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DRONGEN De hoeve staat al
een tijd leeg na het overlijden 
van de eigenaar en wordt op 
7 oktober openbaar verkocht. 
‘Ik trek al twee jaar aan dit 
project en we zitten nu einde
lijk in de eindsprint’, zegt Paul 
Vandekerckhove. De man, 
Drongenaar in hart en nieren 
en leraar aan het Secundair 
Kunstonderwijs, wil er iets 
moois van maken. ‘De Bos
keethoeve moet een ontmoe
tingsplaats worden waar 
plaats is voor openluchtklas
sen, bio en stadslandbouw, 
natuureducatie en herbron
ning. Het moet ook een plek 
worden waar mensen die even 
geen plaats vinden in onze 
maatschappij de batterijen 

kunnen opladen’, zegt hij. 
‘Sinds ik in maart met het pro
ject naar buiten kwam, heeft 
het een vlucht genomen. Er is 
ondertussen een stuurgroep 
gevormd en we zijn klaar om 
ook de laatste horde te nemen.’

Familiejuweel

Die laatste horde is wel geen 
gemakkelijke. Op 7 oktober 
wordt de hoeve openbaar ver
kocht en dan mag het project 
nog zo mooi klinken, op zo’n 
moment draait het om geld. 
‘Zelfs om heel veel geld. Maar 
ik ben ervan overtuigd dat er 
genoeg mensen zijn met een 
mooi spaarpotje en het hart op 
de juiste plaats’, zegt Paul 

Vandekerckhove.
‘Ik nodig die mensen dan ook

graag uit op onze open infover
gadering op woensdag 9 sep
tember in De Campagne in 
Drongen. Er is al veel interes
se, maar voorlopig is die nog 
weinig concreet. Die avond 
moeten we de violen gelijk
stemmen en een team vormen 
om met een gerust hart naar 
de openbare verkoop te kun
nen trekken. Ook enkele fami
lieleden van de vorige eigenaar 
steunen het project. Want zo 
zijn ze zeker dat dit familieju
weel bewaard blijft én een nut

tige invulling krijgt.’
Maar de Drongenaar gokt ook

op andere paarden. ‘We zijn 
nog in de running voor een 
steunfonds van de Besix Foun
dation. Het bouwbedrijf Besix 
investeert in projecten die ar
moede bestrijden en dat is een 
van de doelen van de Boskeet
hoeve. We willen minder be
deelde mensen het nut van ge
zonde voeding bijbrengen, 
waardoor ze opnieuw fitter 
voor de dag komen om zich zo 
sneller opnieuw in de maat
schappij te werken’, zegt Van
dekerckhove. ‘De laureaten 
worden op 11 september be
kendgemaakt, twee dagen na 
onze infovergadering. Volgen
de week kan dus wel eens heel 
beslissend worden voor de 
Boskeethoeve.’ 

INFO 
Infovergadering op
woensdag 9 september
om 20 uur in De Campagne
in de Gijzelstraat in Drongen.
www.boskeethoeve.be

Paul Vandekerckhove is bijna waar hij wil zijn: 
van de hoeve op de kruising van de Boskeetstraat 
en de Antoon Catriestraat in Drongen een plaats 
maken voor herbronning en natuureducatie. Maar 
eerst moet hij het gebouw kunnen kopen.

Drongens project afhankelijk van geldschieters bij openbare verkoop

Wie helpt Wie helpt 
droom droom 

Boskeethoeve Boskeethoeve 
realiseren?realiseren?

Paul Vandekerckhove bij de Boskeethoeve die hij op
7 oktober hoopt te kunnen kopen. Foto: Frederiek Vande Velde
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Ik ben ervan overtuigd 
dat er genoeg mensen 
zijn met een mooi 
spaarpotje
en met het hart
op de juiste plaats

Charles Dekeyser ontdekte 
pas na een zware darmziekte 
dat hij zangtalent had. Hij was 
toen 16. Zingen hielp hem er 
bovenop en sindsdien tim
mert hij aan een carrière als 
zanger. Na het Conservatori
um in Brussel trok hij naar de 
Operastudio Vlaanderen in 
Gent en studeerde hij daarna 
vier jaar aan de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth. In 2014 
werd hij geselecteerd voor de 
Koningin Elisabethwedstrijd. 

‘Ik woon sinds vorige week 

in Zürich’, zegt Dekeyser aan 
de telefoon. ‘Ik deel een ap
partement met een kamerge
noot, want de prijzen zijn hier 
pittig. De opleiding in Zürich 
richt zich op jongeren tussen 
25 en 30 jaar.  Om te worden 
toegelaten, moet je auditie 
doen. Ik krijg een opleiding 
met dagelijkse coaching en 
masterclasses. Daarnaast blijf 
ik professioneel actief. Dat 
betekent dat ik kleinere rollen 
in grote operaproducties zal 
doen. Met de studio maken we
één of twee eigen producties.’

Charles Dekeyser zal naast 
Cecilia Bartoli staan in Rossi

ni’s komische opera Le com
te Ory. ‘Dat is leuk. Ik 
krijg ook rollen in Mac
Beth van Verdi en 
King Arthur van Pur
cell. De opera van Zü
rich staat hoog aange
schreven en de daarmee 
verbonden operastudio is 
heel bekend en prestigieus.
Het een belangrijke stap 
vooruit in mijn internationale 
carrière.’

Charles Dekeyser blijft al
vast een jaar in Zürich en zal 
al die tijd niet in België te ho
ren zijn. ‘Ik heb jarenlang ora
toria en recitals gedaan en ik 
deed dat graag. Maar nu is het 
even opera. Ik kan wellicht 
nog een tweede jaar in Zürich 
blijven, dat zien we wel. Mis
schien blijf ik dan wel. Zürich 
is best een aangename, brui
sende en zeer leefbare stad.’ 
(kvk)

Bas Charles Dekeyser verkast naar Zürich en zingt met Cecilia Bartoli,,CHARLES DEKEYSER
Mooiste bas van Gent
 

Naast Cecilia Bartoli 
op het podium staan, 
is natuurlijk leuk 

GENT De boomlange Gent
se bas Charles Dekeyser 
(28) gaat een jaar aan de 
Operastudio in Zürich stu
deren. Hij zal er kleinere 
rollen vertolken in diverse 
producties van het bekende 
operahuis. Binnenkort mag 
hij op het podium staan 
met ... Cecilia Bartoli!

Gentenaar Charles Dekeyser zingt in Zürich met de 
wereldberoemde mezzosopraan Cecilia Bartoli. Foto's: fvv, if
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Drugsdealers
maken reclame
via WhatsApp
Twee Nederlandse drugs
dealers (19 en 21) die in 
Gent werden betrapt met 
bijna een kilo cannabis, 
riskeren 30 maanden cel. 
Ze maakten reclame voor 
zichzelf via WhatsApp.  
‘Leveringen in heel België.
Altijd super kwaliteit. 
Niet tevreden? Geld Te
rug!’ Het was maar een 
van de vele WhatsAppbe
richten die de dealers ver
stuurden naar hun uitge
breide klantenbestand. 
Volgens het parket reden 
ze vanuit Nederland min
stens 17 keer naar België. 
De zaak kwam aan het 
licht toen de politie begin
mei twee mannen uit een 
Opel zag springen. In de 
wagen vonden de agenten
bijna een kilo cannabis en
3.855 euro cash. De wagen
was gehuurd en zo werden
de daders ontmaskerd. 
Procureur Caroline De
witte vorderde gisteren 
30 maanden cel en een 
boete van 18.000 euro 
voor beide jongemannen. 
Vonnis op 9 september. 
(sln)

 
LANGERBRUGGE

Extra veerdiensten
Het aantal veerdiensten 
in Langerbrugge, op het 
kanaal GentTerneuzen, is
verdubbeld door daar een
tweede boot in te zetten. 
De extra veerdiensten 
moeten een uitweg zijn 
voor het verkeer dat hin
der ondervindt van de 
werken op de R4 en in de 
Zeeschipstraat. De extra 
veerdiensten starten met
een en lopen tot 14 sep
tember. De verdubbeling 
geldt van 6.30 uur tot 
18.15 uur. De eerste over
zet start elke dag om 
4.30 uur, de laatste is om 
23.15 uur. (jod)


