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JEUGDSCHRIJVER DANIEL BILLIET HELPT JONGEREN MET EIGEN BOEK

KNESSELARE / LEZING
10/05
CARL DEVOS
Professor Carl Devos is niet uit
de dagbladen te houden en niet
van het scherm te branden, maar
misschien wil u zijn standpunten
over ’s lands politiek wel eens
rechtstreeks uit zijn mond horen.
Vanavond houdt hij in De Swaene een voordracht over het leven
in de Wetstraat. (AGR)

Leerlingen schrijven
boekjes voor elkaar

Omdat veel leerlingen
uit het
beroepsonderwijs geen
boeken lezen, schreven
■■
20 uur, De Plaats 4
ze er dan zelf maar
www.rederijkers.be
enkele. De twaalf
verhalen
werden
EEKLO / VARIA
gedrukt
en
kunnen
12/05
KUNSTIG
later op school worden
Als je erover denkt om een kunst- gebruikt. DIRK VERVERS

richting in te slaan, kan je donderdag oriënteren in de ‘Kunst- ZELZATE
academie Beeld Muziek Woord’.
Er zijn niet alleen rondleidingen, Leerlingen van het eerste jaar bemaar ook gratis proeﬂessen van roepsonderwijs lezen zelden boeverschillende disciplines. (AGR) ken. Omdat ze te moeilijk zijn of
niet aansluiten bij hun leefwereld.
■■
Daarom schreven twaalf klassen
18 tot 21 uur, Pastoor De
uit het beroepsonderwijs samen
Nevestraat 26
met jeugdschrijver Daniel Billiet
www.academie-eeklo.be
zelf boekjes, die ze ook zelf illusWAARSCHOOT / COMEDY
treerden. Ze maakten twaalf leuke
13/05, 14/05
en professioneel gedrukte boekjes,
KABARETTEKETET
die in setjes klaarliggen voor alle
‘Kabaretteketet’ is al aan volg- eerstejaars beroepsonderwijs.
nummer ’3’ toe. Vrijdag- en zater- De inhoud is zeer verschillend.
dagavond verzorgen Peter Stae- Terwijl de ene klas ‘Het complete
lens, Brigitte Dejaeger, Rudy De zoenboek’ schreef , heeft een andeKesel, Ben De Poortere en Axelle re klas dan weer de triller ‘Op stap
Van de Velde weer een gezellige met de dood’ uit de pen getoverd.
avond vol grappige sketches in Er was ook een dagboek uit WeTheaterzaal Podiumhuis. 7 euro reldoorlog III , een romantisch
aan de kassa. (AGR)
schrijfsel ‘Wie houdt van Bad Boy’
■■
of een verhaal over een meisje met
20 uur, Stationsstraat 82
ADHD.
www.podiumhuis.be

AALTER / MUZIEK
DE ENE KLAS SCHREEF
13/05
‘HET COMPLETE
CIRQUE CONSTANCE
ZOENBOEK’, EEN
De Meetjeslandse rockrally ‘Cirque Constance Roadshow’ heeft ANDERE DE TRILLER ‘OP
Maldegem, Sint-Laureins, Lem- STAP MET DE DOOD’. EN
beke, Ertvelde en Eeklo aange- ER WAS HET
daan. De vijf winnaars van de ROMANTISCHE ‘WIE
voorrondes nemen het vrijdag tegen elkaar op in de ﬁnale in HOUDT VAN BAD BOY’
jeugdhuis Kadans in Aalter. Zaterdagochtend weten wie de opvolger van Jerusalem Syndrome ‘We gingen stap voor stap vooruit
is. (AGR)
en zochten in groep eerst ‘wie’ de
■■
personages zouden worden, ‘wat’
20 uur, Stationsstraat
er zich juist ging afspelen om verwww.cirqueconstance.be
volgens op zoek te gaan naar ‘waar’
alles zou plaatsvinden. Als het verDEINZE / VARIA
haal na veel discussies ruwweg in
15/05
mekaar zat, kon iedereen aan de
BIJ DE POLITIE
slag met hoofdstukken schrijven.
De politiezone Deinze-Zulte
houdt zondag opendeurdag in
het nieuwe commissariaat. Het
publiek wordt rondgeleid in de
gebouwen, en er zijn tal van interessante activiteiten op een ver- MEETJESLAND
keerspiste, aan een wapenstand
en in een tuimelauto. Er zijn ook De Meetjeslandse Braadfeesdemonstraties met speurhon- ten, die al 35 jaar in het eerste
den. Toegang gratis. (AGR)
weekend van juni de Vlaams■■
gezinden bijeenbrachten rond
10 uur, Stadionlaan
de barbecue, gaan deze zomer
www.politiedeinzezulte.be
voor het eerst niet door.

Meer uittips op
www.nieuwsblad.be/agenda
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UNIZO PAKT UIT MET ORIGINEEL OMLEIDINGSSYSTEEM

Kleur leidt klant tijdens
werken naar winkel

Voor de handelaars is
de ingrijpende
dorpskernvernieuwing
geen pretje. Unizo
bedacht een oplossing.

Braadfeesten. ‘Het is een traditie
waaraan achthonderd mensen
deelnemen, op twee dagen. Uiteraard wilden we ermee doorgaan, maar om diverse redenen
lukt dat niet dit jaar’, betreurt
Van Grembergen. ‘We hielden
de Braadfeesten steeds in het
eerste weekend van juni. Dan is
het in mijn woonplaats Ertvelde
ook de eerste kermis. Wegens
een late Pasen valt het verlengde
weekend van Onze-Lieve-Heer
Hemelvaart precies begin juni.
Heel wat medewerkers van de

DE 36STE EDITIE WORDT
SLECHTS UITGESTELD
TOT VOLGEND JAAR
Ex-minister Paul Van
Grembergen

’’

Braadfeesten gaan enkele dagen
op vakantie. Bovendien vinden
in dat weekend communie- en
lentefeesten plaats. Dat betekent
dat veel ouders en grootouders

moeten afhaken’, legt Van
Grembergen uit.
Tot overmaat van ramp heeft zijn
schoonzoon Eddy Chanterie, de
man van gemeenteraadslid Ilse
Van Grembergen (PVG-SP.A),
thuis bij een ongeval met een ladder beide armen gebroken. ‘Eddy was een belangrijke persoon
voor de aanvoer en de installatie
van alle materiaal. Met pijn in
het hart blaas ik dan ook de
Braadfeesten 2011 af. De 36ste
editie wordt echter slechts uitgesteld tot volgend jaar.’ (IVH)

ZULTE

Diefstal in woning

Tijdens een korte afwezigheid
van de bewoner hebben onbekenden zaterdag een diefstal gepleegd in een woning in de Drogenboomstraat. Er werden juwelen ontvreemd. (JDV)

DEINZE

Wiel auto verdwenen

Een bestuurder van een Peugeot
206 stelde zaterdagavond bij zijn
terugkeer vast dat het rechtervoorwiel van zijn voertuig, dat
geparkeerd stond onder de brug
aan het spoorwegstation, was
verdwenen. Het voertuig rustte
met de remschijf op de grond.
(JDV)

ZWARTE VLAGGEN
UITHANGEN,
HEEFT GEEN ZIN
Unizo-voorzitter
Pascal De Koninck

’’

valswegen plaatsen we een
bord met daarop alle winkels
en hun bijhorende kleur en
symbool voor de route die
moet gevolgd worden’, legt
Unizo-voorzitter Pascal Dekoninck uit. Zo worden de
winkels ingedeeld in een zone
per kleur, volgens de fase van
de werkzaamheden waarin ze
gegroepeerd
liggen.
‘Die
kleur, bijvoorbeeld de blauwe
of de paarse zone, zal bepalen
welke route de klant moet volgen om in die winkelzone terecht te komen. De borden
zullen natuurlijk worden aan-

Maandagmorgen stelde de bestuurder van een voertuig dat
geparkeerd stond op de oprit
van een woning in de Vinktstraat vast dat zijn auto beschadigd was. Onbekenden brachten
deuken aan in het koetswerk.
Vermoedelijk gebeurde dat met
een straatsteen. (JDV)

In de Vrouwenstraat is een personenwagen Ford zaterdag in de
loop van de dag door onbekenden zwaar beschadigd. De achterruit werd vernield en er werden meerdere deuken in het
koetswerk aangebracht. (JDV)

Voorlopig brengen de werkzaamheden weinig hinder met
zich mee. Momenteel wordt
gewerkt in de Nieuwstraat en
het centrum zelf ondervindt
geen hinder. Maar eind juni
zal de druk gevoelig stijgen als
het kruispunt van Nieuwstraat, Metaalstraat en Stationsstraat wordt afgesloten en
er geen doorgaand verkeer
meer mogelijk is. Om de klanten wegwijs te maken doorheen de werken, bedacht Unizo een handig systeem om elke
klant op vlot ter bestemming
te loodsen.
‘Op vier van de grootste in-

De eindredactie nam ik dan op
mij maar niet zonder achteraf ook
bij de tieners af te toetsen of we
het gewenste resultaat hadden’,
legt Daniel Billiet uit.
135 leerlingen van de schoolgemeenschap ‘Stroming’, waaronder de beroepsscholen Sint-Franciscus uit Doornzele, Sint-Laurens uit Zelzate, Visitatie uit Mariakerke en twee afdelingen van
Edugo in Oostakker en Lochristi Brahim stelde ‘Rappen op een vespa’ voor. © zvd
werden een heel jaar ondergedompeld in dit taalbad. ‘Onze
leerlingen bezochten ook de bibliotheek en gingen zelf voorlezen
in kleuterklassen. Maar het hoogtepunt is nu zeker het moment
waarop die zelfgeschreven boekjes worden voorgesteld en uitgedeeld’, legt ‘leesmeermin’ Sabine
Hooseman nog uit.
Sabine werd door de schoolgemeenschap ingezet om het hele
project ‘met de stroom mee’ te coordineren. Tot grote verbazing
kregen de tieners op de slothappening nog onverwacht bezoek
van Brahim, die speciaal het
boekje ‘Rappen op een Vespa’ van
B1 uit Lochristi kwam opvrolijDe boekjes werden ook rijkelijk geïllustreerd. © zvd
ken.

Voertuig beschadigd

Auto
zwaarbeschadigd

WAARSCHOOT

De leerlingen kregen hulp van
schrijver Daniel Billiet (rechts)
en leesmeermin Sabine
Hoosemans (links) ZVD

ZEVEREN

ASTENE

OLIVIER SCHEIR

Meetjeslandse Braadfeesten gaan dit jaar niet door

Ex-Vlaams minister voor Cultuur en gewezen burgemeester
van Evergem Paul Van Grembergen (ex-Volksunie, ex-Spirit,
nu partijloos) was het uithangbord van de Meetjeslandse
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DEINZE

Inbraak in woning
Kleurcodes zullen klanten door Waarschoot loodsen tijdens de werkzaamheden. © osw

gepast wanneer een werkfase
opschuift. Zo willen we het
voor iedereen duidelijk maken
hoe elke winkel het gemakkelijkste kan worden bereikt.’
Al meer dan dertig handelaars
zijn intussen ingestapt in het
systeem, dat vanaf eind juni
langs de vier invalswegen van
de Waarschoot zal verschijnen.
‘We hopen dat iedereen meedoet en aan iedereen vragen we
een deelnameprijs, maar Uni-

Nieuw bord kijkt boos
naar snelle chauffeurs

schoolomgevingen en aan buitenschoolse
kinderopvangIn Hansbeke worden de be- plaatsen geplaatst worden.
stuurders op een originele manier attent gemaakt op hun rij- Attent
gedrag. ‘Ze kunnen hun snel- ‘Het is de bedoeling om de beheid aﬂezen op het LED-bord, stuurders die zich niet houden
en indien ze zich aan de snel- aan de snelheid attent te maheid houden, lacht een gezicht- ken en op hun onverantwoord
je hen toe’, zegt burgemeester rijgedrag’, legt Cornelis uit.
Johan Cornelis (CD&V). ‘Be- ‘Op die manier hopen we de
stuurders die te vlug rijden, weggebruikers aan te zetten
om de opgelegde snelheid te
krijgen een boze blik.’
respecteren, in het belang van
Het bord, dat op initiatief van vooral de zwakke weggebruide burgemeester aangekocht kers. ‘ (OSW)
werd, zal volgens een beurtrol
evenredig in de verschillende

Bij thuiskomst stelde de bewoner van een woning in de Houtkantlaan vast dat er was ingebroken. Het schuifraam werd
stukgeslagen en de dieven verdwenen met een TV, een laptop
en een gps. (JDV)

‘Alles is steeds op elk moment
bereikbaar, de mensen moeten
enkel de omleiding volgen. Bovendien krijgen we aan het
eind een beter dorp, waar we
later de vruchten van plukken. DEINZE
Het uithangen van zwarte vlaggen heeft geen zin. Net als bij Boorddocumenten
onze zomerbraderie willen we gestolen
op een positieve manier bijdraBeter dorp
De handelaars beseffen dat ze gen in de handelsuitbouw van In de Volhardingslaan hebben
een moeilijke periode tegemoet ons dorp, en niet door zwart- onbekenden uit de achterste
gaan, maar willen niet klagen. kijken.’
koffer van een motorﬁets alle
boorddocumenten ontvreemd.
De motor stond geparkeerd op
de parking van het Dexia-kantoor. (JDV)
zo-leden krijgen wel korting.’
Ook van de gemeente kregen ze
medewerking, om een kakofonie aan borden en pijlen zoveel
mogelijk te vermijden. ‘Niet
vergunde borden zullen zo ook
worden weggehaald’, zegt De
Koninck.

DEINZE/ASTENE

Vosselareput zoekt
redder

HANSBEKE

Bord en burgemeester Johan Cornelis (CD&V) tevreden:
de bestuurder reed niet te snel. © osw

Het goede weer lokt tijdens de
vakantiemaanden en zomerse
weekends altijd veel volk naar
het openbaar zwemwater van
Vosselareput. Daarom zijn de
verantwoordelijken op zoek
naar een redder om de nood te
lenigen tijdens een paar drukke
weekends.
Vosselareput is in feite een verbreding van de oude Leie waar
al vele jaren gezwommen wordt.
Info bij Ginette Filliers tel. 048532.13.60. (JDV)

