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Opwaardering buurt krijgt boost door nieuw winkelcomplex

Driespoort vervangt zeemvellenfabriek Colle
DEINZE

Driespoort Shopping langs
de Gaversesteenweg in Pe
tegem opent zaterdag offi
cieel de deuren met een
Shopping Day. Op de
plaats van de vervuilde in
dustriële site van het
zeemvellenbedrijf Colle
verrees een modern win
kel en shoppingcomplex.
JOHN DE VLIEGER

JDV

Het initiatief komt van de nv
De Kortrijkse Toren met pro
jectontwikkelaar Hendrik De
Keukeleire uit Petegem aan
het roer. Hij vormde in amper
zes jaar tijd de 2,2 hectare
grote site om tot een nieuw
stadsdeel met een winkelop
pervlakte van ruim 9.000 m2,
300
parkeerplaatsen,
120 fietsbergplaatsen,
een
fiets en wandelpatio en een
Bpackpakjesautomaat.
Bij de uitbouw van het pro
ject kreeg hij de volle mede
werking van de gewezen Zult
se burgemeester Georges
Peirs. Die was vijftig jaar lang
directeur in het zeemvellen
bedrijf van de familie Colle.

W

Tien winkels

Op de site van de voormalige zeemvellenfabriek baat Elisabeth Boterdaele nu het Grand Café uit.

foto's naar het meer dan hon
derd jaar oude en roemrijke
industriële verleden van de
site. “In 1902 stond hier een
distilleerderij, gesticht door
Isidoor Colle, toenmalig bur
gemeester van Petegem. Na
de distilleerderij waren hier
een melkerij en een konijnen
vellenlooierij
gehuisvest”,
zegt Peirs.
“Tijdens de Tweede Wereld
oorlog kwam de zeemvellen
fabriek er dan. Onze huiden
werden
aangevoerd
uit
NieuwZeeland. We verwerk
ten dagelijks meer dan
14.000 schapenvellen.
We
reldwijd waren er zes fabrie
ken, waarvan wij de grootste
waren. Door omstandigheden
ging het bedrijf in 2008 fail
liet. De site bleef even onaan
geroerd en geraakte dan ver
vuild. ”

“In 2009 begonnen we met
de sanering van de vervuilde
site”, zegt De Keukeleire. “We
wilden dichtbij het centrum
een locatie te creëren waar
het aangenaam is om te wer
ken, te winkelen en te wonen.
In het begin was er veel tegen
kanting. Pas vorig jaar in sep
tember konden we denken
aan de bouwwerken. Nu krij
gen hier tien winkels onder
dak. Het Grand Café en Atita
Papierwaren openen met ons
mee. Begin 2016 komen daar
nog schoenen en modezaak
Molders, Kruidvat en Oxygen
Fitness met Kids&Play bij.”
Georges Peirs (83) was tot
2006 36 jaar lang burgemees
ter van Zulte en is blij met het
resultaat. Het interieur van
het Grand Café verwijst met

Grand Café krijgt lerares als uitbater
DEINZE

Elisabeth Boterdaele
(°1987) runt vanaf nu het
Grand Café op de oude site
van de zeemvellenfabriek.
Haar vader, Geert, is zaak
voerder van het bekende
eetrestaurant ’t Fermetje
in Astene.
De horecazaak bevindt zich
op de eerste verdieping van
het winkelcentrum Drie
spoort langs de Gaversesteen
weg. “Ik zend inderdaad één
van mijn dochters uit. Het
Grand Café is een gezellige
zaak voor passanten, shoppers
en zakenlui”, zegt vader Geert.
“Voor de inrichting zochten
we een link met het oude in
dustriële verleden van de fa

Kriekmoerenaren hebben artistieke ziel
EEKLO

Dertien kunstenaars uit de
Kriekmoerstraat exposeren
drie weken lang tijdens
‘Kriekmoer Art’ in de Eek
lose Kunstacademie.

Oud-schepen Marcel
Roegiers overleden
EEKLO

Oudschepen Marcel Roe
giers is op zondag 15 no
vember op 89jarige leeftijd
overleden.

MYE

Voor ‘775 jaar Eeklo’ verenig
de Johan Van Hyfte kunste
naars die toevallig in dezelfde
straat wonen én aan de acade
mie voor schone kunsten een
artistieke opleiding volgden.
“Kriekmoer Art in de Kunst
academie brengt werken sa
men van Jacques De Craene
(fotografie), Wery Dobbelaere
(steen en granietsculpturen),
Gerda Lens, Geeraarda Calsyn,
Angèle Verbiest, Patric Verhei
re en Dominique De Pauw (al
len schilderkunst), Walter De
Bock (aquarel, tekenen en
beeldhouwen), Diana Van Dur

briek Colle”, zegt Hendrik De niet voor niets ‘Lunch&Zoet’.
Keukeleire van Driespoort.
Naast het dagmenu kan de
klant zelf zijn salades kiezen.
Besmettelijke horecamicrobe
Mensen met een tablet kun
nen aan onze tafels internet
“Er zijn een honderdtal zit verbinding vinden. De muren
plaatsen en in de lente en zo zijn verfraaid met fresco's van
mer hebben we een prachtig onder andere Jesse Van Gom
200 m2 groot zonneterras met pel. Van in het restaurant heb
goed uitzicht over de omge je een mooi uitzicht. Kortom
ving”, zegt Elisabeth.
het wordt gezellig.” Vader
“Ik studeerde af als lerares, Geert blijft alvast 't Fermetje
maar ik denk dat ik de horeca runnen en zal op de vrije da
microbe van mijn vader heb gen in het begin een handje
overgenomen. Ik wilde wel toesteken. Intussen studeert
een eigen zaak en heb die in een andere dochter Charlotte
Driespoort gevonden.”
aan de hotelschool in Kortrijk.
“'s Middags serveren we een De opvolging is dus verzekerd.
verse klaargemaakte lunch en (jdv)
in de namiddag reuzepannen
koeken en wafels of zelfge INFO
maakt gebak. Onze leuze is www.grandcafedriespoort.be

W

De kunstenaars wonen allen in dezelfde straat en volgden een kunstopleiding.

men en Norbert Van Poucke
(beiden keramiek), Denys
Goossens (beeldhouwwerk),
Lieve Verheecke (glas in lood)
en Norbert Buyck (+) (tekenen
en schilderkunst). Tevens heb
ben we een catalogus samenge
steld”, zegt Van Hyfte. “Er is
ook een fototentoonstelling

‘Kriekmoerstraat vroeger en
nu’ en ‘de geboorte van de Krie
kerij’.” ‘Kriekmoer Art in de
Kunstacademie, Pastoor De
Nevestraat 26 van 21 novem
ber tot 13 december is gratis.
Maandag 30 november om 19
uur is er een nocturne met de
kunstenaars. (mye)

Marcel was tijdens zijn 35ja
rige loopbaan actief bij de ste
delijke politie (19521987):
eerst als politieagent, daarna
als inspecteur en in 1974 als
hoofdinspecteur. Zijn stijl was
gemoedelijk en vaderlijk. Na
zijn loopbaan in het politie
korps, stapte hij in de politiek.
Eerst deed hij dat als OCMW
raadslid (19881994), nadien
als schepen (19951996) en ge
meenteraadslid (19972002)
voor de toenmalige CVP, na
dien CD&V.

“Ik herinner mij Marcel als
een fiere schepen van senio
renzaken, ambtenaar van de
burgerlijke stand die tijdens de
jubilea mooie en diepmenselij
ke toespraakjes hield en als
verantwoordelijke schepen van
de markt met een warm hart
voor de foorreizigers en de
marktkramers. Hij loste pro
blemen en noden graag op”,
zegt burgemeester Koen Loete.
Na de politiek koos hij voor
OKRA en vakantie. Marcel was
getrouwd met Georgette De
Rycke. Het koppel had vier kin
deren. Marcel Roegiers wordt
zaterdag 21 november om 11
uur begraven in de decanale
SintVincentiuskerk te Eeklo.
(emv)

