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KRUISHOUTEM
De projecten Maarbekeekvallei
in Maarkedal en Burenwater in
Kruishoutem krijgen Vlaamse
steun. 
Ze passen binnen het landinrich-
tingsproject Water-Land-Schap,
waarvoor in vijf miljoen euro is
voorzien door minister Joke
Schauvliege (CD&V). De Maarke-
beek neemt het overstromingsri-
sico als vertrekpunt, maar streeft
naar een aanpak die uitdagingen

en oplossingen voor landbouw,
natuurontwikkeling en land-
schapskwaliteit maximaal inte-
greert. Ook Burenwater, een pro-
ject op de grens van Kruishoutem
en Deinze is gekozen. 

Uitvoering voorbereiden
Burenwater wil het regenwater
van het dakoppervlakte van (be-
drijven)terreinen ter beschikking
stellen van naburige tuinbou-

wers. Het project wordt gereali-
seerd tussen het glastuinbouw-
bedrijf Tomato Masters en het be-
drijventerrein De Prijkels. De lo-
kale coalities van de geselecteer-
de initiatieven gaan nu samen
met het programmateam aan de
slag om hun voorstel concreet uit
te werken en de uitvoering voor
te bereiden. Minister Schauvliege
verwacht de eerste acties op het
terrein begin 2019. (TVR)

RONSE
Acht maanden cel
voor
verkeersagressie
De 47-jarige Ronsenaar A.A. is in
de correctionele rechtbank van Ou-
denaarde veroordeeld tot acht
maanden cel en een boete van
1.200 euro omdat hij zich misdroeg
in het verkeer na een discussie over
ritsen.
A.A. reed op de N60 richting Ou-
denaarde toen het verkeer door
wegenwerken op één rijvak moest.
De man uit Ronse was het niet eens
met de manier waarop een andere
bestuurder wou invoegen en gaf
gas bij. Daardoor raakten de zij-
spiegels van de twee wagens el-
kaar.
Ondanks het voorval zetten de
twee bestuurders hun weg verder,
maar verderop escaleerde de situa-
tie. Beide bestuurders gingen aan
de kant staan en A.A. sloeg met een
voorwerp op de ruit van het slacht-
offer. Vervolgens reden A.A. en het
slachtoffer weg, om wat verder op-
nieuw halt te houden. Daar dreigde
A.A. met een zakmes. Het Open-
baar Ministerie tilde zwaar aan de
feiten en vorderde een celstraf van
acht maanden. De rechter heeft die
vordering nu gevolgd. (LDO)

OUDENAARDE
Gedetineerde
riskeert extra straf
voor duw aan cipier
Een gedetineerde die in de gevan-
genis van Oudenaarde verbleef,
heeft zich moeten verantwoorden
voor de correctionele rechtbank
wegens opzettelijke slagen en ver-
wondingen aan een cipier.
De 28-jarige man weigerde na de
wandeling zijn muts uit te doen tij-
dens de fouille. «De cipier volgde de
gedetineerde naar de cel, maar
kreeg daar een zware duw. Hij
vloog als het ware uit de cel», be-
schreef de procureur. Door de val
liep de cipier een hersenschudding
op en kon hij een aantal maanden
niet gaan werken. De beklaagde
excuseerde zich tijdens de zitting.
«Het was niet mijn bedoeling om
die man op de grond te duwen,
maar ik handelde in een reflex. Het
is wel zo dat hij mij altijd treiterde
en racistische opmerkingen maak-
te.» De procureur vorderde een cel-
straf van zes maanden en een boe-
te van vijftig euro. De advocaat van
de beklaagde vroeg de vrijspraak.
Hoe de rechter oordeelt, weten we
op 31 mei. (LDO)
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Fusie provinciaal volwassenenonderwijs
PCVO VIVA en PCVO Dender en Schelde fuseren op 1
september tot PCVO Groeipunt. «De focus van het
nieuwe centrum past binnen de doelststellingen van
het volwassenonderwijs: tweedekansonderwijs, ge-
letterdheid, Nederlands als tweede taal en levenslang
en levensbreed leren. Het fusiecentrum zal sterk in-
zetten op een goede samenwerking met de openbare
en de private arbeidsmarkt voor gerichter onderwijs»,
laat Peter Hertog, gedeputeerde voor Onderwijs in
Oost-Vlaanderen weten. (FEL)

De leerlingen van GO! Atheneum
in Zottegem organiseerden gis-
teren hun eigen festival op
school. 
Samen met StressFactor LIVE to-
verden ze de speelplaats om tot
een echt festivalterrein. «Dankzij
deze unieke ervaring bieden we

de leerlingen de kans om de theo-
retische leerstof van de lessen om
te zetten in de praktijk. Zo kan er
tijdens de lessen economie ge-
werkt worden aan de boekhou-
ding en kunnen de leerlingen tij-
dens de lessen Nederlands leren
hoe ze persberichten schrijven»,

zegt Ella Van Cappellen. Met Ra-
dioactive, Freaquency, Jebroer en
Mark With a K zorgde StressFac-
tor voor een leuke affiche. «Best
wel cool, zo’n festivalletje tijdens
de schooluren. Zou meer moeten
gebeuren», grapten de leerlin-
gen. (FEL)

ZOTTEGEM

Veel volk voor het podium tijdens het optreden van Mark with a K. Foto Ronny De Coster

Leerlingen organiseren eigen festival op school

je een boost aan zuurstof en dat veroor-
zaakt op zijn beurt ook een mentale be-
weging. En de natuurlijke omgeving
zorgt voor ontspanning, rust en een
spontane focus. Wij willen zoveel mo-

gelijk mensen laten genieten van de
Vlaamse natuur», zegt Evenepoel. «Onze
80.000 hectare bos en natuurgebied
zijn, behalve een topbestemming voor
recreatie en vrijetijdsbesteding, een uit-
stekende partner in het professionele le-
ven. Het zou bijna overkomen als schul-
dig verzuim, als we de natuur die rol niet
zouden laten spelen», motiveert Evene-
poel het initiatief.
Het Kluisbos is één van de plaatsen waar
het coachen in de natuur gebeurt en Luc
Mastelinck uit Kluisbergen is één van de
begeleiders. «Het Kluisbos is een prach-
tige omgeving om dit soort sessies te
doen», zegt Mastelinck. «In het bos heb

je veel hellingen. Dat laat toe om samen
met je coach niet alleen figuurlijk, maar
ook letterlijk een soms misschien lastig
parcours af te leggen. Dit bos heeft ook
een grote diversiteit aan natuur. En hoe-
wel het Kluisbos heel veel bezoekers
heeft, kan het hier op bepaalde momen-
ten ook heel rustig zijn.»
Wie een natuurcoaching wil volgen, be-
taalt die met zogenaamde loopbaan-
cheques. Die kosten 40 euro en geven
recht op vier uur begeleiding. De Vlaam-
se overheid legt daar nog fors bij: maar
liefst 550 euro per sessie van vier uur.
Meer info: www.vdab.be/loopbaanbe-
geleiding

AGENTSCHAP NATUUR EN BOS START LOOPBAANCENTRUM IN KLUISBOS

Natuurcoach laat je bos weer door bomen zien

Wie ervan droomt om professioneel an-
dere wegen in te slaan, maar toch onbe-
slist ter plaatse blijft trappelen, kan
voortaan een opmerkelijke loopbaanbe-
geleiding volgen bij het gloednieuwe
loopbaancentrum van het Agentschap
van Natuur en Bos. Onder meer in het
Kluisbos in Kluisbergen gaat een zoge-
naamde natuurcoach dan letterlijk met
je op pad. «Dit is voor werknemers die
toe zijn aan een nieuwe professionele
uitdaging, die meer plezier zoeken in
hun job, die hun loopbaan een nieuwe
boost willen geven of die dreigen in een
burn-out terecht te komen», schetst
Marleen Evenepoel, administrateur-ge-
neraal van het Agentschap Natuur en
Bos.
«Coaching in de natuur is inspirerend en
rustgevend. Door fysieke beweging krijg

Met een natuurcoach
het bos induiken om pro-
fessionele knopen door
te hakken? Het kan
voortaan onder meer in
het Kluisbos. Het Agent-
schap Natuur en Bos
start er een zogenaamd
loopbaancentrum. On-
der anderen Kluisberge-
naar Luc Mastelinck
loodst de deelnemers
door het bos naar een
oplossing.

RONNY DE COSTER

KLUISBERGEN

Coaching in de natuur is
inspirerend en rustgevend.
Door fysieke beweging krijg
je een boost aan zuurstof

MARLEEN EVENEPOEL

Wandelcoach en loopbaanbegeleider Luc Mastelinck loodste Joke Schauvliege gisteren door het Kluisbos. Foto DCRB


