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Militaire loods decor
voor Shakespeare
Een militaire loods in
het Drongengoed is het
decor van een uniek
theaterstuk. Begin
september brengen
regisseur Tim David
en zijn ploeg van Knes
selaarse medewerkers
‘Midzomernachts
droom’, het bekende
stuk van Shakespeare.

‘Midzomernachtsdroom’ opgevoerd in Drongengoed

ERWIN MYNSBERGHE
KNESSELARE Regisseur
Tim David is geen onbekende
in Knesselare. De acteur die
onder andere te zien was in de
Kavijaks, regisseerde in de zo
mer van 2012 met de cultuur
raad al de tragikomedie ‘Bal
van de Pompiers’.
Toen riep hij de hulp in van
inwoners uit Knesselare om
mee te spelen. De reacties wa
ren unaniem lovend en zo
groeide het idee voor een
nieuw, groots project: Midzo
mernachtsdroom, opnieuw
voor een goed doel, én op
nieuw met veel volk uit de ei
gen gemeente.
‘Er werken bijna vijftig men
sen aan mee. Bijna iedereen
heeft zijn roots in Knesselare
of de omliggende dorpen’, ver
telt Tim.
Met Midzomernachtsdroom
brengen ze een stuk van
Shakespeare. ‘We maakten
onze eigen versie van Shake
speares liefdeskomedie. In het
stuk knoeit een duiveltje met

Schooldirecteur
dankt met feest
voor groot en klein
BELZELE Omdat Johan De
Rycke dertig jaar directeur is
van de lokale vrije basisschool,
organiseert hij op woensdag 2
september een feest. Daaraan
kunnen groot en klein gratis
deelnemen. ‘Ik heb het geluk
dat ik dertig jaar de school
mocht begeleiden. Daarvoor
dank ik op een speciale wijze’,
argumenteert De Rycke (58).
Het feest begint om 8.45 uur
met een ontbijt. Vanaf 11 uur
aperitiefconcert en uiteraard
ook aperitief. Een uur later
kan iedereen aanzitten voor
een feestmaaltijd. Inschrijven
moet uiterlijk dinsdag 1 sep
tember. De directeur wil geen
geschenken krijgen. ‘Wie toch
iets wil geven, kan storten op
rekeningnummer BE26 8912
0402 8291 van VBS Belzele.
Het geld wordt gebruikt voor
verfraaiing van de kleuterklas
sen’, belooft De Rycke. (ivh)

SINTLAUREINS

WZC SintJozef
vervangt
kamerdeuren
De komende weken en
maanden wordt het erg druk
in het woonzorgcentrum
SintJozef. ‘Midden septem
ber worden alle deuren van
de kamers in het oude ge
deelte van het rustoord ver
vangen’, blikt OCMWvoor
zitter Tom Lacres (Samen)
vooruit op wat komen gaat.
‘Deze klus zal tussen vier tot
zes weken in beslag nemen.
Daarna worden de kamers
en de gangen onder handen
genomen. Zij worden her
schilderd. Een broodnodige
klus, aangezien nu heel wat
muren geschonden zijn en er
niet netjes meer uitzien.’ Tij
dens het laatste deel van de
werken verhuizen de bewo
ners tijdelijk naar andere ka
mers. (emt)
DEINZE

Fotowedstrijd in
shoppingstraten
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Aan het stuk werken bijna vijftig mensen mee. 'Bijna
iedereen heeft zijn roots in Knesselare of de omlig
gende dorpen', zegt regisseur Tim David. Foto: mye

TIM DAVID
Regisseur

De afmetingen zijn
gigantisch, wat de
decorbouwers al grijze
haren heeft bezorgd
liefdeskruid, zodat een mens
een ezel wordt. En ezels zijn
we allemaal als we wakker
worden naast de verkeerde.’
‘In een sprookjesachtig, door
de maan verlicht bos, volgen
we de avonturen van vier jon

ge verliefden, een groep ama
teurspelers en elfenkoning
Oberon en zijn vrouw Titania.
Een niet te missen ervaring,
vol onvergetelijke dingen. Tij
dens de repetities hebben we
al veel moeten lachen om de
vaak hilarische scènes’, zegt
Tim David.

Vol magie
Het decor, een grote loods in
het Drongengoedbos, is eens
iets anders. ‘Die fantastische
loods geeft ons de kans om
buiten het kader van de nor

male toneelruimte te treden.
De afmetingen zijn gigantisch,
wat de decorbouwers al grijze
haren heeft bezorgd. En het
Drongengoedbos zelf zit vol
magie. Geloof je het niet?
Kom zelf maar eens kijken’,
nodigt Tim uit.
Er zijn enkel nog kaarten
voor Midzomernachtsdroom
te verkrijgen voor de premiè
re op woensdag 2 september
en voor zondag 6 september.
Tickets: 10/6 euro (studenten
en kinderen) bij dagbladhan
del De Groote in de Veld
straat.

Een 30tal handelaars uit de
Kortrijk en Gentstraat en
omgeving pakken tot 31 au
gustus uit met een fotowed
strijd. ‘Het is reeds het ze
vende jaar dat we op deze
manier de kalme verkoopwe
ken na de vakantie en voor
het hervatten van de school
proberen te stimuleren’, zegt
voorzitter Van de Vyver. ‘Tot
nu toe was deze actie succes
vol. Op 10 september reiken
we de hoofdprijzen uit in het
reiscenter van Apollo Travel.
Wie deelneemt, kan onder
meer een reischeque ter
waarde van 1.000 euro win
nen.’ Deelnemingsformulie
ren af te halen bij de deelne
mende handelaars. Meer info
is te verkrijgen op dit adres:
dekenij.kgd@telenet.be (jdv)

De Speelvogel biedt 800 vierkante meter speelgoedplezier
DEINZE De Speelvogel is
voortaan gehuisvest in de
moderne gebouwen van re
sidentie Driespoort op de
hoek van de Gaversesteen
weg en de Volhardingslaan.

dichtbij het station, in de
buurt van scholen en een
hoofdtoegangsweg van Deinze
en met veel parkeerruimte.’

‘De winkel op de Markt was
veel te klein geworden’, zeg
gen de zaakvoerders Peter
Vannerom en Myriam Myns
berghe. ‘Nu kunnen klanten
terecht in een nieuwe winkel
van 800 vierkante meter.
Daarvan is er 600 vierkante
meter ter beschikking voor
het exposeren van het laatste
nieuwe en duurzame speel
goed. De andere ruimte ge
bruiken we voor de online
verkoop die in de lift zit.’
Het gezin runt nog een win
kel in Aalst. De nieuwe win
kel in Deinze ligt rechtover
het Shoppingcenter Dries
poort van projectontwikke
laar Hendrik De Keukeleire.
‘Een strategische ligging,

‘De Speelvogel wil meer zijn
dan een leverancier van fy
siek speelgoed’, zegt Peter.
‘De nieuwe winkel wordt een
fantastische leefwereld voor
kinderen. Een cocon van fan
tasie of een leverancier van
kindergeluk, emotie en zelf
ontplooiing. De locatie in re
sidentie Driespoort is ook
groot genoeg om de online
verkoop in onder te brengen.
Die ruimte was nodig om te
kunnen voldoen aan de stij
gende vraag van verkoop op
afstand en de belofte van
snelle levering.’
‘We geven telkens advies
mee. De Habaknikkerbaan
en de Briotreinbaan zijn bij
voorbeeld in de winkel geïn

Verkoop online

De zaakvoerders van De Speelvogel: Peter Vanne
rom en Myriam Mynsberghe met hun zoon. Foto: jdv
tegreerd. Verder vind je bij
ons de Sylvanian Familie. Het
gaat om een zotte bende ont
snapte bosdieren die af en toe
naar hun huisje terugkeren.
Dat laatste staat in De Speel
vogel. Volwassenen zijn zeker
welkom, want voor hen be
schikken we over een serie
aangepaste spellen.’
‘In een grote etalage en hoek

blazen we met oude foto's en
stukken speelgoed van Torck,
ter beschikking gesteld door
onder meer Peter en Katrien
Lingier, Deinze als histori
sche speelgoedstad nieuw le
ven in. We gaan hier ook re
gelmatig kleine exposities op
zetten.’ (jdv)
INFO www.despeelvogel.be

