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De Zonnebloem breidt
flink uit naar 120 kinderen
Omdat de vraag naar kinderopvang groter was dan de bezettingsgraad van De Zonnebloem, werd de capaciteit
uitgebreid. Vooral tijdens vakanties moesten kinderen teleurgesteld worden.
Het Gistelse stadsbestuur en het
OCMW-bestuur openden in 2013
de nieuwe buitenschoolse kinderopvang in de Pol Gernaeystraat, naast het voetbalterrein
van KEG Gistel en sport- en cultuurcentrum Zomerloos. Voordien was De Zonnebloem gehuisvest in de oude rijkswachtkazerne in de Stationsstraat. De

opvang zat er vol en er waren lange wachtlijsten. Met de opening
van de nieuwe Zonnebloem werd
dit probleem beholpen.
De Zonnebloem, begeleidt kinderen tussen 2,5 en 12 jaar in hun
vrije tijd op vakantie- en schoolvrije dagen, op woensdagnamiddag en voor en na schooltijd. Het
OCMW-bestuur evalueerde onlangs de bezettingsgraad en stelde vast dat de vraag naar kinderopvang (te) groot was. Zeker in de
vakantieperiodes moeten heel
wat kinderen en hun ouders teleurgesteld worden.
De raad voor maatschappelijk
welzijn besloot daarom in nauw
overleg met de schepen van jeugd

Tijdens de krokus, herfst- en
kerstvakantie kunnen er nu meer
kinderen terecht in de opvang.
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Lieve Dehaemers (CD&V) om de
capaciteit tijdens korte vakanties
te verhogen. Tot vandaag lag die
tijdens krokus, herfst- en kerstvakantie op 98 kinderen. Vanaf
deze herfstvakantie wordt in een
uitbreiding naar 120 opvang-

plaatsen voorzien”, zeggen
OCMW-voorzitter Annie Cool
(CD&V) en schepen Dehaemers.
Een enthousiast team van begeleiders en monitoren staat klaar
om alle kinderen op te vangen.
“Tijdens de herfstvakantie wor-

KOKSIJDE

Fakkeltocht en herdenkingsmatch voor verongelukte Jorn

THIJS PATTYN

Jorn Bertier uit Wijtschate
kwam vandaag dinsdag exact
een jaar geleden om het leven
nadat hij met zijn wagen tegen een boom was beland aan
de Armentierseweg in Voormezele. Hij had veel vrienden
in het lokale voetbalmilieu.
Vooral bij zijn laatste voetbalclub Gold Star Voormezele kwam het verlies hard aan.
“Onze club werd in het
diepst van zijn hart en ziel getroffen. Jorn was goedgemutst, sociaal en behulpzaam”, klinkt het op hun
website. “Iedereen binnen en
buiten onze vereniging houdt
niks anders dan positieve
herinneringen over aan Jorn.
Woorden kunnen niet beschrijven wat dit plots overlijden bij elk van ons teweegbracht. We zullen onze goedlachse
vriend
nooit
vergeten.”

Dat blijkt uit de herdenkingsinitiatieven deze week.
“Het is niet de bedoeling
wonden weer open te rijten,
maar om iedereen op een serene manier te verenigen op
de plaats en in de sport die alles voor hem betekenden. We
toetsten onze plannen eerst
af bij zijn ouders”, zegt trainer Pedro Nolf. “Er wordt
vanavond om 18.45 uur verzameld aan de kantine van de
voetbalclub aan de SintElooisweg in Voormezele.
We trekken met fakkels naar
de plaats van het ongeval, op
ongeveer twintig minuten
wandelen van het voetbalveld. Daar houden we een bezinningsmoment met een
priester. We verwachten veel
volk na de massale opkomst
op de uitvaart en herdenkingsmatch vorig jaar. Daarna keren we terug naar het
voetbalterrein, waar een
wedstrijdje gespeeld wordt
tussen vrienden van Jorn en
de ploeg. We zullen een voetbalshirt met zijn rugnummer
10, dat we nooit meer gebruiken, aan zijn ouders overhandigen.”
De club liet nieuwe truitjes

Een wagen raakte gisterenmiddag van de weg in de Ten
Bogaerdelaan in Koksijde. De
bestuurster (45) reed in de
berm, door een haag en tegen
een betonblok en een verkeerslicht. De wagen kwam
op zijn dak tot stilstand. De
vrouw kon zelf uit het wrak
kruipen, ze raakte lichtgewond. (ptb)
ALVERINGEM

Politie bezorgt
verkeerszondaar
schuim op mond

PTB

Exact een jaar na het dodelijk ongeval van Jorn Bertier (20) organiseert zijn
voetbalclub een fakkeltocht
en herdenkingsmatch.
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Jorn Bertier uit Wijtschate kwam een jaar geleden om bij een ongeval.

maken met ‘All4Jorn’ op de
kraag. Op 5 november is er
om 10.30 uur een viering
voor Jorn in de kerk van

Wijtschate. De spelers en staf
van Gold Star zullen de
dienst in de clubkleuren bijwonen.

Het Vlaams Instituut voor de
Zee (VLIZ) gaat intensief samenwerken met de Universiteit van Californië in Santa
Barbara. Beide instellingen
gaan uitgebreid onderzoek
doen naar de impact van de
mens op onze zee.
Het
samenwerkingsakkoord
werd eind vorige week door Jan
Mees, directeur van het VLIZ,
professor Douglas Mc Cauley van
de Universiteit van Californië en
ondervoorzitter van het Vlaams
Parlement Wilfried Vandaele
(N-VA) ondertekend in het Californische Monterey. Dat gebeurde tijdens een studiereis van de

Commissie Leefmilieu en Natuur
in het Vlaams Parlement. Voor
zowel het VLIZ als de gerenommeerde Amerikaanse universiteit is het de eerste keer dat ze
een dergelijke trans-Atlantische
overeenkomst afsluiten.
“Het is onze verantwoordelijkheid om de biodiversiteit in onze,
maar ook in internationale wateren te beschermen”, legt Wilfried
Vandaele uit. “Deze samenwerking is een grote stap voorwaarts
in het behalen van dit doel.”
Het VLIZ en de betrokken afdeling van de universiteit zullen onder meer samen onderzoek doen
naar de impact van de mens op
het ecosysteem van de Noordzee.
Het is ook de bedoeling dat beide
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VLIZ gaat samenwerken met
Amerikaanse universiteit
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Auto op dak na crash
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“Iedereen op serene manier verenigen”
WIJTSCHATE/VOORMEZELE

den de kinderen meegenomen in
het verhaal van de boevenbende
van Hu-Lang. Samen beleven de
kinderen een bankroof, waarbij
ze getrakteerd worden op dolle
fratsen en een brede waaier van
activiteiten”, zegt Cool. (dji)
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Professor Douglas Mc Cauley, Wilfried Vandaele en Jan Mees, directeur van het VLIZ.

instellingen onderzoekers uitwisselen. “De Amerikaanse staat
Californië heeft steeds heel wat
aandacht besteed aan klimaatonderzoek en is toonaangevend op
het vlak van duurzame energie”,
zegt Vandaele. “Deze samenwerking kan heel veel opleveren. Zo

wordt onder meer de impact van
‘deepsea mining’ onderzocht: het
uit de zeebodem halen van waardevolle mineralen. Het VLIZ kan
zeker een bijdrage leveren bij het
zoeken naar middelen om dit op
de minst schadelijke manier te laten gebeuren.” (vln)

Het strafblad van A.H. uit Alveringem staat vol veroordelingen, vooral op het vlak van
verkeer. Zijn schuld door
boetes is dan ook enorm.
A.H. zat twee maanden in
voorhechtenis in Brugge en
werd daarna onder strenge
voorwaarden vrijgelaten. Hij
hield zich daar ook aan. Tot
die avond dat zijn zus hem
belde dat de stoppen bij haar
partner - een oude drugsvriend van de beklaagde doorsloegen en hij onmiddellijk moest komen. Hoewel hij
een rijverbod had, sprong hij
bovendien onder invloed van
drank in zijn wagen, maar de
politie hield hem tegen. De
rechter legde hem een nieuw
rijverbod op en gaf hem een
flinke boete. De advocaat betwistte de dronkenschap van
haar cliënt. Het schuim op
zijn lippen kwam door zijn
zenuwachtigheid tegenover
de politie, wat hem een droge
keel bezorgde en het slepen
met zijn been had ook niets
met drank te maken, maar
met een ongelijke lengte van
zijn benen. Het Openbaar
Ministerie moest daar eens
goed om lachen. De advocaat
vroeg een werkstraf in plaats
van een celstraf en een mildere boete. Vonnis op 22 november. (mma)

