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Trouwe ex-leider Peter (44) gaat al 21 jaar mee als kok op kamp

EEKLO

KSJ viert 50ste verjaardag met feest

Peter ‘Peetn’ Vermaercke en zijn petekind Wout
in hun KSA-hemd. Foto Statius

PETEGEM
KSJ Petegem bestaat vijftig jaar en viert
dat zaterdag met een groot feest. Voor
vele ex-leden, oud-leiding en sympathisanten een zeldzaam weerzien, maar voor
niet voor Peter ‘Peetn’ Vermaercke (44).
Hij is het levende bewijs dat je KSJ’er bent
voor altijd. «Ik ga nog ieder jaar mee als
kok op kamp. Zolang ik me nog amuseer,
stop ik er niet mee», zegt Peter.

jaar en heb heel wat generaties
zien passeren. Vanaf mijn zestiende zat ik in de leiding. Toen ik
op mijn 23ste uit de KSJ stapte,
ben ik wel blijven meegaan als
kok op kamp. Dit jaar is het mijn
21ste keer en ik ben dat nog lang
niet beu. Ik ga meestal tien dagen
mee met de jongste leden. Dit jaar
doe ik ook nog eens twee weekends met de oudere leden.»

ANTHONY STATIUS

Aardappelen

Een grote vriendengroep waar
kinderen en jongvolwassenen
zich kunnen amuseren. Dat is
waar KSJ Petegem voor staat volgens hoofdleidster Evelien De
Pourcq. Toch zijn er ook volwassenen die er nog altijd hun jeugd
beleven. De 44-jarige Peter
‘Peetn’ Vermaercke is ex-lid en
ex-leider, maar gaat al 21 jaar
mee als kok op de zomerkampen.

Twee jaar geleden werd zijn petekind Wout (17) lid van de KSJ.
Binnenkort staan ze misschien zij
aan zij aan de kookpotten. «Dat
zou ik echt tof vinden», zegt
Wout. «Peetn is een begrip binnen de jeugdvereniging en op het
kamp kent iedereen hem», zegt
Wout. «Maar ik ken niet iedereen
natuurlijk», zegt Peter al lachend.
«Ik zit al in de KSA van mijn zeven

KSJ Petegem viert nu zaterdag de vijftigste verjaardag van de jeugdbeweging. Foto Statius

«Een dag als foerier is niet te onderschatten», zegt Peter. «Om 7.30
opstaan en voor het ontbijt zorgen. Vanaf 10 uur al aardappelen
beginnen te schillen, want voor
tachtig kinderen is dat een tijdrovend werkje. We zijn altijd met
vier of vijf man en dat is plezant.
Zolang ze mij meevragen en ik het
graag doe, waarom niet? In al die
tijd is er niet zoveel veranderd. Al
was er vroeger iets meer discipli-

ne. De sfeer is nu veel losser en de
kinderen ook mondiger.»

Naamsverandering

KSA Petegem ontstond vijftig jaar
geleden vanuit KSA Deinze. De
jongknapenband, de jongens uit
het lager onderwijs, werd te groot
en werd ontdubbeld. Een paar
jaar later ontstond er een VKSJafdeling voor de meisjes. Eind de
jaren 60 werd beslist om samen
te werken en onder de naam KSJ
verder te gaan. Al gaat de KSJ vanaf september opnieuw verder onder KSA Petegem. «Er bestaat al
een hele tijd heel wat verwarring
rond de drie namen KSJ, KSA en
VKSJ», zegt Evelien De Pourcq.
«Vanuit de nationale koepel hebben ze beslist om voor een sterk
merk te gaan en het uniform en
de naam eenvormig te maken.
Wij hebben daar geen probleem
mee, omdat wij onder elkaar toch

al de naam KSA gebruiken. Onze
groep is momenteel aan het
groeien en nu zijn er ongeveer
180 leden. Buiten spelen wordt in
deze tijd van computers en iPads
zeldzaam en we willen dit via de
jeugdbeweging aanmoedigen.»

Picknick

Wie de vijftigste verjaardag wil
vieren, kan zaterdag terecht aan
het lokaal achter de Palaestra. Om
11 uur is er een picknick met zelf
mee te brengen gerechten. Bestek
en borden worden voorzien. Vanaf 13 uur is er kinderanimatie met
een goochelaar, een levende kicker, een ballonplooier en een
springkasteel. Nederpopband
Droge Geroosterde Notses trapt
vanaf 16.30 de optredens af. Nadien volgen de bluesrock van River Ranch Band en de ska/reggaeband Zebras Are Timeless (Z.A.T.).
De toegang is gratis.

AALTER/EEKLO/MALDEGEM

Nobo schenkt uitstappenboekje aan gezinnen

Veiligheidsconsulent voor negen besturen

«Het Uitstappenboekje is al ons
derde project», zegt voorzitter
van Nobo, Luc Dhaenens. «Vijftien
jaar geleden stelden we op vraag
van de dokters een gezond kinderkookboek samen en vijf jaar
geleden maakten we de opa’s en
oma’s blij met een Spellenboekje

Het bestuur van de vzw NOBO met het uitstappenboekje. ASD

ZELZATE

Joris De Geyndt gaat in het Meetjesland aan de slag als informatieveiligheidsconsulent bij negen
lokale besturen.
De Geyndt werd via de Welzijnsband Meetjesland aangeworven
om de informatieveiligheid in negen besturen aan te pakken:
OCMW Aalter, stad en OCMW
Eeklo, gemeente en OCMW Kaprijke, OCMW Maldegem, gemeente en OCMW Sint-Laureins
en het OCMW Zelzate. «Een vei-

tere voorwaarden», zegt directeur Standaert. De school heeft
ook twee peters voor zijn voetbalproject. Club Brugge-middenvelder Nikola Storm en Zulte Waregem-middenvelder Jesper Jorgensen. «Samen met topcoaches
Frederik Van Hyfte en Bram Hallaert wordt dit een richting waar
ik nu al erg naar uitkijk», zegt
Standaert. «KVV Zelzate wordt
onze tweede partner. Op hun velden gaan we twee keer per week
trainen en een paar keer per jaar
op de voetbalvelden rondom het
Olympiastadion in Brugge.» (KVZ)

(GRG)

EVERGEM
Joris De Wildeman
lanceert morgen
nieuwe groep
De nieuwe groep G & The Wild
Gang rond zanger Joris De Wildeman, gaat morgen in première. Om 21 uur is er een optreden
in café Den Heksenketel in Belzele bij Evergem. Vijf ervaren
rotten brengen in hun nieuwe
groep Bluesrock. Zang is voor Joris De Wildeman, Walter Meirschaut staat aan de bas, Paul
Verstraeten op gitaar, Bram Ottoy speelt gitaar en keyboard en
de drums zijn voor Sam Tratsaert. Info en boekingen via Joris
De Wildeman op 0476/87.52.99.
(JSA)

ligheidsconsulent staat in voor de
veiligheid en de privacy van de
persoonsgegevens die door het
bestuur worden verwerkt of uitgewisseld», zegt burgemeester
Filip Gijssels van Kaprijke. «Hij
maakt het informatieveiligheidsplan op, geeft adviezen rond informatieveiligheid, sensibiliseert, voert controles uit, documenteert het beleid en begeleidt
besturen bij de toepassing van de
wetgeving.» (JSA)

Smiley voor
keuken AZ Alma

De grootkeuken van AZ Alma in
Sijsele en Eeklo heeft voor de
tweede keer de hoogste kwaliteitserkenning ontvangen. Die
‘smiley’ wordt uitgereikt door
het Federaal Agentschap voor
de Voedselveiligheid. AZ Alma
ontving deze erkenning eerder
al in 2012. «We leggen de lat
hoog», zegt manager hoteldiensten van AZ Alma, Veerle Schaubroeck. «Dit bewijst dat ons
team goed bezig is.» (KPK)
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infodagen
ZATERDAG 27/06
9 tot 13u.

‘De Tijd van Toen’
in Gemeentezaal

Cultuurvereniging Oud-Hansbeke pakt dit weekend uit met
de fototentoonstelling ‘De Tijd
van Toen’. In de Gemeentezaal,
Hansbekedorp 33, worden
foto’s en documenten getoond
over het leven in het oorlogsjaar
1915 en wordt de metamorfose
van Hansbeke van landbouwersdorp naar residentiële
woonomgeving tussen 1970 en
1980 gereconstrueerd.
De fototentoonstelling is gratis
te bezoeken op zaterdag 27 juni
van 16 uur tot 22 uur en zondag
28 juni van 10 uur tot 22 uur.

De Dendermondse rechter veroordeelde een stel dieven. Kenny V.A. (22) uit Eeklo moet acht
maanden in de cel en 600 euro
boete betalen. Michael R. (27)
uit Dendermonde moet een
werkstraf van negentig uur uitvoeren. Doet hij dat niet, dan
vliegt hij negen maanden in de
cel. Tom G. (27) uit Aalst kreeg
eerder al een straf voor gelijkaardige feiten, maar krijgt daar
zes maanden met uitstel bovenop. Hetzelfde gebeurde voor
Stefanie S. (26) uit Aalst. In totaal hebben de beklaagden een
zevental diefstallen op hun geweten. Die pleegden ze allemaal
in Aalst, tussen november 2012
en augustus 2013. In grootwarenhuizen Aldi, Carrefour en
Colruyt gingen ze aan de haal
met sigaretten, parfum, een
Playboy, en fardes tabak. Ook
een handtas werd gestolen, net
als gsm-toestellen en geld. De
dieven viseerden ook rustoord
De Toekomst, waar ze één van
de bejaarden bestalen. Ze stonden ook terecht omdat ze met
een gestolen bankkaart 500 en
200 euro afhaalden. (DND)

VIVES

HANSBEKE

MIDDENSCHOOL WERKT SAMEN MET
CLUB BRUGGE VOOR VOETBALRICHTING
De Zelzaatse middenschool gaat
voor zijn voetbalrichting in zee
met Club Brugge. Dat maakte directeur Koen Standaert bekend.
De Middenschool start volgend
schooljaar met het keuzevak
voetbal en kondigde eerder aan
daarvoor een samenwerking af te
zullen sluiten met landskampioen AA Gent. Maar al vrij snel
werd duidelijk dat ook Club Brugge interesse toonde. Die club
werkt ook al samen met de plaatselijke club KVV Zelzate. De keuze
viel nu definitief op blauw-zwart.
«Brugge geeft onze leerlingen be-

vol zelfgemaakte gezelschapsspellen. Deze keer was cultuur,
toerisme en erfgoed de insteek.
Het is een leuk naslagwerk,
geïnspireerd op bestaande routes, bezienswaardigheden en
activiteiten, maar dan bekeken
vanuit het oog van een kind.
Heel wat basisscholen werkten
mee met de uitwerking van de
onderwerpen. Zo reis je bijvoorbeeld met de Kleurenplaneet
door de geschiedenis van Deinze aan de hand van een strip, tekenopdrachten en woordpuzzels en met Mozaïek Astene trek
je door het stadsbos. Je kan je eigen fietsroute tussen de verschillende gebieden samenstellen aan de hand van de knooppunten in de gids. De gids is mee
mogelijk gemaakt dankzij het
stadsbestuur, Driespoort, POLS,
Padeo DCO en B&B Anno 1756.»
De gids werd gedrukt op 3.500
exemplaren. Wie er geen gratis
krijgt, kan de gids kopen voor 5
euro. Meer info op www.nobodeinze.be. (ASD)

Stel winkeldieven
veroordeeld

EEKLO

DEINZE

De vzw Nobo, de Netoverbruggende Buitenschoolse Ondersteuning, heeft een boekje
klaar met uitstappen in Deinze.
Deze toeristische gids, op maat
van kinderen, is gratis voor alle
gezinnen met kinderen in een
Deinse basisschool.

21

VRIJDAG 28/08
16 tot 21u.

Studeer zoals je zelf wil, professionele bachelor- en HBO5-opleidingen
via dagonderwijs, afstandsonderwijs of werkplekleren.
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