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Opnieuw kunstwerken in loft

■ KOKSIJDE

tin en Audrey-Maude McDuff,
allebei uit Quebec afkomstig.
Hubert Boeraeve stelt er zijn allerlaatste
beeldhouwwerken
tentoon en er valt verder werk te
bewonderen van Katrien Bové,
Sanne Van Giel en Bram Dejonghe zelf.
De tentoonstelling Kunst in de
Loft loopt vanaf woensdag 9 tot
en met 15 augustus telkens van
10 tot 20 uur aan de Kerkstraat
33 in het centrum van Middelkerke. (VLN)

Kinderen luisteren geboeid naar waterverhalen
Wouter Hinderickx

,,Meer van dat’’

De met veelkleurige kindertekeningen beschilderde Luisterlezersbus van Selle De Vos hield gisteren halt aan
het Prins Albertplein in Koksijde.
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Luisterlezersbus
stopt aan kust
Aan het Prins Albertplein in Koksijde stond gisteren
een veelkleurige bus. Wie dichterbij kwam, zag al gauw
dat het geen gewoon voertuig was. Het ging om de met
leuke kindertekeningen beschilderde Luisterlezersbus
van Selle De Vos. Voor Koksijde en Oostduinkerke had
hij Steven Duyver uitgenodigd met een aangepast
zeeprogramma.
Marc MAES

S

elle De Vos uit Leuven kreeg
een oude bus van de Lijn en
liet die, onder leiding van
een kunstenares, door kinderen
beschilderen met felgekleurde figuurtjes, monstertjes, bloemen en
dieren. Hij richtte de autobus in
met een knusse voorlees- en vertelruimte en met een tentoonstellingshoekje rond boeken. Selle
rijdt met zijn ‘verteltheater’
Vlaanderen door naar scholen,
bibliotheken en allerhande evenementen. De bus doet nu voor het
eerst ook de kust aan. Dinsdag
arriveerde hij in Koksijde.

Aangepast zeeprogramma
Onderwijzer Steven Duyver
hapte meteen toe om een aangepast zeeprogramma te presenteren voor kinderen van 5 tot 12
jaar. ,,Ik doe dit puur uit idealisme’’, zegt Steven Duyver, die in

Leuven halftijds voor de 4de klas
staat en ook actief is in toneel en
theater.
,,Er zijn zo veel spelen en commerciële activiteiten op het
strand. Een beetje leescultuur
mag toch ook?’’, aldus Steven
Duyver, die ooit een boekenrubriekje had op VTM.
Er troepte al gauw een bende

kinderen met hun ouders rond de
opvallende bus samen. Steven
zette hen een piraten- of matrozenmuts en zichzelf een kapiteinspet op en samen zongen ze van
Ik heb de zon zien zakken in de
zee. Nadien vertelde hij enkele
leuke ‘waterverhaaltjes’. In de
bus las hij voor uit boekjes – onder meer En wat Nu? van Carl
Norac en Bootje van Geert De
Kockere –, terwijl Selle de inhoud
illustreerde met prenten. Alle verhaaltjes hadden betrekking op de
zee.
De Luisterlezersbus staat vandaag woensdag aan het openluchtzwembad in Oostduinkerke.
Meer info over de Luisterlezersbus op
www.luisterlezer.be.

Victor Vansteenkiste

,,Misschien schrijf ik
later zelf wel boeken’’
Victor Vansteenkiste (6) uit Gent (straks in de
2de klas) was één van de luisteraartjes van het
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eerste uur. ,,Het zijn zeer leuke verhaaltjes. Vooral van En wat nu? heb ik genoten. Ik kende dat verhaaltje al van
op school. Die meneer heeft dat mooi verteld. Ik lees al wat
boekjes. Misschien schrijf ik er later zelf wel’’, aldus kleine Victor. Ook zijn mama is opgezet met het initiatief. ,,Heel leuk. In
Koksijde valt echt wel iets te beleven’’, zegt ze tevreden. (MMA)

Wouter
Hinderickx
(7) uit Londerzeel
volgt
de
eerste voorleessessie
samen met
©VHI zijn pa en
zijn twee broertjes. Praatgrage Wouter – hij is duidelijk de meest actieve van de
groep – is dolenthousiast
over het initiatief. ,,Het zijn
leuke en mooi vertelde verhaaltjes. Ik ben nu zelf mijn
eerste boekje aan het lezen.
Maar luisteren naar vertellingen is minstens zo leuk.
Dit zouden ze meer mogen
doen. Wij zijn nu vier dagen
aan zee en wij wandelen
veel. Zandkastelen bouwen
doen we ook. Maar ik zou
deze namiddag liefst nog
eens naar deze grappige bus
komen’’, zegt Wouter. Zijn
vader zegt niet nee. (MMA)

Lijst Groen!
volledig af
■ OOSTENDE De Oostendse groenen hebben hun lijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober
klaar. Zoals bekend trekt
voorzitter Wouter De Vriendt
de lijst gevolgd door Marijke
Ven en Herman Lodewyckx.
Huidig gemeenteraadslid
Will Ingelbrecht komt niet
meer op. ,,Zeventien namen op de lijst zijn 30 jaar
of jonger. Met lijstduwer
Collins Nweke, Dominique
Lubaki en Yaleidis Salcedo
hebben we drie Belgen van
niet-Europese afkomst op
onze lijst’’, aldus voorzitter
De Vriendt. (DJI)

Inspraak en VLD
bundelen
hun krachten
■ ZONNEBEKE De partij
Inspraak van burgemeester
Dirk Cardoen trekt samen
met de VLD naar de gemeenteraadsverkiezingen.
De gezamenlijke lijst behoudt de naam Inspraak.
Burgemeester Dirk Cardoen
(67) wordt lijsttrekker,
gevolgd door schepen
Berenice Kesteloot (61) en
ex-schepen Luk Hoflack
(44). VLD-provincieraadslid
Rita Malysse (58) krijgt de
11de plaats. VLD’ers Marnick Gruwier (50) en Johan
Demonie (44) krijgen respectievelijk plaatsen 12 en
19. De lijst wordt geduwd
door schepen Dirk Sioen
(50). De gemiddelde leeftijd
van de kandidaten is 48
jaar. (PLI)
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■ MIDDELKERKE Bram Dejonghe koos dit jaar opnieuw
vijf talentvolle kunstenaars uit
voor de vierde editie van Kunst
in de Loft in Middelkerke. In de
werkelijk zeer originele tentoonstellingsruimte boven een garage komt dit jaar niet alleen
monumentale
hedendaagse
schilder- en beeldhouwwerken
aan bod, er is bovendien interactief videowerk te zien van de
Hubert Boeraeve, Bram De Jonghe, Sanne Van Giel (vlnr.) in de ruimte waar hand van de Canadese kunstede 4de editie van de expo Kunst in de Loft plaatsvindt.
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