
(WE72/1)

I 52
VRIJDAG 1 DECEMBER 2017

6HQLRUHQ�QDPLGGDJ��

:RHQVGDJ����MDQXDUL������RP�������X��

=DWHUGDJ����MDQXDUL�������RP�������X��

=RQGDJ����MDQXDUL�������RP�������X��

:RHQVGDJ����MDQXDUL�������RP�������X��

9ULMGDJ����MDQXDUL�������RP�������X��

=DWHUGDJ����MDQXDUL�������RP�������X��

2&�µW�*HOHYHOW�LQ�*HOXYHOG�_�LQNRP�¼���

7LFNHWV����GHFHPEHU�YDQDI����X����� ZZZ�WJDW�EH�

RI�WXVVHQ����HQ����X��LQ�µW�+RHNVNH�*HOXYHOG�
0D[LPXP����NDDUWHQ�SHU�ORJLQ�

2ULJLQHOH�WLWHO���'H�NDW�LQ�GH�NHOGHU��

D
B

4
5
1
8
2
7
K

7

GELUVELD / ZANDVOORDE

Met ’t GAT in de kelder is ’t GAT
in zijn nog jonge bestaan al aan
de vijfde productie toe. Peter De-
man, Wim Vantomme, Nico Ri-
gole en Pieter Verbeke waren er
van bij de eerste minuut bij. “Met
enkele vrienden waren we van
plan om een stukje op te voeren
ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van café ‘t Hoekse”, ver-
telt Peter. “Maar het draaide an-
ders uit: het werd de start van een
nieuwe vereniging. Christine
Bulckaen en Tanja Vanthournout
kwamen in het bestuur en Pieter
aanvaardde het regisseurschap.
Ons eerste stuk ‘In de ooievaar’
was een enorm succes en dat sti-

muleerde ons om door te gaan.”
Dit jaar werd gekozen voor ’t GAT
in de kelder, een komedie van Pol
Anrys, bewerkt door Peter Deman
in een regie van Pieter Verbeke.
Evarist Tanghe, ex-majoor en
voorzitter van de parochieraad,
laat het gezin De Cat tijdelijk bij
hem inwonen, in de kelder welis-
waar! En dat zeer tegen de zin van
zus Serafine, met wie hij samen-
woont, en van de familie De Cat
zelf. Tot blijkt dat het huis grenst
aan een bank. De De Cats beslui-

ten een tunnel te graven tot in de
kelders van de bank, zodat ze de
kluis kunnen leegmaken en naar
betere oorden vertrekken. Maar
dochter Kim, haar aanbidder, de
sociaal assistente en de poes van
Serafine steken stokken in de wie-
len. De cast bestaat uit Wim Van-
tomme, Carine Van Laere, Peter
Deman, Veronique Lebleu, Nico
Rigole, Wouter Barbez, Stefanie
Vandamme, Sien Houdendycke
en Roger Boscat. Karien Geldhof
geeft tekststeun. (NVZ)

Iedereen de kelder in!
‘T GAT IS MET NIEUWE KOMEDIE AAN VIJFDE PRODUCTIE TOE 

GELUVELD Op zaterdag
9 december om 10 uur
gaat de kaartenverkoop
van ‘t GAT in de kelder
van ‘t Geluvelts Amuse-
ment en Theatergezel-
schap van start. Haast u
dus naar café ‘t Hoekse
in de Menenstraat of ga
online...

Peter Deman, Wim Vantomme, Pieter Verbeke en Nico Rigole op de trap

naar... de kelder. (Foto Zenon Bekaert)

“De inwoners van Zandvoorde
konden de afgelopen jaren hun
mening geven over waar ze met
hun dorp naartoe willen. Via
Zandvoorde Spreekt twee jaar gele-
den en de bevolkingsbevraging
Nu ist an joen vorig jaar werd sa-
men met de gemeente nagedacht
over een toekomstvisie voor Zand-
voorde en over waar men over tien
jaar wil staan. We gingen met alle
informatie aan de slag om een
ruimtelijk uitvoeringsplan te ma-
ken voor de woonkern van Zand-
voorde. De start- en procesnota is
intussen af”, zeggen schepenen
Michel Descheemaeker (N-VA) en
Ingrid Vandepitte (CD&V). “Nu
trokken we opnieuw naar de in-
woners, want het blijft immers
een samenwerkingsproces waar-
bij er steeds teruggekoppeld
wordt naar de mensen die hier
wonen.” 

GEEN NIEUWBOUW

Een veertigtal inwoners van Zand-
voorde was voor de infoavond ko-
men opdagen. En eerlijk gezegd:
veel wijzer zijn ze niet geworden.
“Voor de kerk zijn er meerdere
ongebruikte panden. Diverse mo-
gelijkheden werden onderzocht.
Er werd ook gezocht naar een
nieuwe invulling in functie van
wonen. Maar er kan enkel een
woonproject komen indien er
sprake is van herbouw. Het woon-
project is dus geschrapt in de no-
ta”, aldus schepen Michiel De-
scheemaeker. “Nieuwbouw kan er
wettelijk niet komen.”
Dat lokte bij iemand de opmer-
king uit: ‘Maak van Zandvoorde
geen spookdorp, dat stilletjes uit-
sterft’. “Aan veel zaken kunnen

we wettelijk niets doen”, reageer-
de schepen Ingrid Vandepitte.
“Maar waar het wél kan, doen we
inspanningen. Voorstellen zijn al-
tijd welkom. Zo plannen we een
nieuwe fietsroute, die het fietstoe-
risme ten goede komt.” 

MACHTELOOS

Veel inwoners hebben ook proble-
men met de snelheid van het ver-
keer en met het feit dat kinderen
niet naar school in Geluveld kun-
nen fietsen wegens té onveilig.
“Ook daar staan we machteloos”,
gaf Michiel Descheemaeker toe.
“Zelfs een fietssuggestiestrook
mag niet, omdat de wegen te smal
zijn.” De gemeente kocht wel een
stuk grond achter het huidige
kerkhof voor een uitbreiding. De
voorste graven aan de kerk wor-
den verplaatst, zodat er een plein-
tje vrijkomt, dat uitgewerkt zal
worden als een groene zone met
zitbanken. De Zandvoordenaren
hadden wel opmerkingen over het
OC Santforde. “Er is een prakti-
sche indeling met al die pilaren
en het is zeker geen ideaal ge-
bouw dat veel door de verenigin-
gen wordt gebruikt”, klonk het.
Schepen Ingrid Vandepitte ant-
woordde dat zaal Edelweiss altijd
op kosten van de gemeente mag
gebruikt worden, maar dat zagen
ze niet zitten. “De verbouwingen
hoeven niet veel te kosten”, aldus
de inwoners. “We zullen een
plannetje indienen van hoe wij
het zien. Er is geen geld voorzien
en iedereen is ervan overtuigd dat
er iéts moet gebeuren, maar voor
de kantine van BS Geluveld is wel
voor 400.000 euro gebudget-
teerd!” (NVZ)

“Maak van Zandvoorde
geen spookdorp aub”
ZANDVOORDE Het gemeentebestuur werkt aan een
toekomstvisie voor Zandvoorde. Een eerste ontwerp is
ondertussen klaar en dat werd in GC ‘t Santforde
voorgesteld aan de geïnteresseerde inwoners.

Een veertigtal inwoners van Zandvoorde kwam luisteren naar de ideeën

voor dorpskernvernieuwing. (Foto ZB)
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achteraan in deze krant

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE WONING OF JOB?

WONEN&WERKEN IN WEST-VLAANDEREN
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