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Oldtimers en Place du Tertre
blikvangers op Batjesmarkt
DEINZE

De gebuurtedekenij Gui
do Gezellelaan in Deinze
organiseert op zaterdag
30 april tussen 8 en 18
uur de 43ste Batjesmarkt.

“Normaal gezien valt de Bat
jesmarkt op de eerste zaterdag
van mei”, zegt voorzitter Fran
ky Taveirne. “Nu wordt het uit
zonderlijk op de laatste zater
dag van april. Maar er zijn nog
uitzonderlijke zaken aan deze
kunstmarkt. Zo wordt de hele
Guido Gezellelaan tot aan de
verkeerslichten met de Gent
straat ingenomen. Normaal
staan de standhouders tot aan
de brug aan het college. Nu is
dat nog zo, maar in het deel tus
sen de verkeerslichten (vroege
re Metropole en kruispunt met
de Gentstraat en G. Martens
straat) en de brug over de Leie
zijn nu oldtimers te bekijken.
We omschrijven deze show van
blinkende bolides als een Ke
vermeeting. Nieuw zal ook het
feit zijn dat we tussen het win
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Voorzitter Franky Taveirne en zijn bestuur met enkele oldtimers die tijdens
de Batjesmarkt te zien zullen zijn.
W

kelcentrum Driespoort op de
Gaversesteenweg tot aan de
Guido Gezellelaan een gratis
shuttledienst zullen inleggen.”
“Voor de 43ste jaargang zijn al
meer dan honderdvijftig deel
nemers ingeschreven. De
verste komt uit het GrootHer
togdom Luxemburg (Eschsur
Alzette). Enkele van onze pro
grammapunten die in de voor
bije jaren succes kenden

hebben we nog beter uitge
werkt. Zo creëren we op het
pleintje bij BrunO en omgeving
weer een Place du Tertre, een
soort Montmartre zoals in Pa
rijs. Meer dan twintig kunste
naars schreven al in voor die
openbare kunstmarkt. Ze zul
len er demonstraties brengen.”
INFO
www.batjesmarkt.be of
Franky Taveirne Guido Gezellelaan 37.

Deinze op zoek naar ex voto's
DEINZE

Een werkgroep ‘Kunst en
Barmhartigheid’ van het
dekenaat Deinze pakt uit
met het project ‘Ex Voto’ of
vertaald: ‘de barmhartig
heid geprezen’. Alles ge
beurt in het kader van het
internationaal Jaar van de
Barmhartigheid.
“De bedoeling is dat we ex vo
to's verzamelen en die dan in
verschillende parochiekerken in
grootDeinze tentoonstellen. We
brengen die aan op een wijze die
kenmerkend is voor dit soort ob
jecten. Dat is willekeurig gegroe
peerd rond een pilaar, de sokkel
van een beeld, een hekken of de
wand van een kapel”, zegt Gem
ma Baekelandt van de werk
groep.
“Ex voto's zijn voorwerpen die
meestal geplaatst worden in een
gewijd oord als smeekbede en/of
dank voor een te verkrijgen of
verkregen gunst of gedane gelof
te. We doen een oproep aan alle
nietprofessionele kunstenaars
uit de regio Deinze. De deelne
mers kunnen zich laten inspire
ren door de zeven lichamelijke
werken van barmhartigheid zo
als de hongerigen voeden ofwel
de zeven geestelijke werken zo
als het verdragen van lastige me
demensen”, weet Katrien Dema
rey. “Wij verwachten schilder
of tekenwerkjes van ten hoogste
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William Ploegaert, directeur van de
SASK, Katrien Demarey, Gemma
Baekelandt en gewezen schepen Willy
Tack voor een Heilig Hartbeeld
rechtover het dekenaat en achter de
OLV-kerk.
W

40 tot 50 centimeter. Objecten
mogen niet groter zijn dan
30x30x30 centimeter en niet
meer wegen dan 10 kilo. De
werkjes zijn te zien ter gelegen
heid van de ‘Open Kerkdagen’,
een initiatief van Erfgoed Vlaan
deren, alle weekends van juni’,
zegt directeur William Ploegaert
van de SASK. “Alle ingediende
werken zullen te zien zijn in nog
nader te bepalen kerken. Mo
menteel zijn er ex voto's te zien
in onder meer het Museum in
Deinze, de SintEligiuskerk in
Vosselare en de kerk van Sint
Cornelius in Machelen.”
Iedereen vanaf 14 jaar kan mee
doen. Info: sask@telenet.be of
een briefje naar SASK, Guido
Gezellelaan 55 voor 30 april. (jdv)

Stad werkt aan oplossing voor concessie van mobilhomeparking
EEKLO

De stad werkt een oplossing
uit voor de concessieperikelen
van de mobilhomeparking aan
de jachthaven. Dat meldde
schepen van Openbare Werken
Christophe De Waele (Open
VLD) aan raadslid Marc Win

dey (SMS), die meende te we
ten dat niemand op de aanbe
steding voor de concessie was
afgekomen. Maar intussen
staan er wel kampeerwagens
geparkeerd.
Windey vroeg zich af hoe dit
kon, met een concessie die op

31 december was afgelopen.
Hij wilde weten welke oplos
sing uit de bus was gekomen en
hij stuurde aan op een akkoord
met de vzw EYK, waarbij de
concessie gekoppeld wordt aan
de uitbating van de jachthaven.
Schepen De Waele corrigeer

de Windey: “Er was wel één
kandidaat, de vzw EYK zelf,
maar die wilden enkele wijzi
gingen aan de concessietekst.
We willen naar een concessie
overeenkomst die als een ver
bruikersovereenkomst is uit
gewerkt. Intussen zorgden we

wel al voor een tijdelijke con
cessie. Maar voor de zomer
komt er een definitieve oplos
sing voor de onzekerheid van
de parking voor mobilhomes
aan de jachthaven. Intussen
kan de werking gewoon verder
gaan.” (emv)
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KOM MEE FIETSEN OP 1 MEI

MET PHILIPPE

EN REGISTREER JE NU VIA

WWW.LAPHILIPPEGILBERT.BE

AFSTANDEN : 144 – 111 – 86 KM

START/AANKOMST: CENTRE SPORTIF, AYWAILLE
Rij mee met Philippe Gilbert en ontdek samen met hem zijn favoriete hellingen met o.a.
de Roche aux Faucons, Thier Riga, Muur van Hoei en La Redoute.

FANDAY
VANAF 14 UUR
MET PHILIPPE

