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STADEN G De Stadense afdeling
van de Roeselaarse Stedelijke
Academie voor Podiumkunsten
(STAP) Adriaan Willaert organi-
seert een aantal inschrijvingsses-
sies. “Ons filiaal biedt algemene
verbale vorming, muziekinitiatie
en algemene muzikale vorming
en samenzang aan”, legt filiaal-
verantwoordelijke Jo Porteman
uit.
“De algemene verbale vorming is
bedoeld voor 8- tot 12-jarigen en
is gericht op correct leren spre-
ken, toneel spelen en improvise-
ren. Instromen kan op elke leef-
tijd. Muziekinitiatie is bedoeld
voor 6- en 7-jarigen. Kinderen
leren er op een speelse manier
omgaan met muziek. 

INSTRUMENT LEREN
Er worden onder andere liedjes
gezongen, ritmes aangeleerd en
muzikale spelletjes gespeeld.
Algemene muzikale vorming en
samenzang is bedoeld voor 8- tot
12-jarigen. De kinderen leren er
noten lezen. Vanaf het tweede
jaar kan je een muziekinstrument
leren bespelen. Voor kinderen
die muziekinitiatie gevolgd heb-
ben, kan dat vanaf het eerste
jaar.”
De inschrijvingen voor het lokale
STAP-filiaal vinden plaats op
maandag 8, dinsdag 9 en op
vrijdagen 5, 12 en 19 september
telkens van 16.30 tot 18 uur in de
Gemeenteschool in de Ieper-
straat 105. Leerlingen kunnen
ook inschrijven via de website
www.staproeselare.be. Meer info
bij filiaalverantwoordelijke Jo
Porteman : 051 70 00 26 of via
mail staden@staproeselare.be

(BCH)

Inschrijvingen
muziekschool

STADEN G Op vrijdagavond 17
oktober in de vooravond wordt
het cultureel project ‘Gone West’
gestart met een zogenaamd
lichtfront. Over een traject van
87 km is het de bedoeling dat er
om de 10 meter iemand met een
fakkel staat. Voor dit project is de
gemeente Langemark-Poelkapel-
le nog op zoek naar fakkeldra-
gers, maar ook naar deelzonever-
antwoordelijken. 
Wie fakkeldrager wil zijn, schrijft
zich in via Gonewest.be en ver-
meldt dat hij/zij in Langemark-
Poelkapelle wil staan. Begin
oktober krijgen de kandidaten de
locatie van aanmelding door en
een code. 
Een deelzoneverantwoordelijke is
verantwoordelijk voor 20 perso-
nen. Die begeleidt de fakkeldra-
gers op vrijdagavond 17 oktober
naar hun respectievelijke zone,
licht de fakkels aan en waakt
over de veiligheid van die 20
mensen. Wie hiervoor geïnteres-
seerd is, of iemand kent die dit
wel wil doen, meldt zich aan op
toerisme@langemark-poelkapelle.
be met de vermelding deelzone-
verantwoordelijke. (VYS)

Fakkeldragers
gezocht

STADEN G Burgemeester Fran-
cesco Vanderjeugd werd geno-
mineerd om de Ice Bucket Chal-
lenge te ondergaan. De ‘Challen-
ge’ is een middel om aandacht te
vragen voor de spierziekte ALS.
Burgemeester Vanderjeugd kie-
perde vrijdagnamiddag alvast
een emmer ijswater over zijn
hoofd. Hij nomineerde meteen de
voltallige gemeenteraad (voorzit-
ter van de gemeenteraad, ge-
meentesecretaris en OCMW-
voorzitter inbegrepen). “Per uit-
gevoerde nominatie schenk ik 25
euro aan de ALS-liga”, belooft de
burgervader. Afwachten wie de
handschoen opneemt… (BCH)

Burgemeester
nomineert
gemeenteraad

STADEN G De gemeentelijke
cultuurdienst organiseert op
zaterdag 6 september een fiets-
tocht langs de voormalige spoor-
lijn Kortemark-Ieper waarbij op
zoek gegaan wordt naar sporen
uit de Eerste Wereldoorlog. Kevin
Breyne van Confrontours vertelt
tijdens de tocht het chronologi-
sche verhaal van de Eerste We-
reldoorlog langs de oude spoor-
lijn tussen Staden en Langemark.
Tijdens de heenrit komt het ver-
haal van de Duitse inval in 1914
en van de eerste gasaanval in
1915 aan bod. Op de Duitse be-
graafplaats in Langemark wordt
rechtsomkeer gemaakt. Daarna
volgt het verhaal van de derde
slag om Ieper in 1917 en van het
bevrijdingsoffensief in 1918. De rit
is 25 à 30 km lang en start om
13.30 uur aan het voormalige
stationsgebouw in de De Carnin-
straat 2. Er dient vooraf inge-
schreven te worden bij de ge-
meentelijke cultuurdienst : 051 70
82 08 of via mail gina.pype@
staden.be. (BCH)

Speuren naar
sporen WOI

STADEN q Uitslagen vluchten bij
duivenclub De Eendracht.
Arras oude, 23 augustus (98
duiven). 1., 2.en 3. Freddy Depuydt
(Hooglede), 4. Pascal Degrijse
(Staden) en 5. Lucien Verlinde
(Staden).
Arras jonge, 23 augustus (141
duiven). 1., 2.en 3. Marc Dhaeyere
(Hooglede), 4. en 5. Patrick De-
graeve (Kortemark).
Pontoise jonge, 23 augustus (95
duiven). 1. en 5. Daniël Werbrouck
(Kortemark), 2. Luc Phlypo (Korte-
mark), 3. en 4. Jules-Daniël Des-
noeck (Staden). 
Arras oude, 30 augustus (77 dui-
ven). 1. Roger Vanmaele (Staden),
2. Michel Theetaert (Lichtervelde),
3. Freddy Depuydt (Hooglede), 4.
Willy Claeys (Handzame) en 5.
Jules-Daniël Desnouck (Staden). 
Brionne jonge, 30 augustus (72
duiven). 1. en 3. Jules-Daniël Des-
nouck (Staden), 2. Danny Defloo
(Torhout), 4. Freddy Depuydt
(Hooglede), en 5. Raphaël Verduyn
(Hooglede). (CD)

DUIVENNIEUWS

STADEN qWie zestig jaar geleden in Staden het levenslicht zag en er de lagere school doorliep, werd
uitgenodigd voor een feestelijke reünie. De groep trok naar Diksmuide. Na een bezoek aan Chocolaterie
Sweetline volgde een door een stadsgids begeleide wandeling door Diksmuide. De bijeenkomst werd afge-
sloten met een etentje in restaurant Bourgondisch Schild. Op de bijeenkomst kwamen 22 zestigjarigen af:
Luc Boone, Hugo Casier, Francine Degrave, Ann Demeyere, Rafaël Deprez, Ronald Desnyder, Trees Devol-
dere, Christiane Hoflack, Jan Lievens, Dirk Lobbestael, Zita Meeuws, Rita Platteeuw, Noël Seys, Jackie Soe-
nen, Christine Terryn, Nicole Trybou, Lena Uleyn, Geert Vandorpe, Martine Vanoplynus, Jenny Verlae, Marij-
ke Vervenne en Dirk Veryser. (BCH-foto JCR)

STADEN

Zestigjarigen halen herinneringen op

“De eerste editie van ons eetfes-
tijn was een ongelofelijk succes”,
steekt voorzitter Chris Verhaeghe
van wal. “We hadden gerekend op
belangstelling van een 150 man.
Uiteindelijk kregen we 350 eters
over de vloer. Daardoor bleek de
aanvankelijke locatie waar ons
eetfestijn zou plaatsvinden plots
te klein. We dienden toen in aller-
ijl op zoek te gaan naar een rui-
mere locatie. Die vonden we op de
hoeve van onze co-ondervoorzitter
Patrick Claeys in de Walstraat.”

GRATIS APERITIEF EN IJS
“Ook de tweede editie vindt op de
hoeve van Patrick plaats. We be-
schikken er over een ruime loods
en mikken dit keer op 400 eters.
Het menu bestaat dit jaar uit een
gratis Tolhoekaperitief. Daarna
volgt beenhesp met frietjes en
groenten à volonté. Ook het des-
sert bieden wij gratis aan. Het
dessert is een ijscoupe die samen-
gesteld is uit twee bollen vanille-
ijs, slagroom en seizoensfruit.
Volwassenen smullen mee voor
15 euro. Kinderen jonger dan 12
jaar dienen 8 euro neer te tellen.
Voor kinderen jonger dan 4 jaar is
de maaltijd gratis.”

“De opbrengst van het eetfestijn
investeren wij volledig in activitei-
ten”, legt Chris uit, “We zijn im-
mers geen spaarbank. Het wor-
den activiteiten die onze land- en
tuinbouwers volop kunnen ge-
bruiken. De Russische boycot om-
vat immers niet alleen maar pe-
ren. Ook groenten zoals bloem-
kool en rode kool komen Rusland
niet meer in. Dat is ook het geval
voor varkensvlees. Het Russische
invoerverbod van varkensvlees be-
tekent meteen een extra klap. Het
gaat immers al een tijdlang niet al
te best in de varkenssector.”
“Dit jaar plannen we infovergade-
ringen met een juriste rond de
pachtwet en een ‘varkensspecial-
vergadering’ over luchtwassers en
stalinrichting. Verder zijn we op
20 december met een stand aan-
wezig op de kerstmarkt. Overi-

gens wens ik te benadrukken dat
niet alleen onze leden – we heb-
ben er ondertussen al een 70-tal –
welkom zijn op ons eetfestijn.
Iedereen is er echt van harte wel-
kom.”

KAARTEN IN VOORVERKOOP
Het eetfestijn van ABS Groot-Sta-
den vindt op zaterdag 20 septem-
ber om 19.30 uur plaats op de
hoeve Patrick Claeys in de Wal-
straat 28. Kaarten zijn enkel in
voorverkoop te verkrijgen. Ze die-
nen tegen ten laatste 15 septem-
ber besteld te worden via
abs-staden@hotmail.com. Ook
bestellen bij bestuursleden van
ABS Groot-Staden is mogelijk.
Meer info bij voorzitter Chris Ver-
haeghe (0474 93 82 62) of bij co-
ondervoorzitter André Vandewae-
ter (051 44 53 19). (BCH)

ABS organiseert
tweede eetfestijn
STADEN q Het Alge-
meen Boerensyndicaat
(ABS) Groot-Staden orga-
niseert op zaterdag 20
september voor de twee-
de keer een eetfestijn. De
opbrengst gaat integraal
naar de werking van ABS
Groot-Staden.

Het bestuur van ABS Groot-Staden bestaat uit voorzitter Chris Verhaeghe,
de ondervoorzitters André Vandewaeter en Patrick Claeys, penningmees-
ter Geert Strobbe en de kernbestuursleden Johan Gekiere, Ruben Rommel
en Koen Demonie. Zij nodigen iedereen uit naar het eetfestijn. (Foto BCH)


