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AALTER
«Geen muur dwars
door gemeente»
In het dossier van de aanleg van een
derde en vierde spoor tussen Aalter
en Beernem mist Groen Aalter de
plaatsing van een nieuwe geluids-
muur langs de sporen. Mieke
Schauvliege (Groen) dringt erop
aan dat er toch geluidswerende
maatregelen komen. «De geluids-
muur staat inderdaad niet in de
aanbesteding, maar hij komt er ze-
ker wel», zegt waarnemend burge-
meester Patrick Hoste (CD&V).
«Wij willen als gemeente mee be-
slissen wat daar zal komen en gaan
dus in overleg met TucRail. «We wil-
len vooral geen muur dwars door
Aalter. We moeten er voor zorgen
dat die geluidsmuur geen te grote
barrière wordt tussen de nieuwe
wijk aan de stationsbuurt en het
centrum van onze gemeente. De
sporen liggen rond het station van
Aalter ook onder het maïsveld en
dat is een goede zaak voor het ge-
luid. De geluidsmuur moet er ko-
men, maar hij moet visueel passen.
Daarom willen we mee aan tafel
zitten», zegt Hoste nog. (JSA)

EEKLO
Nieuwe Casa 
opent zaterdag
Interieurwinkelketen Casa opent
op zaterdag 14 april de nieuwe win-
kel in het centrum van Eeklo. Je kan
die vinden in de Stationsstraat 27.
Eind vorige maand sloot de Casa op
het Krugercentrum de deuren.
Casa wil heel wat winkels vernieu-
wen volgens hun nieuwste winkel-
concept. «In ons nieuw winkelcon-
cept hebben we een nieuw assorti-
ment, op basis van drie hedendaag-
se stijlen», zegt Andrea Stesmans
van Casa. «De eerste 200 klanten
krijgen zaterdag een gratis Casa-
winkeltas aangeboden. In het ka-
der van onze nieuwe strategie kre-
gen al heel wat winkelpanden in
Vlaanderen een update. Voor som-
mige winkels betekende dit zelfs
een verhuizing naar een nieuwe,
commercieel interessantere loca-
tie. Dit is nu ook het geval voor Eek-
lo. We merken dat klanten steeds
meer gericht zijn op fun-shopping
in de stadscentra. Onze nieuwe lo-
catie is daarom uitermate geschikt.
De medewerkers van de oude Casa
zullen opnieuw aan de slag gaan in
de nieuwe vestiging.» (JSA)

WAARSCHOOT
‘Groetn uit
Waerschoot’ 
stopt ermee
De werkgroep ‘Groetn uit Waer-
schoot’ gooit na drie jaar werken de
handdoek in de ring. De werking
wordt stopgezet.
De werkgroep nam heel wat initia-
tieven om het oude dorpsleven van
Waarschoot in beeld te brengen.
«Wat in 2015 begon met een voor-
stel van toenmalig Curieus-voor-
zitter Ria Goethals om wat oude fo-
to’s in te zamelen en te zien wat we
daarmee konden aanvangen,
groeide in de afgelopen drie jaar
fors uit», zegt Luc Maddelein. «Het
werd een opeenvolging van ten-
toonstellingen, kalenders, boeken,
films en live-concerten. Maar we
willen op een hoogtepunt eindigen,
en zetten nu een definitief punt
achter onze werking. Misschien
doen we nog iets aan met het unie-
ke oorlogsdagboek van Omer Roe-
giers, maar dan wordt het een
kleinschalig project met weinig
toeters en bellen.»
De werkgroep heeft nog een be-
perkte voorraad aan boeken, cd’s,
dvd’s en kalenders en doen die weg
met veel korting. Info bij Luc Mad-
delein, Hovingen 43 in Waar-
schoot, via luc.curieus@gmail.com
of op 0477/47.58.73. (JSA)

EEKLO
Dieven stelen colabakken
en koperdraad
Dieven hebben afgelopen weekend
toegeslagen in het containerpark
van het Provinciaal Technisch Insti-
tuut aan de Roze in Eeklo. Ze raak-
ten binnen op het schooldomein
door de poort te forceren. De da-
ders namen drie lege colabakken en
enkele koperdraden mee. (WSG)

De oude huizen op de hoek van
de Boomgaard en de Stations-
straat in Aalter gaan plat. Er
komt een appartement in de
plaats.

Het nieuwe appartement
wordt Residentie Den Teerling:
een woonblok met vijf bouw-
lagen. Op de benedenverdie-
ping twee handelsruimtes, en
dan ook dertien woongelegen-
heden en een ondergrondse
parkeergarage. Per bouwlaag
zijn er vier appartementen, en
op de vierde verdieping is er

een penthouse. Den Teerling
wordt aansluitend aan de be-
staande appartementen ge-
bouwd, met flats tussen de 80
en 132 vierkante meter.
Ook aan het station en verder-
op in de Stationsstraat naast
kledingzaak Chrizia worden in
Aalter volop appartementen
gebouwd. «Ik hoor ook soms de
reactie dat het allemaal wat te
veel wordt», zegt waarnemend
burgemeester Patrick Hoste
(CD&V). 

Verenigbaar met buurt
«Er is in Aalter heel veel vraag
naar appartementen. De nieu-
we appartementen die op een

goede locatie gebouwd wor-
den, zijn ook meteen verkocht
of verhuurd. Ook steeds meer
‘medioren’ van eind de vijftig of
begin de zestig willen nu een
appartement, en kopen zo een
stuk vrijheid. Een trend die zich
ook in Aalter doorzet. Maar het
is niet zo dat wij elke aanvraag
voor meergezinswoningen zo-
maar goedkeuren. Over elke
aanvraag wordt goed nage-
dacht. Heel vaak geven we de
goedkeuring, maar nadat er
aanpassingen zijn uitgevoerd
aan het plan. De nieuwe projec-
ten moeten passen in de
buurt», zegt burgemeester
Hoste nog. (JSA)

AALTER

De huizen op de hoek van de Boomgaard met de Stations-
straat in het centrum worden gesloopt. Foto Joeri Seymortier

Hoekpanden plat voor (nog meer) appartementen

Stad wil paars kleuren tegen homofobie
Eeklo wil dit jaar als hoofdstad
van het Meetjesland alle registers
opentrekken in de strijd tegen
homofobie. Op donderdag 17
mei, de internationale dag tegen
homofobie en transfobie, wil de
stad zoveel mogelijk paars kleu-
ren. «We zetten onze schouders
mee onder een actie van de vzw
Joen», zegt schepen van Diversi-
teit Danny Smessaert (CD&V+).

«Alle leerlingen van de secundai-
re scholen zal gevraagd worden
om die dag iets paars te dragen,
uit respect voor holebi’s en trans-
genders. We gaan als stad ook
paarse armbandjes ter beschik-
king stellen, die die dag gedragen
kunnen worden. Voor de scholen
wordt ook educatief materiaal ter
beschikking gesteld omtrent het
thema van homofobie.» (JSA)

EEKLO

Lenteschoonmaak IDM levert 6 ton afval op
De grote lenteschoonmaak die af-
valintercommunale IDM op touw
zetten tussen 17 en 31 maart
heeft meer dan 6 ton afval opge-
leverd. Gewapend met hun grijp-
stok, handschoenen en afvalzak-
ken trokken in totaal 2.850 vrij-
willigers op zwerfvuiljacht in de
gemeenten Zelzate, Lokeren,
Lochristi, Moerbeke, Wachtebe-
ke en Zele. Daaronder ook heel

wat scholen. «Vroeg geleerd blijft
oud gedaan», aldus Annick Maes
van IDM. Ondanks het fantasti-
sche van de vrijwilligers bena-
drukt IDM wel dat de strijd tegen
zwerfvuil allesbehalve gestreden
is. «Het enorme getal zegt alles.
We willen alle vrijwilligers be-
danken om deze strijd met ons te
voeren», besluiten ze bij IDM.

(KVZ)

ZELZATE

en de pastoraal werksters Marina Botta
en Ria Vercamer. Daarnaast zijn er de
vaste waarden, namelijk deken Rudy
Van Acker, parochieassistente Katrien
Demarey en moderator Frans Neirinck,
tot kort onderdirecteur van VTI Deinze.
Met de 21-jarige rechtenstudent Nico-
las Vermeulen is ook de jeugd vertegen-
woordigd.

Meer jonge misdienaars
«We zijn op zoek gegaan naar mensen
uit verschillende leeftijdscategorieën»,
zegt Frans Neirinck. «Niet zo evident,
want dertigers en veertigers hebben het

vaak druk met het werk of het gezin.
Toch is het ons gelukt om een diverse
ploeg samen te stellen. Wat doen wij?
We zijn een beleidsploeg met vier
hoofdtaken: liturgie, verkondiging, dia-
conie (zorg voor zieken en armen) en
gemeenschapsopbouw. Dat laatste is
zeer belangrijk. We proberen de dertien
vroegere parochies van Deinze samen
te brengen. Een mooi voorbeeld was de
eerste editie van ons vrijwilligersfeest
in maart ,met 250 aanwezigen. Verder
is er iedere eerste zondag van de maand
een ontmoetingsmoment en iedere
derde zondag is er voor de eucharistie-

viering een interview met een opmer-
kelijke inwoner, gepaard met een ont-
bijt. En dan mogen we onze jeugdwer-
king niet vergeten. Om nog meer de
jeugd te bereiken lanceerden we vorig
jaar een Facebookpagina en daarnaast
engageert ons jongste lid Nicolas zich
voor de thema-avonden ‘Jongeren aan
het Woord’. Daarbij komt een groepje
jongeren samen om een maaltijd te de-
len en te bezinnen. We kunnen ook met
trots zeggen dat er een pak jonge mis-
dienaars zijn bij gekomen.»
Info: www.parochieindeinze.be en de
Facebookpagina ‘Parochie in Deinze’.

VAN LOOY STELT NIEUWE PAROCHIEPLOEG IN BISDOM AAN

«Wij willen gelovigen 13 kerken verenigen»

In een voor twee derde gevulde Onze-
Lieve-Vrouwkerk werd zondagochtend
de nieuwe parochieploeg van Deinze
voorgesteld. Het team van elf geënga-
geerde Deinzaren kreeg de primeur om
als eerste van het hertekende bisdom
van Gent aangesteld te worden.
De nieuwe ploeg bestaat uit enkele be-
kende gezichten. Een daarvan is zuster
Agnes Bruggeman van het woonzorg-
centrum Sint-Franciscus in Vinkt. Zij zal
zorgen voor de contacten met de zieke
en oudere mensen. Ook Johan Van Was-
senhove, praktijkleerkracht hout en
bouw in VTI Deinze en stuwende kracht
achter de bouwkampen en ziekenzorg
in Oost-Afrika, doet mee. Verder wordt
de ploeg aangevuld door bedrijfsleider
Dirk Vlaemynck, godsdienstleerkracht
Ellen Van de Velde, gepensioneerde
leerkracht Nederlands Ginette Dekens

De stad Deinze heeft een
nieuwe parochieploeg.
Dit team van elf gelovi-
gen - tussen 21 en 66
jaar oud- werd door de
Gentse bisschop Luc
Van Looy aangesteld tij-
dens de zondagsmis.
«We willen de parochia-
nen van onze dertien
kerken samenbrengen»,
zegt moderator Frans
Neirinck.

ANTHONY STATIUS

DEINZE

Luc Van Looy (midden boven) stelt de nieuwe parochieploeg van Deinze aan. Foto Anthony Statius

Een pak vrijwilligers aan de start bij Start to Run 2018. Foto JSA

SINT-LAUREINS
Fit de zomer in met zesde editie ‘Start to Run’

Wie fit de zomer in wil, moet dat in Sint-Lau-
reins niet bij woorden houden. Voor de zesde
keer organiseert Samen ‘Start to Run’. «Meer
dan vijftig deelnemers zijn gestart», zegt Car-
lons Bonamie. «Sport verruimt de geest. We
willen een gezonde geest in een gezond li-
chaam. In tien weken lopen beginnende star-

ters de vijf kilometer. Elke woensdagavond
vanaf 19.30 uur. De drie eerste weken aan het
Singelken, daarna aan de Zonnebrug.»
Late beslissers kunnen vanavond nog instap-
pen. Wie interesse heeft, kan contact opne-
men via carlos.bonamie@telenet.be of
0498/21.62.95. (JSA)


