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ZEDELGEM 

AARTRIJKE/ZEDELGEM Jules Meulemeester en Margriet Vermeulen vierden op

28 april hun briljanten huwelijksverjaardag. Dat deden ze in de Dorpsmolen in

Aartrijke, waar het briljanten echtpaar enkele jaren opnieuw zijn intrek nam.

Daarvoor woonden Jules en Margriet op Zedelgem De Leeuw. Jules en Mar-

griet hebben vijf zonen: Eddy (Nederland), Danny (Veldegem), Rudi (Brugge),

Francky (Zedelgem) en Ronny (Zedelgem). Zij zorgden op hun beurt voor tien

kleinkinderen en er zijn al vijf achterkleinkinderen. Jules was lange tijd vrachtwa-

genbestuurder, onder meer bij Dekeyzer in Veldegem. Daarna ging hij aan de

slag als arbeider bij het Onderzoekscentrum voor Bouwkunde in Brugge. Mar-

griet was huishoudhulp. Leuk weetje: Margriet is de doopmeter van burgemees-

ter Annick Vermeulen. Omdat de familie door de coronacrisis niet samen deze

65ste huwelijksverjaardag kon vieren, werden de tortelduifjes verrast met een

ontbijt, veel bloemen en een fotocollage van de hele familie, genomen vanuit

hun ‘kot’. Het briljanten echtpaar kijkt alvast uit naar een groot feest. (foto BC)

ZIJ VIEREN FEEST

Briljant voor Jules en Margriet 

‘Klavertje vier voor elk dier’, dat is

de vereniging van Ann Missinne,

Audrey Boncquet, Mariska De-

mol, Marijke Casteleyn, Petra

Kindt en Pieter-Jan Sinnaeve. “Ik

ben al een achttal jaar zeer actief

bezig met dierenhulp in Teneri-

fe”, begint Petra Kindt. “In die pe-

riode deed ik alles op eigen hout-

je. Om meer draagkracht te heb-

ben, besloten we om een vereni-

ging op te richten. Zo is ‘Klavertje

vier voor elk dier’ ontstaan. We

hebben onze naam bewust geko-

zen: een klavertje vier staat voor

een teken van geluk en dat willen

wij voor elk dier. Ons doel is om

dieren op weg te helpen naar een

beter leven. We ondersteunen

verschillende projecten, zoals fin-

ca Carpe Diem in Tenerife. We

helpen dit kleinschalig opvang-

centrum met donaties voor medi-

catie, voor honden die speciale

zorg nodig hebben en we helpen

bemiddelen in adoptie.”

Ook in Bosnië zet ‘Klavertje vier

voor elk dier’ zich in voor hon-

den. “In Sanski-Most helpen we

de vele zwerfhonden die leven in

de nabijheid van de vuilnisbelt”,

vervolgt Petra. “Een erg schrij-

nende situatie. Ann en ik hebben

het in februari met onze eigen

ogen gezien. Dit laat ons sinds-

dien niet meer los. We helpen

door voeding te doneren en de

plaatselijke vrijwilligers doen voor

ons een voederronde. We maak-

ten ondertussen al vier honden

steriel. Zij zitten nu in het privé-

asiel Srce Za Sapu en zijn dus vei-

lig van de straat af. We zijn hard-

nekkig op zoek naar mensen die

ons willen ondersteunen, want

steriel maken kost centen maar

dat is nodig om in de toekomst

meer dierenleed te voorkomen.

Samen met Marijke help ik ook de

zwerfkatjes in Aartrijke.”

IEDEREEN KAN HELPEN

“Om centjes in het laatje te krij-

gen organiseren we verschillende

activiteiten. Maar mensen kun-

nen ons ook helpen door een do-

natie te doen en door onze Face-

bookberichten te delen. Eén klik

kan soms al het verschil maken.

Elk helpt op zijn eigen manier.

Beter iets doen, dan niets doen.”

“Via deze weg willen we ook een

oproep doen naar dierenartsen

die openstaan om op vrijwillige

basis mee te werken aan een ste-

rilisatieproject in Bosnië of ons

gegevens van contactpersonen

kunnen geven. We zijn te contac-

teren op klavertjeviervoorelkdier

@hotmail.com of op 0468 46 24

23”, besluit Petra Kindt.

www.klavertjeviervoorelkdier.be

“We helpen dieren op 
weg naar een beter leven”

Een fotocollage in coronatijden met Ann Missinne, Audrey Boncquet, Mariska
Demol, Marijke Casteleyn, Petra Kindt en Pieter -Jan Sinnaeve. (foto gf)

AARTRIJKE Zes dieren-

vrienden hebben de han-

den in elkaar geslagen en

samen een vereniging

opgericht om dieren in

nood een beter leven te

geven. ‘Klavertje vier voor

elk dier’ helpt (zwerf)

honden in Tenerife en

Bosnië, maar ook zwerf-

katjes in Aartrijke. 

DOOR BIEKE COBBAERT

de eenvoudige montage en het

hoogwaardige materiaal waaruit

ze vervaardigd zijn. Ze kunnen te-

gen een stootje en je bouwt ze in

amper enkele minuten op. Bo-

vendien zijn ze compact te trans-

porteren. Zo krijgen we tot 42 ea-

sy chalets in één vrachtwagen.”

Vandaag heeft All Events meer

dan 1.000 chalets op voorraad, die

tijdelijk zullen worden gebruikt

als ‘sanicabin’. “In deze units

staan vier ontsmettingspalen die

met de voet bediend kunnen wor-

den. Optioneel kan er in elke unit

ook een automaat met mondmas-

kers worden geïnstalleerd. Zowel

de palen als de automaten wor-

den geleverd door Mera Claeys uit

Ruddervoorde.”

“We hebben voldoende capaciteit

om de units ook bij scholen en

bedrijven te plaatsen. Zeker op

plaatsen waar er veel verloop van

mensen is, is het een efficiënte en

weerbestendige oplossing, die je,

eenmaal de crisis achter de rug is,

snel wegneemt.” (BC)

www.sanicabin.be

ZEDELGEM De evenementensec-

tor krijgt het zwaar te verduren.

Dat zette toeleverancier All

Events uit Zedelgem aan het den-

ken over hoe ze met de nieuwe

realiteit kan omspringen . Het

verhuurbedrijf ontwikkelde daar-

om de ‘Sanicabin’, een mobiele

chalet waarin shoppers hun han-

den kunnen ontsmetten en een

mondmaskerautomaat vinden.

“Wij hebben een snel leverbare

en makkelijk te plaatsen oplos-

sing om in alle veiligheid te shop-

pen in de winkels”, zegt Pieter

Luypaert, zaakvoerder van All

Events.

“De troeven van onze chalets zijn

All Events bouwt festivalhut om tot ontsmettingsunit

All Events bouwt festivalhutten om tot sanicabins. Het verhuurbedrijf werkt daar-
voor samen met Mera Claeys uit Ruddervoorde. (foto BC)

LOPPEM In 2013 diende Aspiravi

(bedrijf dat werkt op projecten

hernieuwbare energie) een ver-

gunningsaanvraag in bij de

Vlaamse overheid voor het bou-

wen van twee windturbines in de

lussen E40/E403 op grondgebied

Oostkamp, palend aan Loppem.

Het college van burgemeester en

schepenen van Zedelgem gaf

hierop een negatief advies, maar

de Vlaamse overheid verleende

toch een vergunning aan Aspiravi.

Het schepencollege besliste in zit-

ting van 5 mei om haar stand-

punt, zoals ingenomen in 2013,

aan te houden en beroep in te

dienen tegen de meest recent af-

geleverde vergunning. “Het is on-

voldoende duidelijk of de vergun-

ningsaanvraag van 2013 past bin-

nen de visie van de intergemeen-

telijke werkgroep windenergie en

of er voldoende aandacht gege-

ven is aan het aspect burgerparti-

cipatie. Of er met andere woor-

den voldoende draagvlak is”, zegt

burgemeester Annick Vermeulen.

“Het gemeentebestuur kiest er-

voor om een duurzaam energie-

beleid te voeren en neemt deel

aan de intergemeentelijke werk-

groep windenergie, waar Zuien-

kerke, Blankenberge, Beernem,

Damme, Jabbeke, Brugge, Oost-

kamp en Zedelgem deel van uit-

maken. We zoeken naar concen-

tratie- en uitsluitingzones voor

windturbines. Om deze zones te

bepalen is het uitgangspunt een

participatietraject, waarin de ver-

schillende gemeentebesturen en

de bevolking betrokken zijn. We

willen burgerparticipatie stimule-

ren bij het uitvoeren van de pro-

jecten windenergie.” (BC)

Gemeentebestuur
tekent beroep aan
tegen vergunning
windturbines
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