17.02.2014

dienst communicatie

De schoolkinderen plantten samen 51 nieuwe fruitbomen. Foto: osw

Kinderen steken handen uit
de mouwen in boomgaard
MERENDREE De gemeentelijke boomgaard aan de
Dopershoek is met 51 fruitbomen uitgebreid dankzij
enkele enthousiaste schoolkinderen. ‘Oude fruitvariaties zijn straks opnieuw te
proeven’, zegt schepen Mia
Pynaert (SP.A) fier.

Jacques Lebel, goudreinette en
de typisch Nevelse Trezeke
Meyers. Verder zijn er bruine
kriekperen en pruimen waaronder de befaamde Kerrebroekse pruimen.

Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) is momenteel
volop bezig met het herstellen
en aanplanten van hoogstamboomgaarden in het kader van
het plattelandsproject
‘Gegronde Boomgaarden’. Ook
de gemeentelijke boomgaard in
Merendree werd onder handen
genomen. 51 nieuwe bomen
werden door schoolkinderen
geplant, de 170 bestaande
fruitbomen kregen degelijke
bescherming tegen schapen,
die op de boomgaard zullen
grazen. Onder de nieuwe fruitboompjes zijn er appelsoorten
met ronkende namen zoals de

Dankzij deze enthousiaste
kinderen brengen we
erfgoed opnieuw tot leven

,,

MIA PYNAERT
Schepen van Leefmilieu

‘Eigenlijk brengen we verloren erfgoed letterlijk terug tot
leven’, zegt Mia Pynaert die
met eigen ogen het aantal
boomgaarden in Nevele en omstreken zienderogen zag verdwijnen. ‘Weinigen weten dat
er tot in de jaren ‘50 nog wagonladingen vol kriekperen en
keizerinnen uit het Meetjesland vertrokken naar de Londense fruitmarkten’, zegt Patrick De Deyne van RLM. (osw)

MERENDREE

Kinderen planten ‘vergeten’ fruitbomen
In Merendree kunnen er straks
weer Trezeke Meyer’s, Kattekop,
Bruine Kriekpeer en andere bijna uitgestorven fruitsoorten geoogst worden. De leerlingen van
de Sint-Gerolfschool mochten
gisteren 51 hoogstamfruitbomen planten in de gemeentelijke
boomgaard in de Dopershoek.
«Dit is de eerste keer dat we een
boom planten», zeggen Quinten,
Lowie en Chiel (10). «Moeilijk?
Neen, wel lastig», klinkt het gevat. De 170 bestaande bomen –
sommigen meer dan 100 jaar
oud – krijgen ook bescherming
tegen de schapen die de boomgaard begrazen. «Na de vergeten
groenten is het tijd om vergeten
fruit te promoten», zegt Bert Vermeire van Regionaal Landschap
Meetjesland. «Vroeger liep er
van Nevele tot in Evergem een
lijn waarlangs vrij intensief fruit
werd gekweekt. Die lokale variëteiten brengen we nu in kaart.»
«Enkele decennia geleden kregen boeren nog subsidies om
fruitbomen te rooien, wij geven
nu subsidies om hoogstamfruitbomen te planten», merkt schepen Mia Pynaert (sp.a) op. (GRG)

Chiel, Lowie en Quinten van de Sint-Gerolfschool planten
een appelaar in de gemeentelijke boomgaard. Foto GRG

PSYCHIATRISCH CENTRUM EN OCMWVOORMIDDAG ZONDER STROOM

Nieuwevaart afgesloten na gaslek
GENT
Tijdens graafwerken ontsnapte er gisterenmorgen heel wat gas uit een middendrukleiding aan
de Nieuwevaart in Gent. Hierdoor moesten een
zestal bewoners hun huis verlaten en vielen de
brandweerkazerne, het OCMW en psychiatrisch
centrum Guislain drie uur zonder stroom. «We
hadden gelukkig alles vlug onder controle, maar
de problemen mochten niet blijven aanhouden»,
zegt facilitair directeur van het Guislain Hans
Van Deynse.
JURGEN EECKHOUT
Rond kwart voor negen ging het
fout tijdens graafwerken aan de
Nieuwevaart in Gent. Een kraanman raakte een middendrukleiding van 3,5 bar, waardoor er
rond de drukke baan een enorme
gaswolk hing. «De mensen van
Eandis kwamen erg snel ter plaatse en draaiden de gastoevoer ter
hoogte van de boekenwinkel aan
de Wondelgembrug dicht», zegt
brandweeradjudant Alain Haeck.
«We hebben dan samen met de
politie beslist om de Nieuwevaart
tijdelijk af te sluiten voor alle verkeer tussen de Wiedauwkaai en
de Frans Van Ryhovenlaan. Ook
moesten we een zestal mensen,
die nog in hun woning zaten, eva-

cueren. Er dreigde niet meteen
gevaar voor de omwonenden,
maar met gas moet je toch altijd
wat oppassen.»

Maaltijden
Het gaslek werd met een houten
spie vrij vlug gedicht, maar de
brandweerkazerne, het OCMW
en het psychiatrisch centrum
Guislain zaten tot iets na 12 uur
zonder stroom. Bij de brandweer,
waar ze enkel in de keuken aardgas gebruiken, en in OCMW De
Boei in de Vaartstraat en OCMW
Bloemekenswijk in de Francisco
Ferrerlaan leverde dat geen problemen op. Maar bij het psychiatrisch centrum werd direct rekening gehouden met het ergste.
«Doordat we op tijd verwittigd

Nieuwevaart dicht na gaslek
Een aannemer beschadigde gisterochtend bij werken aan de Nieuwevaart, ter hoogte van de Wondelgembrug, een aardgasleiding. ‘Het
ging om een middendrukleiding. Omdat er wel wat gas over de weg
hing, lieten we de Nieuwevaart afsluiten’, zegt brandweeradjudant
Alain Haeck. ‘Een zestal mensen moesten tijdelijk hun huis verlaten.’ Eandis had het lek snel gedicht, alleen zaten de brandweerkazerne, het OCMW en het Guislain tot de middag zonder gas. (jod) Foto: fvv

De Nieuwevaart werd gisteren tijdelijk afgesloten door een gaslek. Foto JVK
werden door Eandis, hadden we
de situatie hier ook snel onder
controle», aldus directeur Van
Deynse van het Guislain. «We waren net op tijd klaar met de maaltijden te bereiden. Maar de problemen mochten zeker niet tot in
de late namiddag aanslepen. Psychiatrische patiënten hebben het
namelijk graag erg warm. Zo slapen ze bijvoorbeeld met drie de-

kens op zich en brandt de verwarming goed. Gelukkig waren onze
gebouwen goed verwarmd en
draagt iedereen dikke truien (gisteren was het Dikketruiendag,
red.).»

Lagedrukleiding
Vanaf 10 uur mocht iedereen
weer langs de werkzaamheden
passeren en iets na de middag

had iedereen weer aardgas. «We
konden de druk verlagen en een
deel van de leiding die beschadigd werd, hadden onze mensen
uitgegraven», zegt woordvoerder
van Eandis Simon Van Wijmeersch. «Onze particuliere klanten hadden deze ochtend geen
problemen met hun gastoevoer.
Zij zitten immers op een lagedrukleiding.»

ZELZATE

Brief OCMW
veroorzaakt
opnieuw
verwarring

SINT-MARIA-LIERDE

Modeshow op Dikketruiendag
In Vrije Basisschool De Kei in Sint-Maria-Lierde werd ter gelegenheid van Dikketruiendag een heuse modeshow georganiseerd. Daarbij werden tientallen truien
gedefileerd en bekroond in de categorieën ‘origineelste’, ‘kleurrijkste’, ‘glimmer en
glamour’ en de ‘Astrid Bryanprijs.’ Winnaars werden Ruby (1A), Simon (3A), Rani
(4A), Marieline (5A) en Arnoud (6A). (edp) Foto: edp

Film ‘Zaak: De Zutter’ zendt ambassadeurs uit
BEERNEM Vijf inwoners
van Beernem worden ambassadeur van het filmproject Zaak: De Zutter. De
film vertelt het verhaal
van een van de beruchte
moorden van Beernem. De
audities zijn ook al gestart.
In Zaak: De Zutter wordt
een van de beruchte moorden
van Beernem, namelijk die op
Hector De Zutter, verfilmd.
Vijf Beernemnaars zullen een
ambassadeursrol vervullen
voor het filmproject.
De ambassadeurs zijn Mie
De Bruyne, Martin D‘haeninck, Eric D‘haeninck, Stefaan Lagrou en Goran Vanneste. ‘De ambassadeurs vormen het aanspreekpunt voor
al wie met vragen zit over het
project’, zegt Mie van de vzw
Kwestigen Nacht, die werd
opgericht om het project te
promoten.

Zeventig rollen
Het filmproject krijgt steeds
meer vorm en er zijn ook al
audities gestart in het OC De
Kleine Beer.
‘Deze maand doen 109 mensen auditie voor de zeventig

De filmambassadeurs van Zaak De Zutter vormen het
aanspreekpunt voor al wie met vragen zit over het project. Foto: mvn
beschikbare rollen’, zegt Mie.
‘Een vijfkoppige jury, met onder meer scenariste en bezielster van het project Katrien Rysershove, beoordeelt
de kandidaten. Ingrid De Vos,
bekend van onder meer Brussels By Night en het recente
De Behandeling, komt in aanmerking voor de rol van Julienne De Zutter. Bob De
Moor kruipt in de huid van
journalist Victor De Lille.
Voor de regie zijn meerdere

kandidaten in de running.
Ook de financiering is bijna
rond.’
‘We ramen de kosten op een
miljoen euro en het grootste
deel is al bijeengebracht. In
het voorjaar van 2015 volgen
de opnames. We plannen
veertig draaidagen, met onder andere een grote opname
in het PC Sint-Amandus of in
het Bulskampveld. De première is gepland op 7 november 2015.’ (aft)

Vrijdag kregen de ouders
van de leerlingen van SintLaurens een brief mee met
verkeerde openingsdata van
de kinderopvang van het
OCMW.
In de OCMW-raad van
3 december besliste de
meerderheid (CD&V-Vrij
Zelzate en VLD-SD) om de
beslissing omtrent de collectieve sluiting vijf weken
uit te stellen tot er overleg
geweest was met de vakbonden. Groot was dan ook de
verbazing van personeel en
ouders dat vrijdag een brief
werd meegegeven aan de
ouders van de Sint-Laurens-kinderen waarin gewag wordt gemaakt dat de
opvang sluit tijdens het
bouwverlof van 14 tot 25 juli en het kerstverlof van 22
december tot 4 januari. Veel
ouders zijn daarover ongerust omdat vier weken collectieve sluiting de vrijheid
qua verlof van de ouders inperkt. ‘Ook wij zijn de dupe
van het OCMW-beleid’,
klinkt het. Voorzitter Laureys reageerde door te stellen
dat de data in december nog
niet zijn vastgelegd. ‘Het is
de bedoeling om tussen de
twee feestdagen, met inbegrip van kerstavond, te sluiten en aangezien de feestdagen elk jaar op een andere
dag vallen, is dit niet te preciseren’.
Burgemeester Bruggeman
(VLD-SD) zegt dat als alternatief sportspeeldagen door
de jeugd- en sportdienst
worden georganiseerd. ‘En
deze zullen dezelfde uren
opengaan en sluiten’, zegt de
burgemeester. (kvw)

