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RUISELEDE

Bijna negen jaar na de eerste
plannen is de vakantieopvang
Stekelbees aan de Aalterstraat een
feit. ‘We streven hier al naar
sinds juni 2002’, brachten sche-
pen Linda Wyckstandt en voor-
zitster van het LOK (Lokaal Kin-
derOverleg), Sofie De Roest, tij-
dens de officiële opening in her-
innering. ‘Stekelbees kreeg
onderdak in een woning die sa-
men met de nabijgelegen voor-
malige school werd aangekocht.
De school werd, dankzij subsi-
dies, eerder al omgevormd tot
Het Portaal waar de bib en mu-
ziekschool onderdak hebben.’
De woning in kwestie werd ge-
sloopt en maakte plaats voor een
ruime en luchtige nieuwbouw.
Afgelopen weekend konden ou-
ders en sympathisanten met het
resultaat kennismaken. Blikvan-
ger is het binnentuintje waarvan
de ramen met kleurrijke en le-

vensgrote figuren zoals Donald
Duck zijn opgesmukt. Ook het
grote raam langs de straatzijde
valt op.
‘Het gebouw bestaat uit twee zo-
nes: een rustige eet- en werkzone
langs de straatkant en een actie-
ve speelzone aan de tuinkant. Dit
gebouw is duurzaam en vernieu-
wend, het is duidelijk een plek
waar kinderen zichzelf kunnen
zijn en kunnen groeien’, verdui-
delijkt Ingrid Jacobs, regiomana-
ger van Landelijke Kinderop-
vang vzw, die als Stekelbees voor
de uitbating van de vakantieop-
vang instaat.
‘De keuze om met Stekelbees in

zee te gaan, was rap gemaakt’,
verduidelijkt burgemeester
Greet De Roo (RKD). ‘Als ge-
meente is het onmogelijk om zelf
voor de uitbating in te staan en
zoveel spelers zijn er niet op de
markt. Landelijke Kinderopvang
had ons bij aanvang van dit pro-
ject al bijgestaan voor het behoef-
tenonderzoek. Voorts heeft Ste-
kelbees ruimschoots ervaring in
vakantieopvang en kan bogen op
een pak goede referenties.’
Rémi en Staf Vanhauwaert kwa-
men samen met hun mama Ann
Steenbeke zaterdag al met Ste-
kelbees kennismaken. ‘Ik heb
zelf een kinderopvangdienst

waarvoor mijn eigen kinderen
wat te groot geworden zijn’, zegt
Ann Steenbeke, die het duo voor
opvang tijdens de krokusvakan-
tie inschreef. ‘Voor hen is het dan
ook leuk dat ze hier terecht kun-
nen.’
Samen met de broers Wout en
Brecht Gordier mochten Rémi en
Staf al meteen een handje toeste-
ken bij de officiële opening van
Stekelbees.

■ ■

Inschrijven kan nog op woensdag
23 februari van 14 tot 17 uur of via
070-24.60.41 of
www.landelijkekinderopvang.be

Het lint wordt doorgeknipt: Stekelbees is officieel open. ©ica

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE VAKANTIEOPVANG KAN NU 

Stekelbees gaat na
negen jaar van start
Vakantieopvang
Stekelbees opende
afgelopen weekend aan
de Aalterstraat officieel
de deuren. Een pak
kleintjes en kinderen
van de lagere school
zijn al ingeschreven en
kunnen tijdens de
komende
krokusvakantie als
eersten met de werking
kennismaken. 
INGRID CASTELEIN

MEULEBEKE

Woonzorgcentrum
Ter Deeve zet dit
jaar het wiel centraal
Samen-werken aan de zorg voor
lééf-tijd is het uitgangspunt van
het OCMW-woonzorgcentrum
Ter Deeve.
Zo werken verpleegsters, ver-
zorgers en kinesiterapeuten on-
derling meer samen rond één
thema.
Zo werd in dat kader vorig jaar
op reis gegaan naar een exotisch
land. Denkbeeldig weliswaar,
want de bewoners gingen niet
op reis, maar het land kwam
naar het woonzorgcentrum
zelf.
Dit jaar werd de fiets uitgeko-
zen. 
‘De fiets was vroeger hét ver-
voermiddel bij uitstek. Om naar
het werk of naar het lief te
gaan’, zegt directrice Griet Ser-
roels. ‘Daarom halen we dit jaar
de fiets naar Ter Deeve. We gaan
fietsen op rollen, gaan op be-
zoek naar het Kanegem van
Briek Schotte, doen een spon-
sortocht en gaan met de colle-
ga’s gaan fietsen. Als apotheose
houden we op het einde van het
jaar een quiz.’ (RDH)

Driejarige Julie Devrie-
se kwam met haar ma-
ma Charlotte Voet een
kijkje nemen in Stekel-
bees. Terwijl Julie de
muziekinstrumenten
uitprobeert en beslist
dat de fluit haar meest
bevalt, schrijft haar ma-
ma haar al in voor de op-
vang tijdens de krokus-
vakantie. ‘Ik ben heel
blij dat ik met mijn
dochtertje Julie in deze
nieuwe vakantieopvang
terechtkan’, getuigt Charlotte Voet. ‘Julie is im-
mers nog te jong voor de speelpleinwerking, ze
kunnen daar pas vanaf de derde kleuterklas te-
recht. Maar dan nog zou ik opteren voor deze va-
kantieopvangdienst, het lijkt me rustiger dan op
het speelplein en is wat mij betreft in die zin ide-
aal.’ Mama Charlotte raakte overtuigd door de
aanpak van Stekelbees. ‘Elke dag worden er acti-
viteiten op maat van de kleintjes georganiseerd.
Tot nog toe kon ik met Julie deels in de crèche of
deels bij de grootouders terecht maar dat is niet
altijd evident. Dit jaar is het qua organisatie veel
beter, ook voor Julie.’ (ICA)

‘Te klein voor speelplein’

JULIE DEVRIESE
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Emma Verstraete
uit de eerste kleu-
terklas test onder
het goedkeurende
oog van haar papa
Gilles Verstraete het
mini-keukenstel
uit. ‘Ik schreef Em-
ma meteen in voor
de opvang tijdens
de krokusvakantie.
Wij kunnen geen
beroep doen op de
grootouders om
Emma op te vangen.
Vorig jaar namen
mijn echtgenote en ik afwisselend vakantie. Ook
was mijn vrouw nog een tijd thuis in ouder-
schapsverlof omdat Emma’s broertje pas was ge-
boren, maar voor dit jaar zou de opvang tijdens
de schoolvakanties een probleem geweest zijn.
Voor de speelpleinwerking is Emma nog te klein
en tot ze vier jaar is, moeten we iets anders vin-
den. De opening van Stekelbees kwam als geroe-
pen.’ Gilles vertrouwt zijn dochtertje in alle rust
aan Stekelbees toe. ‘Emma heeft er duidelijk zin
in, al meteen toen we hier binnenkwamen voelde
ze zich thuis en ging ze aan het spelen.’ (ICA)

‘Opvang komt net op tijd’

EMMA EN PAPA GILLES
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Kelly De Reese
is namens de
Landelijke
Kinderopvang
verantwoor-
delijke voor de
Ruiseleedse
vestiging van
Stekelbees.
‘De interesse
is groot, som-
mige mensen stonden al te
wachten tot we de deuren
openden om hun kinderen in
te schrijven voor de krokus-
vakantie’, getuigt Kelly. ‘Ie-
dereen is enthousiast, het is
leuk om vast te stellen hoe de
kinderen al meteen aan het
spelen gaan’, lacht Kelly.
Er werden tijdens de Open
Dag twintig kindjes inge-
schreven. Kelly wordt bijge-
staan door zes jobstudenten
en uitzendkrachten. ‘Kandi-
daten voor de opvang zijn nog
steeds welkom’, zegt Kelly.
(ICA)

‘Veel interesse’

KELLY DE REESE 

©ica

BLANKENBERGE

SP.A wil vuurtoren
toegankelijk houden
SP.A zal tijdens de gemeente-
raad van 1 maart een motie in-
dienen om de vuurtoren toegan-
kelijk te houden voor het pu-
bliek.
Volgens de partij vormt de vuur-
toren een belangrijk onderdeel
van de toeristische site, die ont-
wikkeld wordt rond de haven. 
‘Tot voor kort was het vuurto-
rengebouw toegankelijk voor de
permanente tentoonstelling van
het Zeegenootschap. De renova-
tie van het gebouw en een pro-
fessionele uitbating van het zee-
museum in het gebouw zou een
meerwaarde betekenen voor al
de inspanningen die geleverd
worden door de Vlaamse Ge-
meenschap en de verschillende
diensten die met zeewering be-
zig zijn’, zegt fractieleider Johan
Van Eeghem. ‘Het openstellen
van het gebouw past ook in de
recente uitbreiding van de jacht-
haven en de vernieuwing van de
havenrondgang. Voor de sluiting
was de toren bovendien de enige
vuurtoren in ons land die toe-
gankelijk was voor het publiek.
Het weer openstellen van het ge-
bouw zou een meerwaarde bete-
kenen voor de badstad.’ (NMI)

BRUGGE

Werken aan fuifzaal
lopen vertraging op
De werken aan de nieuwe fuif-
zaal op het Brugse Kraanplein
zullen langer duren dan ge-
dacht. Het einde van de wer-
ken is uitgesteld van half janu-
ari tot eind maart.
‘Die vertraging komt in de eer-
ste plaats door de strenge win-
ter waar we dit jaar mee gecon-
fronteerd werden’, zegt burge-
meester Moenaert. ‘Bovendien
is bij de werken gebleken dat
een aantal draagbalken aange-
tast waren door houtzwam.
Aangezien het hier om een be-
schermd monument gaat,
moesten deze bijkomende wer-
ken dan ook nog eens gebeu-
ren in samenspraak met de cel
Bouwkundig Erfgoed van de
Vlaamse Gemeenschap.’
Momenteel schieten de wer-
ken aan de fuifzaal goed op.
‘Zowel de vrijwilligerscentrale
op de eerste verdieping als de
fuifzaal op het gelijkvloers
hebben al hun definitieve vorm
gekregen. Nu is men bezig met
de afwerking.’ 
Wanneer de eerste fuif er zal
plaatsvinden, staat nog niet
vast. ‘Na de werken moeten er
nog een aantal geluidsmetin-
gen gebeuren, en dan plannen
we een voor-opening voor de
buurtbewoners, zodat zij zelf
kennis kunnen maken met de
nieuwe fuifzaal. Wanneer de
echte opening en de eerste fuif
zullen plaatsvinden, moet nog
bepaald worden in samen-
spraak met uitbater Het Entre-
pot.’
Burgemeester Moenaert liet
ook nog weten dat de voorma-
lige fuifzaal Kant een nieuwe
naam zal krijgen, al wou hij die
nog niet prijsgeven. (TDS)
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TORHOUT/LICHTERVELDE Armand ‘Henri’ Priem heeft in het woonzorg-
centrum Sint-Augustinus zijn 101ste verjaardag gevierd. Armand komt uit een
kroostrijk gezin van 21 kinderen. Zelf kreeg hij drie nakomelingen. (AFT) ©mvn

ARMAND PRIEM IS 101 JAAR
WAARDAMME Godfried Verstraete (89) en Rachel Van Neste (85) uit Waar-
damme hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Het diamanten koppel
heeft een dochter, Christine, en twee kleindochters. (AFT) ©mvn

DIAMANT VOOR GODFRIED EN RACHEL

TORHOUT Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) heeft de jaarlijkse vrijwilligerstrofee ‘Torhouts Trekpaard’ van ACW Torhout overhandigd aan de
familie Degrande-Spruytte. Gaby De Grande en zijn vrouw Paula Spruytte, evanals hun dochter Nele en schoonzoon Bart Ameel, leven zich uit in heel wat
vrijwilligerswerk. (AFT) ©mvn

FAMILIE DEGRANDE IS TORHOUTS TREKPAARD

HERTSBERGE Het dorps-
krantje ’Hertsberge Leeft’ be-
staat tien jaar en dat werd ge-
vierd met een Breugeliaanse
receptie in café ’t Oud Ge-
meentehuis. Met de steun van
de lokale middenstand ver-
spreidde de vijfkoppige redac-
tie het afgelopen decennium
twintig gratis uitgaves onder
de Hertsbergse inwoners.
(AFT) ©mvn

‘HERTSBERGE
LEEFT’ BESTAAT
TIEN JAAR

UW NIEUWSFOTO IN DE KRANT?
SURF NAAR WWW.NIEUWSBLAD.BE/FOTO


