveel mogelijk geld kunnen wegschenken aan Anva-
sport. Om die reden delen we met de deelnemende zaken ook het prijs-
kaartje van GM Productions.” De blikvanger van de hele actie is zeker
de affiche, waarop de zaakvoerders uit de kleren gaan, evenwel zedig
verborgen achter grote pancartes die samen het woord ‘Défilé’ spellen.
“Onze fotograaf kwam met het idee op de proppen, en ik hoef je niet te
vertellen dat de affiche een groot succes is. Er wordt alleszins voortdu-
rend over gepraat !”, glimlacht Dorothy.

SPORTEN MET EEN BEPERKING
Bracht de modeshow dit voorjaar nog 3.240 euro in het laatje voor

het MPI Sint-Lodewijk, dit najaar gaat de cheque volledig naar Anva-
sport. “Vlak voor het begin van de modeshow zal de opbrengst van de
toegangskaarten aan de voorzitter overhandigd worden, gevolgd door
een korte speech,” vertelt Frank. “Sinds jaar en dag zet deze vzw zich
in om andersvaliden aan het sporten te krijgen : mensen met een be-
perking of handicap worden er gestimuleerd om naar buiten te komen,
om terug sport te gaan beoefenen. De nadruk ligt daarbij op het genie-
ten en het beleven, niet zozeer op het competitieve aspect. Bij Anva-
sport kan je proeven van een brede waaier aan sportactiviteiten, al dan
niet met behulp van aangepaste hulpmiddelen zoals specifieke kledij,
het gebruik van een zitski enz. Anvasport dient een ontzettend nobel
doel”, benadrukt hij. “Het verdient zeker ons engagement !”(KB) ✖

DÉFILÉ 

Op 6 oktober slaan enkele winkels in het cen-
trum van Wetteren twee vliegen in één klap.
Met Défilé showen ze een staalkaart van hun
najaarscollectie, terwijl de opbrengst van de
avond integraal naar Anvasport gaat, een vzw
die andersvaliden aan het sporten helpt.
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RODE LOPER IN WETTEREN VOOR HET GOEDE DOEL

Wetterse handelaars organiseren Défilé, 
een modeshow t.v.v. Anvasport. 

LIFESTYLE in de kijker
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