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BRUGGE OOSTKUST
KNOKKE-HEIST

Interne meningsverschillen nekken meerderheidspartij Bewust 12

Wilfried Vandaele en Rudi Catrysse
samen naar gemeenteraadsverkiezingen
DE HAAN

Politieke coup de théatre
in De Haan: eerste schepen Rudi Catrysse verlaat
zijn partij Bewust 12 om
samen met oppositieraadslid Wilfried Vandaele (N-VA/Samen) op dezelfde lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen
te trekken.
DANY VAN LOO
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Het kan verkeren, zei Bredero
ooit. Waar de partij Bewust 12
zes jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen nog met
een comfortabele absolute
meerderheid van veertien zetels een klinkende overwinning
haalde, lijkt het er nu steeds
meer op dat interne ruzies en
meningsverschillen tot een definitief einde van de samenwerking binnen de groep hebben geleid. Dat bleek trouwens W Wilfried Vandaele en Rudy Catrysse trekken met N-VA/Samen in oktober naar de kiezers.
al een tijdje uit onderlinge discussies tijdens de gemeente- kopman en Catrysse op de D e
raadszittingen en tegengestel- plaats van lijstduwer. “Ik heb Haan
de visies in het schepencollege. met Wilfried enkele goede ge- d e
sprekken gehad en we hebben krachGEMEENTERAADS
daarop besloten om samen on- ten te
RUDI CATRYSSE
VERKIEZINGEN
ze schouders onder een nieuw bundeEERSTE SCHEPEN
project voor onze gemeente te len. “De
zetten”, zegt Catrysse. “Er is bevolking ziet met lede ogen
behoefte aan een sterke ploeg aan hoe de onenigheid binnen
die eensgezind en in een het schepencollege verhindert
Voor burgemeester Peter
vriendschappelijke sfeer aan dat er beleid wordt gevoerd.
Breemersch (Bewust 12) komt
de toekomst timmert.”
We moeten over de partijgrende aankondiging van Catrysse
Dat klinkt meteen als een vin- zen heen werken aan de toeniet meteen als een verrassing.
gerwijzing naar de slechte ver- komst van onze gemeente en ik
“Ik merk dat ze daarmee
standhouding binnen Bewust ben uiteraard blij dat Rudi de
hebben gewacht tot ik op reis
Maar nu dropt eerste schepen 12. “Sommigen beweren dat ik uitgestoken hand heeft aangewas in het buitenland”, zegt
Rudi Catrysse een bom op het Bewust 12 verlaat omdat ik nomen.”
hij. “Het is zijn vrije keuze,
politieke landschap van De perse burgemeester wil wor- Vandaele en Catrysse zullen
maar ik wist meteen dat er iets
Haan. Catrysse maakte giste- den. Dat is een flauwe roddel en de komende weken voortweraan de hand was toen Rudi
ren namelijk bekend dat hij gemakkelijk te ontkrachten. Ik ken aan de lijst en afspraken
diezelfde plaats als lijstduwer
voor de gemeenteraadsverkie- zal de lijst duwen, wat meteen maken met de kandidaten. “We
bij ons kreeg aangeboden en
zingen van oktober zal samen- duidelijk maakt dat ik niet voor maken nog geen nieuwe namen
weigerde. Er was zelfs de
werken met Wilfried Vandaele, mezelf, maar voor de groep bekend, maar het zal een sterke
afspraak dat hij mij na vijf jaar
die momenteel in de oppositie rijd”, zegt Catrysse.
lijst worden met zowel bekenkon opvolgen als
zetelt. Concreet komt het erop Het was oppositieraadslid de politici als nieuwe kandidaburgemeester. Ik koester geen
neer dat ze met een kersverse Wilfried Vandaele, tevens ten. Ook de naam van de lijst
rancune, maar het is jammer
lijst naar de kiezer zullen trek- Vlaams volksvertegenwoordi- blijft nog even geheim”, klinkt
dat hij nu nog eens van lijst
ken, een lijst met Vandaele als ger en senator, die opriep om in het.
verandert.” (vln)
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“GEEN RANCUNE”

“We hebben behoefte
aan een sterke ploeg
die eensgezind aan
de toekomst timmert”
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Sint-Jozefslyceum
haalt finale in project
rond darmkanker
Het Sint-Jozefslyceum uit
Knokke-Heist werd op vrijdag
26 januari uitgeroepen tot finalist van het project No-x-cuse,
een nationale scholenwedstrijd
die in scholen de jeugd alerter
moet maken voor darmkanker.
Het werd opgestart door de vereniging Stop Darmkanker, de
Fédération Liégeoise de Cancérologie Digestive en het bedrijf
Sanofi. Laatstejaarsstudenten
krijgen daarbij de opdracht om
een videoclip van dertig seconden te maken die het belang van
het vroegtijdig opsporen van
darmkanker beklemtoont. Het
Sint-Jozefslyceum uit KnokkeHeist moet het nu opnemen tegen twee andere scholen uit
Antwerpen en Meldert-Hoegaarden. Darmkanker komt
vooral voor bij personen ouder
dan vijftig jaar. Een op de twintig wordt er ooit mee geconfronteerd. In België zijn er jaarlijks 8.500 nieuwe gevallen van
darmkanker. Iedere dag sterven
er negen Belgen aan de ziekte.
Wanneer darmkanker in een
beginstadium ontdekt wordt,
heb je meer dan negentig procent kans om te genezen. (jve)
KNOKKE

Speelpleinen gesloten
door gebrek aan
monitoren
Door een gebrek aan monitoren
zijn de speelpleinen ’t Plein,
Smedenstraat 125 in Knokke
(jeugdlokalen FOS Albatros) en
De Blekker, Van Steenestraat 11
in Knokke (de vroegere school
De Vonk) uitzonderlijk gesloten
tijdens de komende krokusvakantie. De kinderen die graag
zouden deelnemen aan activiteiten van de gemeentelijke
speelpleinwerking kunnen terecht in De Korenbloem (Breed
Veertien 25 in Heist). Voor de
kleuters en kinderen van het lager onderwijs vindt de voor- en
na-opvang van de Vakantieplusstages eenmalig plaats in
het Jeugd- en Kunstencentrum
De Marge in de Edward Verheyestraat 16 in Knokke. (jve)

BLANKENBERGE

De leerlingen van het Maerlant Atheneum, productiehuis Alleen Producties en de
vrijwilligers van 4 Example
vzw slaan de handen in elkaar voor Kom Maar Eten,
een project waarbij leerlingen zich inzetten voor minder mobiele personen.
Opvallend: het hele project
wordt gegoten in een eenmalige
televisieaflevering. De tweede
draaidag vond gisteren plaats.
Het schoolgebouw werd omgetoverd tot een pop-uprestaurant
waar naar hartenlust gekookt
werd. Er werden ook verschil-

lende activiteiten georganiseerd
voor de deelnemers.
Alles past in het vakoverschrijdend project PAV en een deelname aan de JOHH-trofee. “Het
mooie aan dit project is dat jongeren elk vanuit hun eigen achtergrond en opleiding zich inzetten om personen met een zorgvraag uit hun sociaal isolement
te halen”, zegt lerares Astrid Van
Keer. “Regie, productie, camera,
geluid, voorbereiding, scenario:
op de leraren na zijn het allemaal
jongeren met veel engagement.
Hierbij behalen we ook heel wat
vakoverschrijdende
doelen
(VOETen) voor onze BSO leerlingen.”

JVE

Leerlingen, productiehuis
en vrijwilligers verfilmen
‘Kom Maar Eten’

W

De leerlingen konden dankzij het project ook heel wat vakoverschrijdende doelen halen.

Bij Alleen Producties twijfelden
ze geen seconde om op de kar te
springen. “Het project past perfect binnen de lijnen waarvoor
ons productiehuis staat”, zegt

producent Jorrit Ferket. “Wij
werken namelijk sinds de oprichting ieder jaar een langspeelfilm uit die een maatschappelijke
relevantie heeft en waarmee we

dan naar scholen kunnen trekken.”
Kom Maar Eten zal op vrijdag 4
mei gelanceerd worden voor het
grote publiek. (jve)

