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EVERGEM

Durmakker
moeilijk bereikbaar
Van maandag 13 tot vrijdag 24
april zullen wagens en vracht-
wagens het industrieterrein
Durmakker inEvergemenkel in
kunnen langs de N9 en niet
langshetEindeken.Doordeher-
aanleg van de weg en het fiets-
pad in het Eindeken is er geen
toegang mogelijk naar indu-
strieterrein Durmakker via de
Christoffelweg (N456). Daar-
naast worden ook nog eens
grondankers geplaatst rond de
bruggen in Westbekesluis, in
het deel tussen de wachthaven
en Eindeken. Die werken wor-
den uitgevoerd van 20 tot 24
april enzorgenookvoorhinder.
«Tijdens dezewerken is er geen
toegang tot industrieterrein
Durmakker via Eindeken», zegt
schepen Erik De Wispelaere
(CD&V). «Fietsers en voetgan-
gerszullenerwelnogdoorkun-
nen. Auto’s en vrachtwagens
kunnen Durmakker dan enkel
bereikenviadeN9.» (JSA)

POESELE

Restauratie kerk
bijna klaar
De restauratie van de kerk van
Poesele zou rond het bouwver-
lof afgerond moeten zijn. Dat
zegtburgemeesterJohanCorne-
lis (CD&V) van Nevele. De wer-
ken aan de Sint-Laurentiuskerk
gingenin2013vanstart,dekost-
prijs werd geraamd op 600.000
euro. Het gaat om herstellings-
werken: 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,
verbeteringswerkenaandedak-
constructie,aanpassingswerken
aan en het plaatsen van veilig-
heidshakenophetdak.DeSint-
Laurentiuskerk dateert van
1852.Hetgebouwiseentypisch
voorbeeld van plattelandsneo-
gotiek. (GRG)

ERTVELDE

Hinder in
Garenstraat
In de week vanmaandag 13 tot
vrijdag17april iserverkeershin-
derindeGarenstraatinErtvelde.
Aan de woning met huisnum-
mer1moetenwerkengebeuren
aanhet dak. Tijdens diewerken
wordter indestraateenstelling
eneenkraangeplaatst.Dewerk-
zaamhedenvindenplaats, inhet
stukje tussen de Lindenlaan en
de Heilige Geeststraat. In dat
stukje is er sowieso geen door-
gaandverkeer toegelaten,maar
fietsers en voetgangers zullen
danooknietdoormogen. (JSA)

OLSENE

Werken op
begraafplaats
Op de begraafplaats van Olsene
zijnaanpassingswerkengestart.
Het rode grind op de paadjes
wordtomgezetnaargrindgazon
en de beplanting wordt aange-
vuld. De bedoeling is dat de be-
graafplaats zo onderhouds-
vriendelijker is, nu er geen pes-
ticiden meer gebruikt kunnen
worden bij het onderhoud. De
werkendureneenkleinemaand.
Beginvolgendjaarkomenookde
begraafplaatsen in Zulte enMa-
chelenaanbod. (GRG)

ADEGEM

Kamermuziek
in kerk
De Sint-Adrianuskerk van Ade-
gemisopzondag12aprilhetde-
corvoorhetkamermuziekfesti-
valArteAmanti.HetSuys-kwar-
tet brengt om 15 uur een pro-
grammametstukkenvanonder
andere Webern en Borodin.
Adegemnaar Aaron Pausenber-
ger neemt op orgel de prelude
voor zijn rekening. Nadien
wordteenreceptieaangeboden.
Kaarten kosten 12 euro of 25
eurovooreenfamiliekaart. Info:
www.maldegem.be. (JSA)

Peter De Poorter start project om kunstgrasveld te financieren

Voetballer zoekt 350.000 euro
AALTER

Peter De Poorter (39) is sinds jaar
endagdekapiteinvandeA-ploeg
van Eendracht Aalter en wordt
dooriedereenPeetjegenoemd.Hij
wasamper7toenhijbijAalterging
voetballen.32jaarlaterloopthijer
nogaltijd rond. «Aldie jaren ishet
B-terrein van Aalter al een pro-
bleemgeweest»,verteltPeter.«Het
is meer zand dan gras en bij felle
regen staat het hele terrein met-
een onder water. Voetbal is altijd
belangrijk geweest in mijn leven,
enikwildejongegastenvanmor-
gen ook de kans geven om volop
van voetbal te genieten. En hoe
kan dat beter dan met de aanleg
van een kunstgrasveld op het B-
terrein?», aldusDePoorter.

Sponsors
«We hebben vandaag 240 jeugd-
spelertjes en elke week zijn daar
heel getalenteerde trainers mee
bezig», zegt hij. «Als we ook nog
eens een perfecte accommodatie
zouden hebben, zou dat fantas-
tischzijn.Ikbennu39,dusikbesef
dat ik geen lange toekomst meer
hebophetvoetbalveldvanAalter.
Maar met Peetjes Droom wil ik
toch nog meeschrijven aan een
hoofdstukje voetbalgeschiede-
nis.»

Om een kunstgrasveld op het B-
terrein te leggen is 350.000 euro
nodig. «Een gigantisch bedrag en
het kan inderdaad jaren duren
vooraleer we dat bij elkaar heb-
ben», zegtPeter.«Wehopenenke-
le grote sponsors aan te trekken,
maareengrootdeelzalookvande
voetballiefhebbermoetenkomen.
Onze werkgroep van Peetjes
Droomwil heel wat organiseren.
Op 22mei startenwemet een af-
terworktornooi. Op 13 juni hou-
denwedandeNacht vanKVEen-
dracht in feestzaal ‘t Biezemhof.
Datwordteenreüniemetspelers,
oud-spelers en supporters. Vol-

gendemaandkomterookeenpa-
piercontaineraanhetvoetbalveld.
Ookdeopbrengst vandatoudpa-
pier gaat naar onsproject. Peetjes
Droomzal de komendemaanden
enjarenechtoveralopduiken.We
zijntrotsdatDavyDeFauwhetpe-
terschapopzichwilnemen.»

Droom
Peter wil sponsors en sympathi-
santenvooralovertuigendoorhet
verhaal van zijn droom. «Ik heb
geen gemakkelijke jeugd gehad»,
zegt hij. «Moeder Ani stond er al-
leen voor en moest vier zonen
groot brengen. Voetbal heeft een
belangrijke rol gespeeld en heeft
vanonsgezineenhechtenonver-
stoorbaar blok gemaakt. Voetbal

was de ideale uitlaatklep en hou-
vastvoordevierbroersenvoorons
moeder.Alskindgeloofdeiknooit
dat ik ooit bij het eerste elftal zou
geraken. En kijk: ik heb bijna 600
wedstrijdengespeeldenbenkapi-
tein. Als kleine jongen probeerde
ik de handtekening van Jean-Ma-
riePfaff na temaken.Hijwasmijn
grote voorbeeld. Eigenlijk mag ik
nu ook best trots zijn op het par-
cours dat ik afgelegd heb. Ik heb
mijnvoetbaldroomwaargemaakt.
Nuwilikooknogmijndroomvoor
datkunstgrasveldwaarmaken.»
Peetjekanalvastopheelwatsteun
rekenen.«PeterisKVEaltijdtrouw
geblevenendatmaakthemuniek
in het hedendaags voetbal», zegt
oud-trainer Daniël Van den Bus-

sche.«Netdaaromverdienthijalle
steun voor zijn project om de
jeugd in moderne omstandighe-
dente latenopenbloeien.»

Ster vanAalter
Ook staatssecretaris Pieter De
Crem is fan. «We hebben Peter
destijds de ‘Ster van Aalter’ uitge-
reikt, voor zijn indrukwekkende
voetbalcarrière. Zelden werd een
voetballer zo vereenzelvigd met
onzemooiegemeente.Zeldenhad
eenman ook zo’n groot hart voor
Aalter.Eenopmerkelijkman,waar
ik het grootste respect voor heb»,
zegtDeCrem.
Wie het project wil steunen, kan
contactopnemenviamail:kunst-
gras.aalter@gmail.com.

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

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

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

Volgendweekend komt ookMonbamet zijnMexicaanse taco’s
naarDeinze afgezakt. Foto Anthony Statius

Smullen van ‘Soul Food’ aan Driespoort
Wie zich eens culinair wil laten
verwennen, zet het laatste week-
end van de paasvakantie best in
zijn of haar agenda. De culinaire
compagnie van Food Farm Fiësta
slaathaar tentenop inDriespoort
Shopping Deinze met een tiental

DEINZE

‘foodtrucks’.Opwoensdag15april
opentAlbertHeijnerhaardeuren
en om dat te vieren nodigde pro-
jectontwikkelaarHendrikDeKeu-
keleire de voedselcaravaan uit.
«Wij zijn meer dan mobiele eet-
kraampjes»,zegtorganisatorJoDe

GraevevandevzwKooj.«Defiësta
in onzenaamverwijst naar de to-
taalbelevingwaarwij opmikken.
Hetwordtééngroot feestmetdj’s
eneententoonstelling ineenzee-
container met originele tekenin-
gen vanKaatje Vermeiere. Verder
kan je je ook laten verwennen in
deMassagemobielof indeluieze-
tel van Barbier Tom. De creatieve
kinderen kunnen aan de slag tij-
dens de knutselworkshops van
Caroline Bée. Al het eten wordt
ambachtelijk gemaakt door de
chefs.ZokomtonderandereMon-
ba met zijn Mexicaanse taco’s en
verder zullen er kraampjes zijn
met vegetarische gerechten, ge-
pimpte hotdogs van ‘Bulls and
dogs’envisgerechtenvan‘Fishbar
decrevette’.Omdedorst te lessen
is er een whiskeybar en een gin-
corner.» De trucks zullen in het
middelstegebouwvanDriespoort
Shoppingstaan.Jekanproevenop
vrijdag 17 en zaterdag 18 april
staan van 17 uur totmiddernacht
enzondagvan11tot22uur.Inkom
isgratis. (ASD)

MartinAcke (N-VA) aan de jachthaven. Foto Vereecke

Jachthaven krijgt fietsrustplaats
ToerismeOost-Vlaanderengaateenfiets-
rustplaats inrichtenaandeZelzaatse jacht-
havenopheteindevandeHavenlaan.

Diekomternalangaandringenvanschepen
vanToerismeMartinAcke(N-VA).«Weheb-
ben er zelfs de knooppuntenroute van Toe-
rismeMeetjeslandvoormoetenaanpassen.
Vroegerpasseerdedienietlangsonzejacht-
haven, maar dat was toch een serieuze ge-
mistekans.Dejachthaveniséénonzemooi-
steplekjesenechtzeertypischvooronzege-
meente.»Een fietsrustplaats bestaat uit en-
kelezitbanken,eenpicknickbank,eenkleine
fietsenstallingeneeninfobordmetwattoe-
ristische info. De installatie is volledig voor
derekeningvanToerismeOost-Vlaanderen.
«Het lijkteenkleinezaak,maarvooronsbe-
tekenthetechtdestartvanonzetoeristische
werking.Bedoelingisomfietsersenwande-
laars in de toekomst vanknooppunt 84 aan
deGroteMarktviahetparknaardejachtha-
ven te leiden. We hebben nog wat werk,
maar eenmaal er budget is voor de herin-

ZELZATE

Verkeershinder verwacht
op Kortrijksesteenweg (N43)

HetAgentschapWegenenVer-
keer startopmaandagmether-
stellingswerkenopdeKortrijk-
sesteenweg inSint-Denijs-We-
strem.

Net voorbij het op- en afritten-
complexvandeE40metdeN43
inSint-Denijs-Westremgaatde
N43 in een tunnel onder de
spoorweg. «De fietskoker en de
technische ruimte in de tunnel
zijnnietmeerwaterdicht endit
probleemwordtnuaangepakt»,
zegt communicatieverant-
woordelijke Sylvie Syryn van
het AWV. «Bovenop de tunnel
maaktdeweglangsbeidezijden
van het spoor een lus voor wie
wilkerenopdeKortrijksesteen-

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

Fietskoker
«Tijdensdewerkenisdefietsko-
ker richting Deinze niet bruik-
baar.Fietsersmoetenmeeopde
rijwegmet de auto’s. Omdit op
een veilige manier te organise-
ren, gaat er één rijstrook rich-
tingDeinze dicht voor autover-
keer. Tussen beide rijstroken
komen bakens. Tijdens twee
weken gaat de lus bovenop de
tunnel dicht voor alle verkeer.
Wiewilkeren,kandatverderop
aan het kruispunt met de
Schoonzichtstraat», klinkthet.

(ASD)

DEINZE

richtingzalZelzateopnieuwovereenprachtigefietslusbe-
slissen. Zeker omdat je via de jachthaven al snel aan het
mooienatuurgebieddeCanisvlietterechtkomt.Bovendien
kande jachthavenerwelbijvaren. Er zalmeer sociale con-
trolezijnenfietserszullenwelpasserenindekantine.»(KVZ)


