woensdag 18 november 2015

MALDEGEM
Stoomritje maken
met Sinterklaas
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zitten de drie komende
weekends weer in het Stoomcentrum van Maldegem. Je kan
samen met hen een ritje maken
met de stoomtrein.
De Sinterklaastreinen rijden uit
op zondag 22 november, zaterdag 28 en zondag 29 november,
en ook in het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 december.
Je bent er die dagen welkom
vanaf 13.30 uur. Om 14.15 uur
wordt Sinterklaas verwacht. Na
de ontvangst op het perron mag
iedereen de stoomtrein in, en
wordt een ritje gemaakt naar
Balgerhoeke. Onderweg komen
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten bij iedereen langs in de
stoomtrein. Er worden ook geschenkpakketten uitgedeeld.
Reserveren is verplicht. Kaarten
kosten 11 euro per persoon,
voor volwassenen en voor kinderen vanaf 2 jaar. Inschrijven
op www.stoomcentrum.be of
050/71.68.52. (JSA)

EEKLO
Excelsior kiest
‘echt’ theater

Toneelvereniging Excelsior Eeklo gaat dit seizoen voor cultuur
met een grote C. Vrijdag gaat het
stuk ‘Messen in Hennen’ in première, een vertaling van Knives
in Gens uit 1995 van de Schotse
toneelschrijver David Harrower.
De regie is in handen van Ludwig Dierinck. Slechts drie acteurs dragen het hele stuk: Gerrit De Kesel, Kristof De Spiegeleire en Marlies Neerinck. Het
stuk vertelt het verhaal van een
boer die meer van zijn paarden
dan van zijn vrouw houdt. Tot
een molenaar op een dag haar
ogen opent en er een passionele
moord volgt.
Er wordt gespeeld op vrijdag 20
en zaterdag 21 november, vrijdag 27 en zaterdag 28 november en op vrijdag 4 en zaterdag
5 december. Start telkens om 20
uur. De deuren gaan open om
19.15 uur. Kaarten kosten 10
euro. Alle info op www.koperenleeuw.be. (JSA)

OOSTEEKLO
Kampioenschap
krulbollen

Driespoort zaterdag officieel van start met Shopping Day

Van zeemvellenfabriek tot winkelcomplex

De vroegere zeemvellenfabriek van Colle. Foto Anthony Statius

DEINZE
Het Driespoort Shoppingcomplex langs
de Gaversesteenweg opent zaterdag officieel de deuren met een Driespoort
Shopping Day. In zes jaar heeft Hendrik
De Keukeleire de industriële site Colle
omgevormd tot een winkelcentrum. «Ik
kon mij geen betere overnemer wensen», zegt Georges Peirs (83), die vijftig
jaar directeur van de ex-zeemvellenfabriek.
ANTHONY STATIUS
De ‘site Colle’ heeft sinds 2009
een ware metamorfose ondergaan. Hendrik De Keukeleire van
de nv Kortrijkse Toren bouwde de
industriële site van 9.000 vierkante meter om tot een shoppingcomplex met een tiental
winkels, waarvan Albert Heijn,
Action, Interieur Van Kerkhove en
De Speelvogel aan de overkant
van de straat al een tijdje actief
zijn. Vorige week opende Elisabeth Boterdaele haar horecazaak
Grand Café en morgen gaat Atita
Papierwaren van start. In februari
2016 volgen nog de schoenenzaak Molders, Kruidvat, Oxygen
Fitness en het bijhorende

DEINZE

Kids&Play. Zaterdag om 10 uur
zijn alle bezoekers welkom op de
officiële opening tijdens de Driespoort Shopping Day.

Tegenkantingen

«Wij startten in 2009 met de sanering van de verwaarloosde en
vervuilde site van de vroegere
zeemvellenfabriek Colle», zegt
Hendrik. «Ons doel was om een
nieuwe toegangspoort tot de stad
te creëren, een plek om te wonen,
werken en winkelen. Eigenlijk
moesten we al twee jaar open
zijn, maar door de gekende tegenkantingen (onder meer van
Piens van D-Shopping en buurt-

Hendrik De Keukeleire (tweede links) en zijn vrouw Kathleen van shoppingcenter Driespoort, Georges Peirs, ex-directeur van Colle en Elisabeth Boterdaele (rechts) van Grand Café. ASD
bewoners, red.) hebben we vertraging opgelopen. In september
2014 zijn de eerste bouwwerken
gestart en een jaar later hebben
we een shoppingpark met tien
winkels, driehonderd parkeerplaatsen, 120 fietsplaatsen, een
fiets- en wandelpatio en een pakjesautomaat van bpost. Er kwamen heel wat onderhandelingen
aan te pas en dit project was nooit
gelukt zonder de hulp van Georges Peirs, de vroegere directeur
van de zeemvellenfabriek Colle.»

Wereldwijd de grootste

Georges Peirs (83) was vijftig jaar
directeur van de fabriek en gedurende 36 jaar, tot 2006, was hij
burgemeester van Zulte. De man
kwam gisteren in Grand Café samen met Hendrik het glas heffen
op ondernemerschap. Het interieur van de nieuwe horecazaak
verwijst ook naar het roemrijke,
industriële verleden van de site.
«De zeemvellenfabriek Colle
werd gesticht tijdens de Tweede
Wereldoorlog», vertelt Georges.
«Daarvoor waren hier sinds 1902

We hebben hier
schitterende tijden
beleefd, maar het is
tijd voor verandering
GEORGES PEIRS (83)
EX-DIRECTEUR COLLE
respectievelijk een distilleerderij,
een melkerij en een konijnenvellenlooierij gesitueerd. Ik ben na
mijn legerdienst op tweeëntwintigjarige leeftijd begonnen als bediende en na vijftien jaar ben ik
opgeklommen tot directeur, een
functie die ik vijftig jaar lang heb
uitgeoefend. Colle stelde in haar
hoogdagen in totaal vierhonderd
man te werk en er werden dagelijks 14.400 schapenvellen bewerkt tot zeemvellen. Deze vellen
kwamen toe in vaten vanuit
Nieuw-Zeeland. Er waren wereldwijd maar zes dergelijke fabrieken en wij waren de grootste.
In de jaren 60 en 70 was er ook de
weverij Colle Confectie. Door de

hoge vraag waren er veel te weinig werkkrachten en ik ben zelf
nog in Aalter op zoek gegaan naar
meisjes om in de weverij te laten
werken. In het begin zat er maar
een meisje op de bus van Aalter
naar Deinze, maar na verloop van
tijd kwamen er dagelijks vijf volle
bussen toe.»
In 2000 ging Georges met pensioen en in 2008 ging Colle failliet.
«We hebben hier schitterende jaren beleefd, maar nu is het tijd
voor verandering. Met Hendrik
en zijn vrouw Kathleen is de site
in zeer goede handen en ik geloof
sterk in het succes van Driespoort», besluit Georges.
Op de Driespoort Shopping Day
schenken alle winkels gadgets
aan de klanten. Alle bezoekers
krijgen een feestkaart en een stijlvolle shoppingtas. Daarnaast
wordt een Fiat500 weggeschonken voor drie maand en om 16.30
uur komt Sinterklaas langs. Ook
de gratis expo van cartoons van
Thomas Pips en 100 jaar Tour de
France, met een knipoog naar
KVC Deinze, gaat van start.

Uitbater Esprit houdt uitverkoop: «D-Shopping was onze doodsteek»
Kledingzaak Esprit houdt vanaf vandaag (woensdag 18 november) een totale uitverkoop.
Hiermee begint eigenaar Lieven Verzele zijn exodus uit de
winkelstraat. Esprit bestond er
tien jaar.

Het bestuur der Openbare Diensten richt op woensdag 18 november voor de 43ste keer het
kampioenschap
krulbollen
voor werknemers van Openbare Diensten in, Vanaf 14 uur nemen werknemers van onder andere de posterijen, Rijkswacht,
douane, onderwijs, NMBS, gemeentebesturen, provincie en
waterleiding het tegen elkaar
op in De Pluim, Koning Albertstraat in Oosteeklo. Supporters
welkom. (JSA)

• SINT-JAN-IN-EREMO
Spellenbeurs in ‘t Kan10tje
De Springplank organiseert op
woensdag 18 november een
spellenbeurs in ‘t Kan10tje,
Graafjansdijk 9 in Sint-Jan-inEremo. Van 13.30 tot 18 uur kan
je daar terecht om gezelschapsspelen uit te testen en te ontdekken. Je kan de spelen ook kopen of bestellen, maar er is geen
aankoopverplichting. (JSA)
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Lieven Verzele, uitbater van Esprit in Tolpoortstraat. Foto ASD

«Esprit kampt overal ter wereld
met een tegenvallende verkoop», zegt Lieven. «Er is heel
veel concurrentie van onder
andere JBC en ZEB. Deze winkelketens, die zich richten op
hetzelfde doelpubliek en in dezelfde prijsklasse vallen, hebben zich twee jaar geleden in
het D-Shoppingpark aan Guido

• EVERGEM
Gainsbourg in de kijker
Biograaf Rudolf Hecke komt op
vrijdag 20 november om 20 uur
naar de bibliotheek van Evergem en brengt er een muzikale
conference over het leven en
werk van Serge Gainsbourg.
Kaarten: 5 euro. Inschrijven kan
via www.evergem.be/vrijetijdsloket. (JSA)
• AALTER

Pietjesbak spelen

KWB Aalter Center organiseert
op zaterdag 21 november vanaf
17 uur een kaart- en pietjesbakavond in de voetbalkantine van
Bellem. Deelnemen kost 2 euro
per persoon en per spel. Meer
informatie is terug te vinden op
09/375.23.99. (JSA)
GE

Gezellelaan gevestigd. Dat was
de doodsteek voor Esprit.»
Naast Esprit baat Lieven nog
twee Grusenmeyer-winkels uit
in de Tolpoortstraat en de GBrand in de Kapellestraat
(N43). «De kracht van Grusenmeyer is dat we exclusiviteit en
service bieden», zegt Lieven. Als
je nu nog iets wil ondernemen
in het centrum van Deinze, dan
moet je kiezen voor de betere
boetiek, maar ik vrees dat die er
niet meer zullen komen. Er is
geen toekomst meer voor kleine winkels. Hopelijk zet het
stadsbestuur alles op alles zodat de Tolpoortstraat opnieuw

de winkelstraat van Deinze
wordt. Voor Grusenmeyer is het
belangrijk dat ons cliënteel vlot
zijn weg naar onze winkel kan
vinden, parking en bereikbaarheid zijn dan ook cruciaal. Men
wil de Tolpoortstraat autoluw
maken en ook de parking in de
Louis Dhontstraat verdwijnt op
termijn. Deze ingrepen zijn niet
goed voor de zaken want mijn
klanten willen nu eenmaal
graag hun auto in de straat parkeren. Het is vijf voor twaalf en
hopelijk neemt het bestuur de
juiste beslissingen, zodat wij
ook met Grusenmeyer niet
moeten verhuizen.» (ASD)

