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Disveld feestelijk geopend
Q RUISELEDE – Vorige zondag werd het landschapspark Disveld officieel
geopend. Het gemeentebestuur nodigde alle Doomkerkenaren uit voor een
receptie en driehonderd dorpsbewoners gingen op de invitatie in. ’t Haan-
tje is trots op zijn park.
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Vorige zondag was het eindelijk zo ver. De laatste loodjes zijn gelegd, het landschapspark Disveld werd offici-
eel geopend. Er was heel wat volk opgedaagd voor de openingsreceptie. Burgemeester Greet De Roo hield

een korte speech op het podium van het amfitheater. Daarin benadrukte ze dat het park er is dankzij een goede sa-
menwerking tussen de lokale, Vlaamse en Europese overheid. De burgemeester erkende dat de naam Disveld niet
voor iedereen de eerste keuze was, maar blijft achter de beslissing staan. Na de speech was er een openluchtrecep-
tie onder een dreigende hemel. Filip Vannieuwkerke woont in de Brandstraat. Zijn tuin kijkt uit op het landschaps-
park. „Binnenkort ga ik een hekje maken achteraan mijn tuin, zodat ik rechtstreeks het park in kan. Er staat trou-
wens een barbecue-toestel in het park. Daar ga ik zeker gebruik van maken. Ik had zelf ook zo’n toestel, maar dat
heb ik al op e-Bay gezet”, grapt Filip. De tuin van familie De Bruyne kijkt eveneens uit op het park. „Ik ga regel-
matig wandelen in het park”, zegt Christian De Bruyne. „We zijn niet bang van overlast. ’t Haantje is een echt
dorp. Er is voldoende sociale controle”, besluit de buur. Ook Etienne Lanssens, voorzitter van Dorp inZicht Doom-
kerke, was aanwezig en is zichtbaar trots. „Het gemeentebestuur verwijst telkens naar het resultaat van onze bewo-
nersenquête. Het park is er mede dankzij de inwoners !”, overtuigt hij.

Bevolking enthousiast over het Disveld

De Doomkerkse kinderen kennen al ieder hoekje van het park. Ook al was het
park nog niet helemaal klaar, toch was het Disveld deze zomer the place to be

voor hen. „Het is de perfecte plaats om af te spreken met mijn vriendinnen", weet
Paulien. „Het is dichtbij huis en we kunnen er met de fiets naar toe zonder mama en
papa”, vertelt Bieke. „We rijden dan over de houten brug over de poel, dat is altijd
spannend”, zegt Gaëlle. Soms komen de ouders mee naar het park, maar daar heb-
ben de kinderen geen last van. „Mama leest dan in een boekje, of lost een Sudoku
op”, zegt Michelle. „Of ze zitten gewoon te zonnen", giechelt Paulien. ”Vroeger
gingen we naar het Bulskampveld, maar hier zijn we vrijer. Hier is het beter !”, be-
sluiten de kinderen. 

Leuker dan het Bulskampveld !

Steven Vermeyen en Sarah Vandenbulcke wonen sinds kort op
het Sint-Pietersveld, op de grens tussen Wingene en Ruisele-

de. „We hebben twee kinderen, Simona en Angelo. We zochten
een kleuterschool voor onze zoon. We kozen voor de school van
Doomkerke dankzij het park”, zegt Steven. „Het park ligt net ach-
ter de school, aan de rand van de Galatasbossen. Dankzij het Dis-
veld komen onze kinderen in contact met de natuur”, gaat Sarah
verder. „Het is een mooi startpunt om een wandeling door de bos-
sen te maken. Daarenboven ligt het park achter de dorpskern, er
komen geen auto’s voorbij. Het Disveld is een echte troef voor ’t
Haantje.

Troef voor ’t Haantje

Directeur Bert Vanbosseghem was samen met de leraressen van basisschool
De Linde present op de opening van het landschapspark. „We zijn heel blij

met de ligging van het Disveld. Het ligt net naast de school ! Op het einde van
vorig schooljaar was het speelplein al klaar en in de week na de examens hebben
de kinderen er al kunnen ravotten”, vertelt juffrouw Greta. „Vanaf dit schooljaar
kunnen we het park ook gebruiken in ons lessen. De poel biedt ons de kans om
aan natuureducatie te doen. Van de vruchten op de fruitboomgaard kunnen we sa-
men met de kinderen appelsap maken„, gaat juffrouw Veerle verder. „En als het
sneeuwt, is de speelweide de perfecte locatie om sneeuwmannen te maken”, al-
dus juffrouw Evie.

„Extra mogelijkheden voor onze school”
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CLUB BRUGGE KLAUTERT UIT HET DAL
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