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Fitnesscentrum en
binnenspeeltuin
in Driespoort
Koen Degroote met zijn vrouw Laura en hun dochtertje. Foto: osw

Koen Degroote verkoopt
tegels en maakte fotoboek
HANSBEKE Er wordt geen
beroep ingesteld tegen de
sloopvergunning van het
station van Hansbeke.
Maar bewoner Koen De
groote ging samen met zijn
vrouw Laura Bracke wel
van start met een nieuw
initiatief om zoveel moge
lijk geld in te zamelen dat
moet dienen om zoveel mo
gelijk van het station te be
waren.
Koen Degroote nam als bewo
ner foto's van het station en
maakte er een compositie mee.
Met de foto's stelde hij in de
wachtzaal een tapijt samen en
tegel per tegel verkoopt hij de
foto's aan tien euro per tegel.
Intussen werden al meer dan
honderd tegels verkocht. Ko
mend weekend stelt Koen ook

zijn vierenveertig dubbelpor
tretten voor van Hansbekena
ren. Die expo vindt plaats in het
klooster van Hansbeke.
De rode draad van de duo's
wordt muzikaal doorgetrokken
door Derek en Johan Vermin
nen. Zij componeerden speciaal
voor deze gelegenheid een
nieuw Hansbeeks lied met aan
hun zijde Myrddin De Cauter,
Renaud Ghilbert en Hans Wille.
In het bijhorende fotoboek met
de exclusieve cdsingle sprok
kelde dorpskrant Vlakaf  die
20 jaar bestaat  tekstfragmen
ten uit zijn omvangrijk archief.
De expo vindt plaats van 10 tot
12 oktober van 10 tot 21 uur in
het klooster van Hansbeke,
Hansbekedorp 30. Op zondag 11
oktober geven Derek en Johan
Verminnen een aperitiefcon
cert om 11 uur. (osw)

Week van het Bos in Drongengoed
URSEL Van 11 oktober tot en
met 18 oktober is er de Week van
het Bos. Dit jaar is het thema ‘na
tuurhelden’. In het Landschaps
park Drongengoed vinden elke
dag activiteiten plaats voor jong
en oud. De week gaat van start op
zaterdag 10 oktober met Nacht
van de Duisternis. Er is een bos
sfeerwandeling, een familiezoek

tocht voor jong en oud, een avon
turenzoektocht met gps en u kan
zelfs sterrenkijken. Als afsluiter
is er een kampvuur met vuur
spektakel aan de Drongengoed
hoeve. Op zondag 18 oktober is er
het slotevenement in en rond de
Drongengoedhoeve.
Op www.drongengoed.be vindt
u alle activiteiten terug. (mye)

Oxygen Fitness opent
op de tweede verdie
ping in Driespoort
Shopping langs de
Gaversesteenweg zijn
22ste fitnesscentrum,
inclusief Kids&Play
binnenspeeltuin.

Aanbod shoppingcentrum breidt uit

JOHN DE VLIEGER
DEINZE ‘Naast shoppen,
eten en drinken, zullen de be
zoekers aan Driespoort voort
aan ook kunnen sporten en
spelen in ons winkelcentrum’,
zegt projectontwikkelaar Hen
drik De Keukeleire.
‘De fitnessruimte, die duizend
vierkante meter beslaat, wordt
uitgerust met de modernste
toestellen die in België op de
markt zijn. Vanop tien meter
hoogte zullen sporters genieten
van een panoramisch zicht en
zal het ruim terras in de zomer
deze beleving alleen maar ver
sterken’, zegt eigenaar Freek
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HENDRIK DE KEUKELEIRE
Driespoort

Naast shoppen, eten
en drinken nu ook
sporten en spelen in
shoppingcentrum
De Fraeye van Oxygen Leisure
Company.

Toestellen en groepslessen
‘In ons centrum zullen veel
toestellen staan voor cardio en
krachtoefeningen. Naast de

Projectontwikkelaar Hendrik De Keukeleire
met echtgenote Kathleen overhandigt de
sleutel aan Freek De Fraeye (rechts). Foto: jdv
toestellen zullen we ook bege
leiding aanbieden en groepsles
sen organiseren voor spinning,
BBB, yoga en dans. Het feit dat
fitness kan beoefend worden in
een mooi complex is uiteraard
een meerwaarde.’
‘Ook de sporters zullen er zich
goed bij voelen. De site is daar
enboven gemakkelijk bereik
baar met veel parkeerplaatsen
en fietsrekken.’
‘Bezoekers kunnen tevens hun
kinderen meebrengen wanneer
ze in Driespoort shoppen en ze
dan binnenbrengen in de nieu
we binnenspeeltuin. Er komen
glijbanen, speelhuizen, een fit
nesshoekje, een ballenbad en
veel andere speeltuigen. Mijn
partner Leen Bauwens, zelf
sportfreak en mama van twee
kinderen, zal deze zaak runnen.
Ook verjaardagsfeestjes of be
drijfsevenementen kunnen hier
op het getouw worden gezet.

ONTDEK
NU DE
NIEUWE
COLLECTIES

Oxygen Fitness en Kids&Play
zullen elke weekdag en tijdens
het weekend geopend zijn. We
zijn op zoek naar vier gemoti
veerde medewerkers. De in
richting start in december,
maar op de officiële opening
van het centrum op 21 novem
ber zullen we de bezoekers al
laten kennismaken met onze
nieuwe zaak.’
‘In de Driespoort is er nu een
grote diversiteit aan winkels
met Albert Heijn, de Speelvo
gel, Action, Interieur Van Kerk
hove, Molders Schoenen en
Mode, Grand Café Driespoort,
Atita en nu Oxygen Fitness’,
zegt Hendrik De Keukeleire.
‘Daarenboven zijn er bij ons
nog occasionele diensten ge
huisvest. Ik denk aan de Bpost
pakjesautomaat.’
INFO www.oxygenfitness.be of
www.driespoort.be
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