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Samenwerkingsproject tussen kerkfabrieken toont verborgen schatten
Gemeentepersoneel helpt
bij campagne
burgemeester
ASSENEDE In Assenede is commotie ontstaan rond een brief
die burgemeester Philippe De
Coninck (Open VLD) verstuurde naar jongeren die voor
het eerst naar de stembus
gaan. Die blijkt opgesteld door
gemeentepersoneel.

EEKLO GOUDEN FEEST Het was feest bij Gaston Dauwe en Jeaninne Coussement,
die hun 50ste huwelijksverjaardag vierden. Gaston is ereschepen van de stad en een
bekend meubelmaker, destijds met de zaak Dabelux, Jeaninne had een winkel. Ze
hebben vier kinderen en zes kleinkinderen. (MM) ©Michel Moens

EVERGEM NIEUWE SERVICECLUB Op initiatief van Freddy De Vlieger werd een
nieuwe service lionsclub opgericht in de Kanaalzone, ‘De Vlaamse Valleien’. Hun
eerste initiatief was een gift van meer dan 3.000 euro aan vzw Obra, een centrum
voor volwassenen met een handicap op Langerbrugge. (MM) ©Michel Moens
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Welzijnstelefoon

Palaestra

Ontslag Verhofstadt

Taxus

De stedelijke seniorenbonden
mogen een jaarlijkse toelage van
de stad verwachten. De gemeenteraad keurde 4.500 euro goed
voor de OKRA’s Balgerhoeke,
Sint-Jozef, OL Vrouw en Centrum, VVVG, SP.A-gepensioneerden, NEOS en voor Grijze
Geuzen. Dat betekent dus elk
562,50 euro. (EMV)

Raadslid Trees Van Eykeren
(CD&V) vernam van de OCMWvoorzitter dat er binnen twee
maand een welzijnstelefoon
komt. Dat is een gratis nummer
waarop mensen terechtkunnen
met al hun vragen. Het OCMW
wil hiermee de afstand tussen
hulpbehoevenden en het kantoor verkleinen. (CTE)

Het sportcomplex Palaestra in
de Kastanjelaan (Oostkouter) in
Petegem zal gesloten zijn wegens onderhoudswerken vanaf
woensdag 17 juni tot en met
dinsdag 30 juni. Dit geldt zowel
voor het zwembad, de cafetaria
als voor de sporthal. Info op 09381.96.50. (JDV)

Elsy Verhofstadt (Open VLD)
heeft ontslag genomen uit de
raad van bestuur van PWA-Lovendegem (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap).
Ze
wordt voor de rest van de legislatuur vervangen door Dirk Van
Hyfte. (OSW)

De gemeente neemt deel aan de
actie Vergroot de Hoop van Kom
Op Tegen Kanker en moedigt de
inwoners aan hun taxussnoeisel
naar het containerpark te brengen. De plant biedt namelijk extracten voor anti-kankermedicijnen. Het snoeisel moet jong,
vers, zuiver en droog zijn. Van 15
juni tot 15 september (JRZ)

WACHTEBEKE

ZOMERGEM

ZELZATE

Veldesdoorn

Kippen

Bibliotheek

Bij de op til zijnde grootschalige
dorpskernvernieuwing
in
Wachtebeke wordt ook overwogen om in de Smishoek het nodige groen aan te planten. Men wil
dit onder andere doen met veldesdoorn. (EMT)

De kippenactie die de milieudienst organiseerde om het
groenafval in zakken te verminderen, was een groot succes. Inwoners ‘adopteerden’ maar
liefst 292 kippen. De actie kost
de gemeente zo’n 480 euro. (CTE)

De gemeentelijke bibliotheek
bestaat 10 jaar en dat verdient
een feestje! Op zaterdag 13 juni is
er een concert met fado van het
Trio Lagrima en Franse chanson
van Catherine Delasalle met accordeon door Rony Verbiest.
Om 20 uur in CC De Brug (Assenedesteeweg). (ZVD)

GEZOCHT

SINT-LAUREINS

KNESSELARE

1.639.125,71

AALTER

472,02
euro is het bedrag waarmee de
gemeente de verkeersactie ‘Gebruik je
hart, rij met verstand’ van de
jeugdraad steunde. (ICA)

‘Het zijn spannende tijden.
Voor de meesten staan de examens voor de deur. Een periode
van blokken en stressen. Ook ik
sta voor een belangrijk examen.’
Zo begint de brief van burgemeester Philippe De Coninck
die alle nieuwe kiezers in Assenede in de bus kregen.
Niks mis mee, ware het niet
dat de tekst opgesteld is door iemand van het gemeentepersoneel. Dat blijkt uit enkele mails
die anoniem op onze redactie belandden. Daarin vraagt een
ambtenaar aan een collega om
een brief op te stellen voor de
campagne van de burgemeester.
De collega antwoordt dat het
geen enkel probleem is om de
tekst te schrijven.
Volgens De Coninck is daar
niets mis mee. ‘Alles gebeurde
buiten de diensturen. Het ene
personeelslid werkt op mijn kabinet, maar zorgt buiten de
diensturen voor de administratie van mijn campagne. Er is inderdaad een mail gestuurd naar
een ander personeelslid met de
vraag om zo’n brief op te stellen,
maar ook hij heeft dat buiten de
diensturen gedaan.’
Dat de mails verstuurd zijn
binnen de werkuren, doet volgens de burgemeester niet ter
zake. ‘Iedereen mag een privémail sturen tijdens het werk. Ik
heb toch geen gemeentepersoneel ingeschakeld om brieven te
bussen of borden te zetten?
Mensen zoeken hier spijkers op
laag water.’ (DIH)

Asseneedse kerken
zetten deuren open
Vijf Asseneedse
kerken hebben
samen een
erfgoedproject
uitgewerkt, waarvan
het eerste luik
zondag van start
gaat. Alle vijf zullen
ze voortaan elke dag
open zijn om hun
schatten voor het
grote publiek tentoon
te stellen.
CHRIS THIENPONDT

ASSENEDE De kerken lopen
overal leeg, maar in Assenede
moet dat de komende dagen,
maanden en jaren anders worden. ‘Alle kerken zullen voortaan elke dag van 9 tot 16 uur
open zijn’, zegt Firmin De Vliegher, voorzitter van het centraal
kerkbestuur dat alle kerkfabrieken in Groot-Assenede overkoepelt. ‘We stellen de kerken niet
alleen meer open voor erediensten of om een kaarsje te branden, maar om iedereen de kans
te geven de prachtige architectuur en inrichting te ontdekken.
Kerken worden gerestaureerd
en onderhouden met gemeenschapsgeld. Dan lijkt het me ook
logisch dat we die gebouwen
openstellen voor de belastingbetaler.’
Of dat ook een invloed zal
hebben op het bezoekersaantal

De werkgroep van het Open Kerkenproject voor de dorpskerk van Assenede. ‘We willen iedereen de kans geven
de prachtige architectuur en inrichting te ontdekken.’ ©Michel Moens

tijdens de kerkdiensten? ‘Als
daardoor meer mensen naar de
kerkdiensten zouden komen,
zoveel te beter, maar dat is niet
het uitgangspunt.’
Het idee om de vijf Asseneedse kerken cultureel en toeristisch te ontsluiten, groeide
toen de Wet op de Kerkfabrieken de verschillende fabrieken
verplichtte om samen te werken.
In Assenede zagen ze die wet
ruimer dan alleen maar samenwerken om kosten en andere ﬁnanciën te drukken.
Of ze geen (vandalen)streken vrezen nu de kerken veel
meer open zullen zijn? ‘In Basse-

velde doen we het al langer, en
daar zijn geen problemen’, stelt
De Vliegher. ‘Het is trouwens
niet omdat één iemand minder
goede plannen heeft, dat de rest
gestraft moet worden.’
De kerken werkten nu samen een Erfgoedproject uit dat
steun krijgt van de provincie
Oost-Vlaanderen, de gemeente
Assenede en Erfgoedcel Meetjesland. Het eerste luik vindt nu
zondag plaats op de Open Kerkendag, die in Europa 200 en in
het Meetjesland 6 deelnemers
kent. Vijf van die zes zijn de kerken van Groot-Assenede: tussen
10 en 18 uur worden de kerkelij-

ke schatten, die anders nooit
zichtbaar zijn voor het grote publiek, tentoongesteld.
Vanaf zondag ligt in elke
kerk ook een brochure met de
speciﬁeke verhalen en elementen van een bepaalde kerk. Er
zijn rondleidingen, optredens
en ook de kerkorgels zullen klinken. Volgend jaar volgt een
tweede luik van het project
waarbij een ﬁetsroute tussen de
kerken, langs kapelletjes en
kerkwegels, zal georganiseerd
worden. Bedoeling is om dan
een tentoonstelling te organiseren over het parochiaal leven
onder de kerktoren.

Circusweek zet Taborschool helemaal op zijn kop
MALDEGEM

NEVELE

Uitbreiding lestijden
academie

Anne-Marie De Vocht

Het pakket gesubsidieerde uren
dat toegekend wordt aan de gemeentelijke kunstacademie Kuma daalt in vergelijking met vorig jaar met 3 uur in de middelbare graad, terwijl in de hogere
graad een stijging met 1 uur op te
tekenen valt.
Om het huidige aanbod van oprichtingen en opties te kunnen
behouden, zijn in de lagere en
middelbare graad echter 4 bijkomende uren nodig. De gemeenteraad besliste om deze extra
vier uren te subsidiëren, zodat
de academie een volledig programma kan aanbieden. Hiervoor wordt een bedrag van 7.500
euro vrij gemaakt. (MYE)

Anne-Marie De Vocht heeft om
persoonlijke redenen ontslag genomen als cultuurbeleidscoördinator. De Vocht werd in 2006
nog bijna ontslagen, maar dat
kon toen worden afgewend. ‘We
wachten de afhandeling van het
dossier af, alvorens een opvolger
te zoeken’, zegt schepen voor
Cultuur Hugo Verhaege. (OSW)

Verenigingscoach

SINT-LAUREINS

KAPRIJKE

WAARSCHOOT

EVERGEM

Ondergronds

Jeanette Van Damme

Kampioenenbarbecue

Boekenverkoop

Tijdens de renovatiewerken aan
de Calusstraat in Watervliet
zullen het laagspannings- en
openbaar verlichtingsnet ondergronds gebracht worden. Acht
openbare
verlichtingspalen
worden vervangen. De gemeente
moet
hiervoor
bijna
26.000 euro op tafel leggen. (EMT)

In Galerie Stadhuis is vanaf 5 juni de tentoonstelling schilderijen in acryl van Jeannette Van
Damme te bezichtigen. De werken worden aan het grote publiek getoond tot en met zondag
5 juli. Galerie Stadhuis is open
tussen 10 uur en 12 uur en van 14
uur tot 16 uur, maar niet op
maandag. (EMT)

Op 20 juni geeft KFAC Waarschoot een groot kampioenenfeest ter ere van hun promotie
naar Eerste Provinciale. De dag
begint met een beachvolleytoernooi, inschrijven bij Wesley Roman op 0475-80.29.53. Om 19.30
uur is er een aperitief en een
BBQ in de kantine. Inschrijven
op 09-372.74.09.(OSW)

Op 7 juni zijn het niet alleen verkiezingen, de bib van Ertvelde
houdt tussen 10 en 17 uur ook
een boekenverkoop. Bij goed
weer is de verkoop buiten, bij
slecht weer binnen (Marktplein
2). Tot 15 uur betaal je één euro
voor een kilo boeken, na 15 uur
krijg je voor één euro zelfs twee
kilogram. (CTE)

De Intergemeentelijke Vereniging voor Huisvuilverwerking
Meetjesland is op zoek naar een
verenigingscoach. Die informeert en enthousiasmeert lokale verenigingen in het ontwikkelen van een afvalarme werking.
www.ivmafvalbeheer.be (MYE)

euro is de totale som die de gemeente
in 2008 moest uitgeven om alle
personeelskosten te kunnen betalen.
(ICA)

AALTER De Taborschool wordt
dankzij Circus Picolini omgetoverd tot ‘Taborini’. Al maanden krijgen de kinderen circuslessen en dit weekend volgt
het orgelpunt. Vrijdag en zaterdag zullen alle 210 kinderen
even schitteren tijdens hun eigen circussshow.

Met een gigantische blauwe
circustent en woonwagens op de
speelplaats worden alle kinderen, vanaf de peuters tot de
twaalfjarigen, van de Taborschool een week lang ondergedompeld in de circuswereld.
Leden van de circusfamilie
Picolini kwamen in de klas al getuigen over hoe het is om in een
circus te wonen, te werken en
rond te reizen. Ondertussen bereidden de leerlingen ook zelf
circusnummers voor.
‘In maart was er al een eerste
kennismaking met Picolini en
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konden de jongeren kennismaken met tal van jongleer- en
acrobatienummers’, verduidelijken leerkracht Kris en turnjuf
Ellen. ‘De basistechniek werd
aangeleerd, elke leerling koos
zijn favoriete discipline en vervolgens werd er drie maanden
lang op school intens geoefend.
Elk vrij moment werd gebruikt
om te leren hoe hoepels te gooien, borden in de lucht te houden
of op een bal te balanceren.’
Hoogtepunt van het evenement werd deze week bereikt
toen de circusfamilie zich op het
schoolterrein installeerde. ‘Met
de hulp van een vijftigtal ouders
werd de grote tent opgezet. Ook
voor de kostuums konden we op
hulp van de ouders rekenen.’
Vanaf dan steeg de spanning in
de Taborschool. ‘Deze week
wordt het superspannend, na
drie maanden trainen kunnen
we nu immers in een heuse cir-

custent oefenen.’
De kinderen bereidden samen twaalf nummers voor die ze
in een ruim anderhalf uur durende show zullen presenteren.
‘Het unieke aan dit project is dat
de leerlingen klasoverschrijdend leren om samen te werken.
Het project stimuleert ook hun
creativiteit, motorische en muzische vorming.’
Een eerste voorstelling vindt
plaats op vrijdag 5 juni om 19 uur
en een tweede op zaterdag 6 juni
om 17 uur, telkens in de circustent die opgesteld staat in de
kleuterafdeling in de Wingenestraat. (ICA)

× LEZERSSERVICE
Al maanden zijn de kinderen van de Taborschool aan het oefenen op hun
eigen circusshow. ‘Elk vrij moment werd aangewend om te leren met
hoepels gooien, borden in de lucht te houden of op een bal te balanceren.’
©Ingrid Castelein

Volwassenen betalen 8 euro voor de
voorstellingen, kids van 3 tot 12 jaar 5
euro en wie jonger is dan 3 jaar komt
er gratis in.

