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Gezond eten en ontmoetingen staan
centraal in kleurrijk restaurant

TEMSE

Kinderen tot twaalf jaar
die via de mutualiteit van
een verhoogde tegemoet
koming genieten, kunnen
voortaan op woensdag uit
eten voor één euro. Het
vroegere ziekenhuislabo
in de Kouterstraat is hier
voor omgevormd tot een
heus kinderrestaurant.
GUY VAN VLIET

Geen frieten, wel gezonde voe
ding. Dat is wat op het bord
komt in het Kidsresto. Giste
renmiddag, op de allereerste
openingsdag, stonden tomaten
soep, gegrilde kip met duivel
tjessaus, wortelschijfjes en
aardappel, en een fruitsla op
het menu. Kostprijs voor een

kind tot twaalf jaar oud: één eu
ro. Ouders met een omniosta
tuut betalen vier euro, andere
ouders negen euro.
“Het initiatief is bedoeld voor
gezinnen die een verhoogde te
gemoetkoming van de mutuali
teit krijgen. Het doel is dubbel.
We willen de gezinnen een ge
zonde en betaalbare maaltijd
aanbieden, die dagvers wordt
bereid in de OCMWkeuken.
En tegelijk is dit een manier om
het hele gezin te ondersteunen.
Het kinderrestaurant is een
ideale manier om mensen sa
men te brengen en uit hun iso
lement te halen. Door elkaar te
ontmoeten, kunnen ouders el
kaar versterken. Wij zijn ook
aanwezig en kunnen zorgen
voor professionele begeleiding.
Het is niet de bedoeling de ou
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OCMW opent
Kidsresto met
menu voor 1 euro
W

Kim en Irjen hebben de tafels kleurrijk gedekt. Gisteren kwamen de eerste kinderen eten.

ders te zeggen wat ze moeten
doen. We willen hen wel steu
nen in de zorg voor hun kind”,
leggen OCMWmedewerkers
Kim Cools en Irjen Rasschaert
het opzet uit.

Geen frieten
Het kinderrestaurant met de
Engels klinkende naam ‘Kids
resto’ bevindt zich in het
OCMWgebouw in de Kouter
straat. Het leegstaande, vroege
re ziekenhuislabo is speciaal
hiervoor omgevormd tot een
echt kinderrestaurant, met een

Het nieuwe

VERBERCKMOES IS GEBOREN!

De winkel werd volledig gerenoveerd met bijzondere aandacht
voor ruimte, licht en atmosfeer. Laat je verrassen door de ruime
inkomhal met de warme sfeer van hout, groen mos, roltrappen en
liften voor het comfort van de klant. Dit is het startpunt voor je
ontdekkingstocht, van de afdeling met 7 inspiratieboxen, via Bar
Louis tot de vier verdiepingen boordevol interieurs. Dit alles maakt
van Meubelen Verberckmoes één van de grootste, meest hedendaagse interieurwinkels in Vlaanderen. Het nieuwe Verberckmoes
kiest resoluut voor inspiratie, advies en vooral: BELEVING

KOM ONZE
VERNIEUWDE
WINKEL

verkennen

INTERIEUR

Sneak peek

openingsdagen, maar voorlopig
is het alleen open op woensdag
namiddag. En daar ligt meteen
nog een reden waarom de kin
deren niet in 't Achterpoortje
terechtkunnen. “Woensdag is
namelijk de drukste dag in het
sociaal restaurant, want dan
staat er friet op het menu. En
senioren komen liever hier
frieten eten dan zelf de friteuse
boven te halen”, aldus nog Guy
Bonsecour. Dat zou het meteen
voor de kinderen heel lastig
maken, want zij eten gezond en
wat ze dus nooit zullen krijgen
zijn... frieten.

Leraren van de toekomst
krijgen ludieke badge
STEKENE

BEZOEK EEN

Coach

kleurrijke inkleding. Aanvan
kelijk was geopteerd voor een
andere locatie, in het vlakbij ge
legen 't Achterpoortje. Daar
eten momenteel echter al de se
nioren in het sociaal restau
rant.
“Het leek ons niet aangewezen
om de kinderen tussen de seni
oren te plaatsen. In het sociaal
restaurant eten gemiddeld zo'n
vijfenveertig senioren per dag”,
weet Guy Bonsecour, directeur
Sociale Zaken.
Als Kidsresto een succes
wordt, komen er tijdens de va
kantieperiodes verscheidene

Alle onderwijsstudenten
van Campus Waas kregen
gisteren op de Dag van de
Leraar een ludieke ‘Ik ben
leraar'badge, zowel voor
zichzelf als voor hun stage
mentoren.
“Bij Odisee geloven we in het be
lang en de kracht van leraars. Dat
willen we beklemtonen met deze
badges. Onderwijs draait op de
energie van vele leraren die zich
elke dag ten volle inzetten om
kinderen te vormen en ze kansen
voor de toekomst te bieden. De
laatste jaren zijn die verantwoor

delijkheden zo ruim en uitge
breid, dat we bijna supermensen
nodig hebben om de job in te vul
len. Daarom hebben we ontzet
tend veel respect voor de leraar.
En dat mag getoond worden”,
meent directeur Gertjan De
Smet.
Bij de leraren van de toekomst
viel de actie in de smaak. “Ik
werk graag met kinderen en daar
om koos ik voor de lerarenoplei
ding. Er zijn al heel wat beroepen
die een eigen dag hebben waarop
ze in de kijker gezet worden en
leraren verdienen dat ook”,
klinkt het bij tweedejaars Gille
Varewyck (19) uit Stekene. (gvh)
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Een gemotiveerde Gille Varewyck en zijn klasgenoten tonen trots hun badge.

Betrapte snelheidsduivel schopt politiemotor omver
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In de Wase politiezones werd tot
dinsdagmorgen massaal deelgeno
men aan de flitsmarathon. In Sint
Niklaas werd 10% van de 3.656 ge
controleerde bestuurders betrapt.
Eén snelheidsduivel was zo boos
over zijn boete dat hij een motor
van de politie omver schopte. De
man zal zich moeten verantwoor
den voor de rechtbank en zal ook

de schade moeten vergoeden. In de
politiezone Kruibeke/Temse liep
9% van de 3.784 gecontroleerde
bestuurders tegen de lamp. In Lo
keren ging de politie de snelheid
van 917 bestuurders na. Twaalf
daarvan duwden te hard op het
gaspedaal. De politiezone Waas
landNoord controleerde 1.499
voertuigen op hun snelheid. 93 be
stuurders reden te snel (6 %). (bfs)

