
‘Ongeveer een jaar geleden
dienden we bij het Instituut
voor Veteranen onze kandida
tuur in voor de deelname aan
de Trein der Duizend, een edu
catief herinneringsproject’, ver
tellen leerkrachten Lieve Van
Effelterre en Dominiek Si
moens. ‘Het hoogtepunt van dit
project is een treinreis van
1000 deelnemers van verschil
lende nationaliteiten naar
Auschwitz en AuschwitzBirke
nau. Op 8 mei zullen wij in
Auschwitz een internationale
herdenkingsplechtigheid bijwo
nen. 70 jaar geleden kwam op

die datum een einde aan de
Tweede Wereldoorlog en ook
aan een onmenselijk regime dat
op onverdraagzaamheid en on
gelijkheid was gebaseerd.’
Om hun reis te markeren, werd
aan het SintPoppoplein door
de leerlingen een popupmonu
ment geplaatst. Het is een con
structie dat 1.500 boeken
spietst op ijzeren palen. Daar
bovenop is prikkeldraad aange
bracht om de gruwel van
Auschwitz te herdenken. ‘Onze
leerlingen van de derde graad,
de 22 deelnemers aan de reis
en hun klasgenoten, waren ge

durende het gehele schooljaar
getuige van de gevolgen van on
verdraagzaamheid tijdens de
Tweede Wereldoorlog’, klinkt
het. ‘Ze kregen hierover lessen,
bezochten de Kazerne Dossin,
het Fort van Breendonk, beke
ken films en lazen gedichten en
boeken over de Holocaust. De

leerlingen willen met hun pop
upmonument buiten de
schoolmuren komen en oproe
pen om nooit meer te vergeten.
Ze willen de herinnering aan
het verleden gebruiken om een
oproep te lanceren voor ver
draagzaamheid en respect voor
het anderszijn,’

Leerlingenmet ‘Trein der 1000’ naar Auschwitz
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DEINZE Tweeëntwintig leerlingen en twee
leerkrachten van Leiepoort campus Sint
Theresia maken in mei een reis naar
Auschwitz. Ze zullen er samen met duizen
den andere jongeren 70 jaar bevrijding
van Europa herdenken. Erwin Mynsberghe

Projectontwikkelaar Hendrik
De Keukeleire van NV De Kort
rijkse Toren wil aan de Gaver
sesteenweg in Deinze een oude,
industriële site van 2,2 hectare
nieuw leven inblazen en omvor
men tot een multifunctionele
plek om te wonen, te werken en
te winkelen.
‘Het shoppingpark wil het ver
schil maken met andere shop
pingparken, niet alleen door
haar sterke ligging, maar ook
door haar uitstraling, architec
tuur en omgevingselementen’,
aldus de Keukeleire.

Volwassen bomen
‘Van meet af aan was het duide
lijk dat de bouwheer resoluut

koos voor een shopping park
met een persoonlijkheid’, zegt
Philippe Vermeulen van Avalon
L+E. ‘De keuze om volwassen
bomen te planten maakt daar
absoluut deel van uit. Bomen
vervagen de schaalverschillen
van de verschillende gebouwen
door visuele tempering. De be
zoekers ervaren hierdoor een
gezellige, open natuurlijke
ruimte, die mee evolueert met
de seizoenen. Bomen hebben
ook een klimaatregelende func
tie: zowel bij sterk zonlicht als
bij veel wind, verhogen bomen
het comfort van de bezoeker.
Ook de keuze voor heesters
struiken en hagen zijn gekozen
in lijn met de filosofie van het

park: open en betrokken bij de
omgeving. Zo goed als alle
struiken zijn inheems en wor
den ingezet om geleidelijke
overgangen te maken op de site.
Achteraan naar het voetbalveld
toe wordt een bloemenweide
aangelegd, precies om een na
tuurlijke, open corridor te creë

ren met de omgeving. Deze be
plantingszones hebben ook als
belangrijk bijkomend voordeel
dat ze de biodiversiteit verho
gen. Aan de centrale inkomzone
zullen twee bomen een symbo
lische poortfunctie vervullen,
gezien hun smalle kroon en
hoogte van 35 meter.’

Eerste boom gepland omgevingswerken
Driespoort Shopping
DEINZE De Albert Heyn deed er al de
deuren open en ook de omgevingswerken
aan het nieuwe Driespoort Shoppingcen
ter aan de Gaversesteenweg zijn van start
gegaan. Erwin Mynsberghe

Bouwheer, architecten en burgemeester Jan
Vermeulenplantten de eerste boom. Foto: mye
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