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OVERLIJDENS
MARKE

Diederik Vierstraete
09/03/1955 – 17/06/2015

Coördinator scholengemeenschap
De Wijngaard gaat met pensioen
AALBEKE/KORTRIJK q Eddy Deneckere, coördinator van scholengemeenschap De Wijngaard, wordt volgende
week 60 en gaat op 1 augustus met pensioen. Hij was dertig jaar directeur van basisschool Kinderland en
stond mee aan de basis van het uitbouwen van die school, die nu tot de grootste scholen van Kortrijk behoort.

Diederik Vierstraete is onverwacht overleden in Marke. Hij
werd geboren in Kortrijk en
groeide op in Heule. Hij woonde
de grootste tijd van zijn leven in
Marke. Laatst woonde Diederik in
de Marktstraat. Hij is de levensgezel van Mia Poublon. De kinderen zijn wijlen Parsifal, Lieselotje
(met Wouter Laperre), Filomeentje (met Kevin Floréal), Rosemarijntje (met Michaël Deprez) en
Willemientje (met Philippe De
Rynck). Schirley, Jamie, Julie en
Louis zijn de vier kleinkinderen.
Diederik was heel zijn leven
technicus bij de NMBS. De familie
is het Wit-Gele Kruis, de huisartsen, het personeel van AZ Groeninge en de mensen van begrafenisonderneming Bloyart heel
dankbaar voor de goede zorgen
en de serene steun bij dit verlies.
De uitvaartdienst vond donderdag plaats in de Sint-Brixiuskerk
in Marke. (EDB/Begrafenissen
Bloyart, Kortrijk)

42ste Voettocht
der Vlasstreek
MARKE G Op zondag 28 juni
organiseert WSK Marke de 42ste
Voettocht der Vlasstreek. Je kan
kiezen uit de afstanden : 6, 12, 18,
25 en 30 km. Afhankelijk van de
afstand kom je langs enkele
bezienswaardigheden in Marke
en Aalbeke, denk maar aan de
Libel. Starten en inschrijven kan
van 7 tot 15 uur in Don Boscocollege, Don Boscolaan in MarkeKortrijk. Deelname kost 1,5 euro.
Wie een lidkaart van een erkende wandelfederatie kan voorleggen, krijgt 0,40 euro korting.
(NVH)
Info : www.wsk-marke.be

Wielrennen
KOOIGEM G Juniores op zaterdag
27 juni.
G Organisatie : Sport en Nering
Kooigem.
G Inschrijving van 13.30 uur in
Taverne ’t Rebbeke.
G Start om 15 uur, aankomst rond
17.15 uur.
G Parcours : 93,6 km, verdeeld
over 12 ronden. Start : Kooigemplaats, Molentjesstraat, Ten Walledreef, Sint Denijsstraat, Sint
Denijs : Kaveyestraat, Vijfkeerstraat, Kooigem : Maagdenstraat,
Sint Denijsstraat (Aankomst),
Kooigemplaats. (WO)

Eddy heeft zijn job altijd graag gedaan, maar nu is het tijd voor iets
anders. Hij heeft een volkstuintje
in Marke, gaat soms naar voordrachten van Tuinhier en fietst
graag. Vorig jaar werd bij Eddy
NET-kanker vastgesteld. Deze
niet-levensbedreigende en zeer
zeldzame vorm van kanker wil
Eddy samen met de vzw NET &
MEN Kanker België meer bekendheid geven. Hij zal daarom ook in
oktober een basisopleiding volgen
bij de vrijwilligersschool van Kom
op tegen Kanker.

WACHTRIJEN
Eddy studeerde in 1976 af aan de
normaalschool bij de Broeders
van Liefde in Oostakker. Na enkele schooljaren in Sint-Lodewijk
(Deerlijk) gaf hij vijf jaar les in het
schooltje op Sint-Anna bij de zusters van Don Bosco. Eddy was
toen de enige man tussen drie
zusters en vier juffen. Op zijn
29ste werd hij er directeur. Doordat Eddy zo jong begon, kon hij
dertig jaar directeur blijven.
Toen Eddy directeur werd, waren
er 115 leerlingen in twee kleuteren vijf lagere klassen. Eddy zou
met zijn team het schooltje uitbouwen tot een school met 550
leerlingen. “Kinderland is een
open school geworden”, zegt hij.
“Vroeger moest je er aan de deur
bellen om binnen te komen.”
Stilletjes aan begon de school uit
te breiden. Door de speelpleinwerking die de zusters er opstartten en de mond-tot-mondreclame
kreeg Kinderland ook meer bekendheid. De oude gebouwen
werden afgebroken en er kwam
een nieuw complex. “Er kwam
een roep van mensen uit de stad

Eddy hielp basisschool Kinderland mee uitbouwen. (Foto EDB)

Eddy zou met zijn
team het schooltje
uitbouwen tot een
school met 550
leerlingen

dingssysteem ‘avant la lettre’. We
gaven voorrang aan broers en zusjes en kinderen die binnen de
grenzen van de autosnelwegen
woonden. Het werkte goed. De
mensen moesten zich wel persoonlijk komen aanmelden, wat
natuurlijk lange wachtrijen met
zich meebracht.”

COÖRDINATOR
die hun kinderen in het groen wilden naar school laten komen. Op
een bepaald moment waren alle
mogelijke zolders ingericht als
klassen. Bouwen konden we niet
meer.”
Er zijn nu negen kleuterklassen
en bijna van elk leerjaar drie klassen. Al jaren geleden moest Kinderland een leerlingenstop invoeren. “Het was het huidige aanmel-

Twaalf jaar geleden werden de
scholengemeenschappen in het
leven geroepen. Na twee jaar kregen ze de kans een coördinerend
directeur aan te stellen. “Wij hadden punten genoeg voor een halftijdse kracht en kozen er met de
collega’s van de scholengemeenschap voor om die uren te gebruiken en er iemand voor vrij te stellen”, klinkt het.

Eddy werd halftijds coördinator
en begon het directeurschap te delen. Twee jaar geleden begon Eddy halftijds te werken. “Toen deed
ik een stapje achteruit en werd
Sofie Eggermont het gezicht van
Kinderland.”
Eddy bleef zijn functie als halftijds coördinator voor scholengemeenschap De Wijngaard uitoefenen. In het begin miste hij de kinderen en de collega’s, maar dat
werd hij gewoon. Hij is wel blij
dat hij de schaalvergroting in het
onderwijs niet meer moet meemaken. Op 1 augustus wordt Eddy als coördinator vervangen door
Johan Devos, die ook directeur
blijft van lagere school Sint-Vincentius Bissegem. (EDB)

Small edition ‘Kom uit je Kot’
AALBEKE q ‘Kom uit je
Kot’ gaat dit zevende jaar
voor een ‘small edition’
met de 12 uren van Aalbeke. Alles vindt plaats
op zaterdag 4 juli in oc
Aalbeke en op het Evenementenplein.
Kom uit je kot (KUJK) is een samenwerking van verschillende
Aalbeekse verenigingen. Het programma gaat van start op zaterdagnamiddag. Vanaf 15 uur kunnen kinderen genieten in een
speelstraat met verschillende spelen en kan er pingpong en tafelvoetbal gespeeld worden door ou-

dere kinderen en volwassenen. De
ouders kunnen ondertussen even
verpozen bij een verwenkoffie of
een ander drankje.

KOUD BUFFET

We zien achteraan v.l.n.r. Patsy Nolf, Martin Hugelier en Valérie Vandenbussche en vooraan v.l.n.r. Bea Loncke, Jeanine Carrein en Jean-Luc
Vermeulen. (Foto BBM)

Om 16 uur staat een optreden van
de mini’s van de harmonie op het
programma. Dit wordt gevolgd
door het aperitiefoptreden van de
harmonie. Na het aperitief staat er
een koud buffet klaar in het oc.
Om 21 uur is er een muziekoptreden van Jetlag en er wordt afgesloten met een 70-80-90-fuif.
Inschrijven voor het koud buffet
aan 12 euro per volwassene en 7
euro per kind kan ten laatste op
29 juni in oc Aalbeke, 056 40 18
92 of via oc.aalbeke@kortrijk.be
(EDB)

