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Levensloop heeft nu al 1.230 deelnemers en 47.000 euro op de teller

KNESSELARE
Werken N44
vroeger klaar

De werken op de N44 in Knesselare zijn gisteren al afgerond.
Daardoor kon de aannemer de
drukke verbindingsweg tussen
Aalter, Maldegem en Knokke
weer helemaal open stellen
voor het verkeer. Sinds maandag 1 juni werd er gewerkt op de
Knokseweg. Over een zone van
achthonderd meter is een nieuwe laag asfalt gelegd. Voorbij
het kruispunt met de Urselseweg moest het verkeer daardoor in beide richtingen over
één in plaats van twee rijvakken. Vooral het verkeer van Maldegem naar Aalter stond daardoor vaak in de file. De werken
zouden een hele maand duren,
maar zijn door de goede werkomstandigheden vroeger klaar.
(JSA)

AALTER
Sportpark dicht
voor onderhoud

Het Sportpark in de Lindestraat
in Aalter gaat een weekje dicht
voor het jaarlijks groot onderhoud. Van maandag 22 tot en
met zondag 29 juni blijven de
deuren gesloten. «Tijdens deze
periode kunnen scholen, clubs
en individuele bezoekers niet
sporten en zwemmen», zegt
Philippe Verleyen van het Autonoom Gemeentebedrijf. «Het
zwembad en de sporthallen
krijgen een intensieve poetsbeurt en een technisch onderhoud. De voetbalterreinen werden ingezaaid en kunnen opnieuw gebruikt worden vanaf
maandag 20 juli. De sporthallen
en het zwembad zijn weer toegankelijk voor het publiek op
maandag 29 juni.» (JSA)

ZELZATE
OCMW zoekt
beleidscoördinator

Het OCMW van Zelzate is op
zoek naar een beleidscoördinator. Die moet de secretaris bijstaan bij het besturen van het
OCMW. De OCMW-raad beslisten om Zelzaats gemeentesecretaris Guy Verbuyst vanaf 1
september ook aan te stellen als
OCMW-secretaris. «Omdat het
om twee complexe functies
gaat, hebben we beslist extra
ondersteuning te voorzien»,
zegt OCMW-voorzitter Rik Laureys (CD&V-Vrij Zelzate). (KVZ)

AALTER
Midzomerfeest
De buren van Houtem en de
Oostmolenstraat houden morgen een Midzomerfeest. Om 16
uur starten de Highlandgames
en kinderanimatie. Om 17 uur is
er een dansinitiatie door Geo
Lucky Dance. Vanaf 18 uur start
de Midzomernacht met DJ Oostmolen. De toegang is gratis. (JSA)

24 uur in de bres tegen kanker
EVERGEM

Evergem maakt zich op voor 24 uur
strijden tegen kanker. Vanaf morgen
15 uur tot zondag 15 uur zullen 1.230
deelnemers non-stop wandelen of lopen
op het domein van sporthal Hoge Wal.
Ze laten zich sponsoren en zo is er nog
voor de start al 47.000 euro binnen gehaald. Er is ook een pak randanimatie
voor bezoekers en supporters.
JOERI SEYMORTIER
Levensloop werd twee jaar geleden in Aalter gehouden en strijkt
dit weekend neer in Evergem.
Het is de bedoeling om zoveel
mogelijk teams te vormen waarvan de leden elkaar afwisselen en
zo 24 uur non-stop blijven wandelen of lopen rond sporthal
Hoge Wal. «We doen het symbolisch 24 uur non-stop omdat ook
kanker nooit stopt», zegt Sarah
Monballyu van de organisatie.
«We hebben nu al meer dan veertig teams, die samen 1.230 mensen afvaardigen. De teller staat al
op 47.000 euro en daar moet dit
weekend nog een pak geld bij komen. Het is niet alleen de bedoeling om geld in te zamelen voor de
strijd tegen kanker. We willen
ook de ‘vechters’ een speciaal
weekend bezorgen. Dat zijn onze
mensen die strijden tegen kanker

DEINZE

en die daar in een optocht het
weekend mogen openen. Zaterdagavond volgt ook nog een
kaarsjesmoment, waarbij we alle
mensen herdenken die de strijd
tegen kanker verloren hebben.»

Parade

Levensloop Evergem start morgen met een openingsceremonie.
De teams worden voorgesteld en
er is een parade met de fanfare.
Vanaf dan beginnen de meer dan
veertig teams aan hun 24 uren
rondjes wandelen op het parcours. Om 15.45 uur is er muziek
van Werner Meert en om 17.30
uur staan de leerlingen van het
Muda op het podium. Om 18 uur
wordt voor kinderdisco gezorgd
en om 19.30 uur zingt het kinderkoor Belsongs. Om 20.30 uur
brengen Koen De Wulf en Kalafo-

Het kernteam van Levensloop Evergem is klaar voor een druk weekend. Foto JSA
nia een uur lang cabaret en komedie. Een nieuw hoogtepunt wordt
om 22.25 uur verwacht. Bij het
vallen van de avond worden honderden kaarsjes aangestoken
langs het parcours en wordt de
kaarsenceremonie gehouden.
Dat moment staat iedereen stil bij
de mensen die hun gevecht tegen
kanker verloren hebben. Floor
Hamerlinck zorgt voor de muzi-

Ontbijt

Zondag om 8 uur zorgt de vereniging Rap en Vrank voor een ontbijt. Iedereen wordt uitgenodigd
om voor 10 uur te komen aanschuiven. De opbrengst van het
ontbijt gaat naar het goede doel.
Rap en Vrank geeft om 9.45 uur
en om 11.45 uur een dansoptre-

AANNEMER AANGESTELD VOOR
OMBOUW CONTAINERPARK FAILLIET

Op de eerste verdieping van het
Driespoort Shoppingcomplex
aan de Gaversesteenweg opent
eind augustus een Grand Café.
Dat wordt uitgebaat door Elisabeth Boterdaele, dochter van
Geert, uitbater van restaurant
’t Fermetje in Astene.

De aannemer die door Nevele
aangesteld is om het containerpark om te bouwen, blijkt failliet. Het dossier moet herwerkt
worden. Het is oppositiepartij
Nieuw Nevele die de kat de bel
aanbindt.

Elisabeth Boterdaele en projectontwikkelaar Hendrik De Keukeleire op het toekomstig terras van het Grand Café. Foto ASD
ling van de salades bepalen. Die
salades worden daarna in de open
keuken klaar gemaakt. Dit geldt
ook voor de ‘zoete toonbank’.»
«Voor de inrichting van het Grand
Café Driespoort zochten we een
link met het oude industriële verleden van de fabriek Colle», zegt

den. Om 10 en 12 uur is er een initiatie Zumba. Na de middag om
13.15 uur treedt volksdansgroep
Sneyssens op en om 14 uur zijn er
Japanse trommelaars. Vanaf
14.40 uur start de slotceremonie
en om 15 uur wordt het uiteindelijke eindbedrag van Levensloop
Evergem bekend gemaakt.
Info op www.levensloop.be/relays/evergem-2015.

NEVELE

Driespoort krijgt Grand Café

«Ik studeerde af als lerares, maar
de horecamicrobe bleef te hevig.
Een eigen zaak is mijn ultieme
droom die nu uitkomt», vertelt
Elisabeth. «Onze slagzin is
‘Lunch&Zoet’ en die hangt vast
aan de naam van het grand café.
Het is basic en zegt duidelijk wat
de mensen mogen verwachten.
We zullen ’s middags verse lunches voorschotelen en in de namiddag bieden we koffie en verse zoetigheden aan. Maar we
willen vooral een non-stop open
huis zijn. Wie bijvoorbeeld pas
later in de namiddag wil lunchen, kan bij ons altijd en zonder
reserveren terecht. Het bijzondere is dat alles altijd vers wordt
klaargemaakt. Gasten zullen zowel een vast dagmenu, als pasta’s en salades kunnen kiezen.
De klant kan zelf de samenstel-

kale begeleiding met haar viool.

projectontwikkelaar Hendrik
De Keukeleire. «Er zijn een honderdtal zitplaatsen en er is een
terras van tweehonderd vierkante meter.»
Meer info via info@grandcafedriespoort.be en www.grandcafedriespoort.be. (ASD)

LANDEGEM
«Mensen met
beperking geraken
moeilijk op perron»
Karlien De Paepe van de adviesraad voor personen met een beperking in Nevele, schrijft een
brief naar de NMBS om haar bezorgdheid te uiten over de toegankelijkheid van de perrons in
het station van Landegem. Op 1
juli sluiten de loketten daar. «Tijdens de openingsuren van de loketten kunnen mensen met een
beperking geholpen worden om
met een lift naar het perron te
gaan», zegt De Paepe. «Buiten de
openingsuren moet een zeer omslachtige procedure gevolgd worden om die lift te kunnen gebruiken en hulp van personeel in te
schakelen. Wanneer de loketten
dicht zullen zijn, wordt het veel
moeilijker voor mensen met een
beperking. Wij vragen de NMBS
om extra aandacht.» Bij de NMBS
wachten ze de komst van de brief
af om te reageren. (JSA/GRG)
GE

«Het schepencollege duidde het
bedrijf De Waele uit Eernegem
aan om de opsplitsing van het gemeentelijk containerpark in een
‘gratis zone’ en in een ‘betalende
zone’ te regelen», zegt John Caron
(Nieuw Nevele). «Maar niemand
heeft de helderheid van geest gehad om toch eens navraag te doen
of dit bedrijf wel in orde was.
Sinds februari was bij het bedrijf
De Waele de zogenaamde ‘wet op
de continuïteit van de onderneming’ van kracht. Dat is een gerechtelijke reorganisatie en vrijstelling van schuldeisers wat ofwel de redding van een bedrijf
kan betekenen of de voorbode
van een faillissement. Nu is dat
ook zo ver. Het dossier van het
containerpark is dus terug naar

af. Het schepencollege had toch
alerter mogen zijn.»

Laagste inschrijver

Schepen van Leefmilieu Mia Pynaert is woedend over de werkwijze van Nieuw Nevele. «Een
nieuw dieptepunt in de handelswijze van de oppositie», zegt ze.
«Wanneer er vragen moeten gesteld worden, doen ze dat beter
via onze administratie en niet in
de pers. Je moet de bal spelen en
niet de man of vrouw. De Waele
was de laagste inschrijver en kon
op dat moment een gunstig fiscaal attest voorleggen. We hadden dus geen reden om deze inschrijver te weigeren. Onze diensten hebben geen enkele administratieve fout gemaakt. Wij zijn
onlangs op de hoogte gebracht
van het faillissement. Onze diensten zijn nu aan het uitzoeken
wat juridisch gezien de juiste en
beste aanpak hiervoor is. Nieuw
Nevele vraagt ons om de wet aan
onze laars te lappen. Daar doen
wij niet aan mee.» (JSA/GRG)

