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weekend 11 en 12 april 2015

EVERGEM
Durmakker
moeilijk bereikbaar
Van maandag 13 tot vrijdag 24
april zullen wagens en vrachtwagens het industrieterrein
Durmakker in Evergem enkel in
kunnen langs de N9 en niet
langs het Eindeken. Door de heraanleg van de weg en het fietspad in het Eindeken is er geen
toegang mogelijk naar industrieterrein Durmakker via de
Christoffelweg (N456). Daarnaast worden ook nog eens
grondankers geplaatst rond de
bruggen in Westbekesluis, in
het deel tussen de wachthaven
en Eindeken. Die werken worden uitgevoerd van 20 tot 24
april en zorgen ook voor hinder.
«Tijdens deze werken is er geen
toegang tot industrieterrein
Durmakker via Eindeken», zegt
schepen Erik De Wispelaere
(CD&V). «Fietsers en voetgangers zullen er wel nog door kunnen. Auto’s en vrachtwagens
kunnen Durmakker dan enkel
bereiken via de N9.» (JSA)

POESELE
Restauratie kerk
bijna klaar

De restauratie van de kerk van
Poesele zou rond het bouwverlof afgerond moeten zijn. Dat
zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V) van Nevele. De werken aan de Sint-Laurentiuskerk
gingen in 2013 van start, de kostprijs werd geraamd op 600.000
euro. Het gaat om herstellingswerken: de renovatie van de
steunberen en de gevels van de
kerk, het herstel van de toren,
het herstel en vernieuwen van
de dakgoten en het zinkwerk,
verbeteringswerken aan de dakconstructie, aanpassingswerken
aan en het plaatsen van veiligheidshaken op het dak. De SintLaurentiuskerk dateert van
1852. Het gebouw is een typisch
voorbeeld van plattelandsneogotiek. (GRG)

ERTVELDE
Hinder in
Garenstraat

In de week van maandag 13 tot
vrijdag 17 april is er verkeershinder in de Garenstraat in Ertvelde.
Aan de woning met huisnummer 1 moeten werken gebeuren
aan het dak. Tijdens die werken
wordt er in de straat een stelling
en een kraan geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats, in het
stukje tussen de Lindenlaan en
de Heilige Geeststraat. In dat
stukje is er sowieso geen doorgaand verkeer toegelaten, maar
fietsers en voetgangers zullen
dan ook niet door mogen. (JSA)

OLSENE
Werken op
begraafplaats

Op de begraafplaats van Olsene
zijn aanpassingswerken gestart.
Het rode grind op de paadjes
wordt omgezet naar grindgazon
en de beplanting wordt aangevuld. De bedoeling is dat de begraafplaats zo onderhoudsvriendelijker is, nu er geen pesticiden meer gebruikt kunnen
worden bij het onderhoud. De
werkendureneenkleinemaand.
Beginvolgendjaarkomenookde
begraafplaatsen in Zulte en Machelen aan bod. (GRG)

Peter De Poorter start project om kunstgrasveld te financieren

Voetballer zoekt 350.000 euro
AALTER

Peter De Poorter, sinds jaar en dag de
sterspeler van KV Eendracht Aalter,
gaat op zoek naar zo’n 350.000 euro.
Hij wil de komende jaren geld inzamelen
om op het B-terrein een kunstgrasveld
aan te leggen. Het project krijgt de
naam ‘Peetjes Droom’.
JOERI SEYMORTIER
Peter De Poorter (39) is sinds jaar
en dag de kapitein van de A-ploeg
van Eendracht Aalter en wordt
dooriedereenPeetjegenoemd.Hij
wasamper7toenhijbijAalterging
voetballen.32jaarlaterloopthijer
nog altijd rond. «Al die jaren is het
B-terrein van Aalter al een probleemgeweest»,verteltPeter.«Het
is meer zand dan gras en bij felle
regen staat het hele terrein meteen onder water. Voetbal is altijd
belangrijk geweest in mijn leven,
en ik wil de jonge gasten van morgen ook de kans geven om volop
van voetbal te genieten. En hoe
kan dat beter dan met de aanleg
van een kunstgrasveld op het Bterrein?», aldus De Poorter.

Sponsors

«We hebben vandaag 240 jeugdspelertjes en elke week zijn daar
heel getalenteerde trainers mee
bezig», zegt hij. «Als we ook nog
eens een perfecte accommodatie
zouden hebben, zou dat fantastischzijn.Ikbennu39,dusikbesef
dat ik geen lange toekomst meer
heb op het voetbalveld van Aalter.
Maar met Peetjes Droom wil ik
toch nog meeschrijven aan een
hoofdstukje voetbalgeschiedenis.»

ZELZATE

Het B-terrein is
altijd een probleem
geweest. Er ligt
meer zand dan gras
en bij felle regen
staat het hele
terrein onder water
PETER ‘PEETJE’ DE POORTER
Om een kunstgrasveld op het Bterrein te leggen is 350.000 euro
nodig. «Een gigantisch bedrag en
het kan inderdaad jaren duren
vooraleer we dat bij elkaar hebben», zegt Peter. «We hopen enkele grote sponsors aan te trekken,
maar een groot deel zal ook van de
voetballiefhebbermoetenkomen.
Onze werkgroep van Peetjes
Droom wil heel wat organiseren.
Op 22 mei starten we met een afterworktornooi. Op 13 juni houden we dan de Nacht van KV Eendracht in feestzaal ‘t Biezemhof.
Dat wordt een reünie met spelers,
oud-spelers en supporters. Vol-

gende maand komt er ook een papiercontaineraanhetvoetbalveld.
Ook de opbrengst van dat oud papier gaat naar ons project. Peetjes
Droom zal de komende maanden
en jaren echt overal opduiken. We
zijntrotsdatDavyDeFauwhetpeterschap op zich wil nemen.»

Droom

Peter wil sponsors en sympathisanten vooral overtuigen door het
verhaal van zijn droom. «Ik heb
geen gemakkelijke jeugd gehad»,
zegt hij. «Moeder Ani stond er alleen voor en moest vier zonen
groot brengen. Voetbal heeft een
belangrijke rol gespeeld en heeft
van ons gezin een hecht en onverstoorbaar blok gemaakt. Voetbal

DEINZE

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag met herstellingswerken op de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem.

Martin Acke (N-VA) aan de jachthaven. Foto Vereecke
richting zalZelzateopnieuwovereenprachtigefietslusbeslissen. Zeker omdat je via de jachthaven al snel aan het
mooienatuurgebieddeCanisvlietterechtkomt.Bovendien
kan de jachthaven er wel bijvaren. Er zal meer sociale controlezijnenfietserszullenwelpasserenindekantine.» (KVZ)

‘foodtrucks’.Opwoensdag15april
opent Albert Heijn er haar deuren
en om dat te vieren nodigde projectontwikkelaarHendrikDeKeukeleire de voedselcaravaan uit.
«Wij zijn meer dan mobiele eetkraampjes»,zegtorganisatorJoDe

Kamermuziek
in kerk

Volgend weekend komt ook Monba met zijn Mexicaanse taco’s
naar Deinze afgezakt. Foto Anthony Statius

Ster van Aalter

Ook staatssecretaris Pieter De
Crem is fan. «We hebben Peter
destijds de ‘Ster van Aalter’ uitgereikt, voor zijn indrukwekkende
voetbalcarrière. Zelden werd een
voetballer zo vereenzelvigd met
onzemooiegemeente.Zeldenhad
een man ook zo’n groot hart voor
Aalter.Eenopmerkelijkman,waar
ik het grootste respect voor heb»,
zegt De Crem.
Wie het project wil steunen, kan
contact opnemen via mail: kunstgras.aalter@gmail.com.

Net voorbij het op- en afrittencomplex van de E40 met de N43
in Sint-Denijs-Westrem gaat de
N43 in een tunnel onder de
spoorweg. «De fietskoker en de
technische ruimte in de tunnel
zijn niet meer waterdicht en dit
probleem wordt nu aangepakt»,
zegt
communicatieverantwoordelijke Sylvie Syryn van
het AWV. «Bovenop de tunnel
maakt de weg langs beide zijden
van het spoor een lus voor wie
wil keren op de Kortrijksesteen-

weg. De aannemer zal ook het
wegdek van de lus aan de kant
van Gent herstellen.»

Fietskoker

«Tijdens de werken is de fietskoker richting Deinze niet bruikbaar. Fietsers moeten mee op de
rijweg met de auto’s. Om dit op
een veilige manier te organiseren, gaat er één rijstrook richting Deinze dicht voor autoverkeer. Tussen beide rijstroken
komen bakens. Tijdens twee
weken gaat de lus bovenop de
tunnel dicht voor alle verkeer.
Wie wil keren, kan dat verderop
aan het kruispunt met de
Schoonzichtstraat», klinkt het.
(ASD)
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Smullen van ‘Soul Food’ aan Driespoort

Wie zich eens culinair wil laten
verwennen, zet het laatste weekend van de paasvakantie best in
zijn of haar agenda. De culinaire
compagnie van Food Farm Fiësta
slaat haar tenten op in Driespoort
Shopping Deinze met een tiental

sche. «Netdaaromverdienthij alle
steun voor zijn project om de
jeugd in moderne omstandigheden te laten openbloeien.»

Verkeershinder verwacht
op Kortrijksesteenweg (N43)

Toerisme Oost-Vlaanderen gaat een fietsrustplaats inrichten aan de Zelzaatse jachthaven op het einde van de Havenlaan.

Diekomternalangaandringenvanschepen
van Toerisme Martin Acke (N-VA). «We hebben er zelfs de knooppuntenroute van Toerisme Meetjesland voor moeten aanpassen.
Vroeger passeerde die niet langs onze jachthaven, maar dat was toch een serieuze gemiste kans. De jachthaven is één onze mooisteplekjesenechtzeertypischvooronzegemeente.» Een fietsrustplaats bestaat uit enkelezitbanken,eenpicknickbank,eenkleine
fietsenstalling en een infobord met wat toeristische info. De installatie is volledig voor
derekening vanToerismeOost-Vlaanderen.
«Het lijkt een kleine zaak, maar voor ons betekenthetechtdestartvanonzetoeristische
werking. Bedoelingisomfietsersenwandelaars in de toekomst van knooppunt 84 aan
de Grote Markt via het park naar de jachthaven te leiden. We hebben nog wat werk,
maar eenmaal er budget is voor de herin-

was de ideale uitlaatklep en houvastvoordevierbroersenvoorons
moeder. Als kind geloofde ik nooit
dat ik ooit bij het eerste elftal zou
geraken. En kijk: ik heb bijna 600
wedstrijdengespeeldenbenkapitein. Als kleine jongen probeerde
ik de handtekening van Jean-Marie Pfaff na te maken. Hij was mijn
grote voorbeeld. Eigenlijk mag ik
nu ook best trots zijn op het parcours dat ik afgelegd heb. Ik heb
mijnvoetbaldroomwaargemaakt.
Nuwilikooknogmijndroomvoor
dat kunstgrasveld waarmaken.»
Peetjekanalvastopheelwatsteun
rekenen.«PeterisKVE altijdtrouw
gebleven en dat maakt hem uniek
in het hedendaags voetbal», zegt
oud-trainer Daniël Van den Bus-

DEINZE

Jachthaven krijgt fietsrustplaats

ADEGEM

De Sint-Adrianuskerk van Adegem is op zondag 12 april het decor voor het kamermuziekfestival Arte Amanti. Het Suys-kwartet brengt om 15 uur een programma met stukken van onder
andere Webern en Borodin.
Adegemnaar Aaron Pausenberger neemt op orgel de prelude
voor zijn rekening. Nadien
wordt een receptie aangeboden.
Kaarten kosten 12 euro of 25
euro voor een familiekaart. Info:
www.maldegem.be. (JSA)

Peter De Poorter tussen enkele jonge voetballertjes, die hopelijk binnen enkele jaren
op een kunstgrasveld kunnen trainen. Foto JSA

Graeve van de vzw Kooj. «De fiësta
in onze naam verwijst naar de totaalbeleving waar wij op mikken.
Het wordt één groot feest met dj’s
en een tentoonstelling in een zeecontainer met originele tekeningen van Kaatje Vermeiere. Verder
kan je je ook laten verwennen in
de Massagemobiel of in de luie zetel van Barbier Tom. De creatieve
kinderen kunnen aan de slag tijdens de knutselworkshops van
Caroline Bée. Al het eten wordt
ambachtelijk gemaakt door de
chefs.ZokomtonderandereMonba met zijn Mexicaanse taco’s en
verder zullen er kraampjes zijn
met vegetarische gerechten, gepimpte hotdogs van ‘Bulls and
dogs’ en visgerechten van ‘Fishbar
de crevette’. Om de dorst te lessen
is er een whiskeybar en een gincorner.» De trucks zullen in het
middelstegebouwvanDriespoort
Shopping staan. Je kan proeven op
vrijdag 17 en zaterdag 18 april
staan van 17 uur tot middernacht
enzondagvan11tot22uur.Inkom
is gratis. (ASD)
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