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weekend 22 en 23 november 2008

BRUGGE

Sint-Ceciliafeest

Het Fiorettikoor van Brugge
viert vandaag het feest van
Sint-Cecilia, de patrones van
de muzikanten.
Dat gebeurt om 18 uur met een
viering in de kerk van de paters
Kapucijnen in de Boeveriestraat. (BHT)

weekend 22 en 23 november 2008

De Lagune in andere handen
SINT-ANDRIES

Het Brugse koppel Christophe (28) en Mondy (26)
D’Hondt houdt Frituur De Lagune in Sint-Andries voor
bekeken. Vier jaar geleden haalden ze de overwinning
in ‘Succes in 100 Dagen’ op VT4, maar de zaak woog
het jongste jaar op hun privéleven. Goede klant Karel
Van den Abeele neemt vanaf 3 december over.

TORHOUT

Knuffelzone aan school
Aan de ingang van de basisschool in de wijk Sint-Henricus in Torhout komt een
kiss&ride-zone. Die is 25 meter lang en 2,5 meter breed.
Daar kunnen ouders die hun
kind met de wagen naar
school brengen even stoppen
om hun spruit een knuffel te
geven. Parkeren is op zo’n
strook verboden. (BHT)

BART HUYSENTRUYT
Goed vier jaar geleden volgde heel
Vlaanderen de avonturen van bakker Christophe en verkoopster
Mondy tijdens het programma

Mondy en Christophe, nog even in hun frituur. Foto JVK

OPENDEURDAGEN
BIJ GEKO WOONWERELD EN MEUBELEN DE CONINCK
TOT EN MET 30 NOVEMBER

‘Succes in 100 Dagen’. In honderd
dagen tijd besloten ze een frituur
aan de Gistelsesteenweg op te
starten. Na de overwinning ging
het drie jaar lang heel hard voor
het koppel. «Maar mijn vrouw
Mondy speelt al meer dan een jaar
met het idee om de zaak voor bekeken te houden. Door de toegenomen drukte in de frituur hadden we af en toe al eens woorden.
Onze relatie had er onder te lijden», zegt Christophe. Maar wat
hem helemaal over de streep trok,
was een voorval met hun tweejarige zoontje Tiburone. «Omdat wij
dagelijks in de weer zijn, zorgt afwisselend een Slovaakse en een
Poolse au pair voor hem. Na twee
jaar zei Tiburone nog steeds geen
‘papa’, maar kende hij wel al
woordjes in het Slovaaks en het
Pools. Dat heeft mij doen inzien
dat ik me meer met mijn gezinsleven moet bezighouden», zegt

Christophe. Hun zoektocht naar
een overnemer duurde niet lang.
«Ik heb lang getwijfeld om mijn
handtekening te zetten, maar nu
ben ik opgelucht. Ik trek een streep
onder de mooiste periode van
mijn leven.»

Aquarium
De vier jaren waren voor het koppel een onvergetelijke tijd. «Omdat we dicht bij het voetbalstadion
zitten, komen hier vaak supporters over de vloer. Tijdens een van
die eerste wedstrijdavonden had
Mondy haar witte schort gecombineerd met een paars T-shirt. Wat
ze niet wist, was dat net Club-Anderlecht op het programma stond.
Ze had snel een ander kleurtje
aan», lacht Christophe. Het koppel
zat nooit om een stunt verlegen.
De inrichting van hun frituur – «als
een grot met een aquarium, vanwege onze passie voor vissen» –
wekte bewondering. «We bleven
ook in de picture staan via allerlei
acties zoals een verrassingsreis
met Boer Charel en een frietenslag
met De Planckaerts.» Mondy
werkt intussen als verkoopster in
een bakkerij. Ook Christophe heeft
plannen. «Veel kan ik er nog niet
over kwijt, want ik wil iets unieks
in de voeding beginnen. Die zaak
start in principe op 5 januari.»

«De inrichting blijft gelijk»

Boze Bruggelingen betogen
De buurtcomités en actiegroepen in Brugge
stappen op zondag 7 december als ‘Verenigde
Actiegroepen Regio Brugge’ schouder aan
schouder door de binnenstad. Ze vinden dat ze
niet ernstig worden genomen door het stadsbestuur. Dan maar de grote middelen, denken ze.
DOMINIEK DAVID
«Het grote probleem is dat comités en actiegroepen in Brugge
niet serieus worden genomen»,
zegt Peter Theunynck namens
de Verenigde Actiegroepen Regio Brugge.
«Dat kan zo niet langer. Deze
spontane verenigingen zijn
geen samenraapsel van gefrustreerde onverdraagzame mensen, maar van wakkere burgers
die hun schaarse vrije tijd opofferen om schendingen van ons
leefmilieu of de dreigende aantasting van onze leefbaarheid
aan te kaarten.»

Indrukwekkend lijstje
De eerste actiecomités hebben
inmiddels hun komst naar de
Brugse betoging op 7 december
toegezegd. Het lijstje – dat pas

op 6 december wordt afgesloten –
begint indrukwekkend lang te
worden: Leefbare Dorpen, Bewonersgroep Fort Lapin, Groene
Gordel Front, Bewonersgroep
Margareta Van Vlaanderenstraat,
Actiecomité Klein Appelmoes,
Bosdichters Lappersfort Poets Society en Kassei Komité Kristus Koning. Dit weekend beslist ook het
buurtcomité Moh Neen, dat protesteert tegen de plannen om op
de site Oud Sint-Jan een hypermodern historisch museum neer
te planten, of het deelneemt.

Politie vat hardleerse
parfumdievegges
In de Inno in de Steenstraat
zijn donderdagnamiddag twee
vrouwen opgepakt voor winkeldiefstal. De twee hadden parfum
buitgemaakt en bij een huiszoeking trof de politie nog andere
gestolen spullen aan. De daders,
een 61-jarige vrouw uit Zedelgem en haar 24-jarige schoondochter, liepen in maart nog
maar een veroordeling op voor
gelijkaardige feiten. De dievegges worden voorgeleid voor de
onderzoeksrechter met vraag
tot aanhouding. (TVE)

Sint-Kruis
In de Altebijstraat in Sint-Kruis
zijn woensdagnacht 28 buizen
gestolen op een werf. (KLDZ)

Sint-Pieters
Inbraak in garage
In Jezuïetengoed in Sint-Pieters
is er donderdag ingebroken in
een garage. Er verdwenen een
mountainbike, werkkoffer, visgerief en schoenen. (KLDZ)

Buurtcomité Moh Neen beslist dit weekend of het meestapt in de mars. Foto’s JVK
pathisanten van ’t Groot Gedelf
wonen verspreid tussen Zeebrugge en Zomergem. Maar we sympathiseren wel met de boodschap
die achter de betoging steekt»,
zegt Guy Plasschaert van ’t Groot
Gedelf. Ook de Witte Pion, de pro-

testgroep tegen de inplanting van
het Clubstadion in Loppem, legt
de uitnodiging naast zich neer.
«Ons standpunt zal niet meteen
veel baat hebben als we meestappen. Het is trouwens niet het
Brugse stadsbestuur, maar de

Kassei Komité Kristus Koning

Actiecomité Klein Appelmoes

BRUGGE/ZEDELGEM

Buizen verdwenen

Sympathie
Opmerkelijk is dat de Witte Pion
en ’t Groot Gedelf alvast vriendelijk bedanken en niet deelnemen
aan de mars op Brugge. «Onze actie tegen de verbreding van het
Schipdonkkanaal overstijgt het
lokale beleid in Brugge. De sym-
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Vlaamse regering die finaal de
beslissing neemt», meent Ides
D’Hont. «De betogers krijgen wel
al onze sympathie. Het is nooit
slecht als mensen samen opkomen om hun recht op inspraak op
te eisen.»

Leefbare Polderdorpen

Zedelgem
VB wil geen Wereldwinkel
in oud-gemeentehuis
Vlaams Belang verzet zich tegen
de komst van een Wereldwinkel in het oud-gemeentehuis.
De gemeente overweegt om de
Wereldwinkel die kans te bieden. «Het gemeentehuis kan beter ter beschikking gesteld worden van andere niet-commerciële verenigingen», zegt Dominiek Sneppe. (BHT)

Oostkamp
Palet gestolen
In de Kortrijksestraat is gistermorgen een houten palet gestolen van op de parking van een
warenhuis. (KLDZ)

Torhout
Fietscontrole

De 51-jarige Karel Van den Abeele, een uitgeweken Diksmuidenaar,
bakt vanaf 3 december de frietjes goudgeel in De Lagune. Vijftien
jaar hield hij met zijn vrouw reisbureau Vabo Reizen in Brugge open.
«Ik zocht een nieuwe uitdaging en heb die snel gevonden», zegt hij.
«Voor ik een reisbureau had, heb ik jaren in de horeca gewerkt. Ik
ken dus het klappen van de zweep. Aan het specifieke interieur met
de vissen en de reptielen zal ik niets veranderen. Het is een hobby
die ik met Christophe deel. Buiten wil ik wel een mooi terras maken
met veel aandacht voor de kinderen.» (BHT)

Ondanks het luide protest van de bewoners in de Brugse
wijk Kristus Koning zijn de plannen voor de asfaltering
van acht kasseistraten toch goedgekeurd. De bewoners
organiseerden zich en voeren keihard actie voor het behoud van de kasseistraten en het huidige straatprofiel.
«De burgemeester en schepen van Openbare Werken gaven pas na vijf maanden antwoord op onze bezwaren en
voerden hun beslissingen eenzijdig en in sneltempo door.
Er was geen politieke wil om een eerlijk referendum te
houden en een neutraal studiebureau aan te stellen om de
kostprijs te herzien», zegt Geert D’haene. «Onze inspraak
werd niet geduld en het standpunt van de bewoners blafte de schepen van Openbare Werken af als nostalgisch,
onredelijk en onbespreekbaar.» Gemiddeld 87 procent
van de bewoners in de acht straten ondertekende een petitie. «In één straat ondersteunde 75 procent de actie. In de
meeste straten haalden we 100 procent.»

Actiecomité Leefbare Polderdorpen bundelt de eisen van inwoners in Zeebrugge, Zwankendamme,
Dudzele en Lissewege tegen de uitbreiding van de
haven van Zeebrugge. «De geplande vernieuwing
en bouw van een rangeerstation bedreigt de dorpskern van Zwankendamme», zegt Johan Mistiaen.
«Verder wordt Lissewege doormidden gesneden
door een verbreed spoorwegnet en gaat de overweg dicht. Alle in Zwankendamme gevormde treinen moeten door Lissewege, met geluidsoverlast
tot gevolg. Dit terwijl een inplanting in De Pelikaan,
een gebied in de achterhaven, perfect haalbaar is.»
Leefbare Polderdorpen dient voor 5 december een
bezwaarschrift in tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het havengebied. «In
Zeebrugge steunen 350 gezinnen onze actie, in
Zwankendamme 750 en in Lissewege 1.500.»

Burgemeester Moenaert

Groene Gordel Front

Tijdens onze opendeurdagen kan u onder andere genieten van dit aanbod.
En dat is er één waar u best geen nachtje meer over slaapt…
Complete boxspring combinatie
Gestoffeerde boxspring 2 personen ( 160 of 180 cm duo ) met massief houten poten + hoofdbord + 2 persoons 5 zone pocketveren matras ( 160 cm of 180 cm duo ) + dekbedovertrek en kussenslopen in streepsatijn - 100% katoen + 2 kussens sleepwell
( nachttafels en voetbank niet in prijs inbegrepen )

Eigentijds loft woonprogramma met 100% massieve eiken deuren.
Volledig zelf samen te stellen. Belgische kwaliteit !

Strakke eigentijdse slaapkamer in zwarte es.
Kast 280cm + bedset + kommode + spiegel : € 1.975

Exclusief stoffen loftsalon met veel combinatiemogelijkheden.

Stressless living. Alles draait om comfort.

ACTIE RELAXEN € 1.899

2-zit + chaise longue : € 2.120
662 PLAATSNAAM

Tijdelijke actie tot uitputting van voorraad.
Enkel geldig op modellen Aston en Dayton.
Model uitzonderlijk aan deze prijs verkrijgbaar
in een voor deze actie geselecteerd nerfleer
en met aangepaste stiknaden.

003 KOP kort 20pt
301 TEK mager

Staatsbaan 2, 9870 Zulte - t 09 388 98 71 - www.gekowoonwereld.be

Brusselbaan 1, 9550 Steenhuize ( Herzele ) - t 054 50 00 27 - www.meubelendeconinck.be
OPEN : ma-vr van 9u30-12u en van 13u30-18u30 | za van 10u-12u en van 14u-18u | zo van 14u-18u | gesloten op woensdag

OPEN : ma-vr van 9u30-12u en van 13u30-18u30 | za van 10u-12u en van 14u-18u30 | zo van 14u-18u30 | gesloten op woensdag

In opdracht van stad Brugge worden in het gedeelte van het Sasplein dat evenwijdig is aan de
ringvaart een nieuwe riolering
en nieuw wegdek aangelegd. Dat
start op 5 januari, maar voorafgaand gebeuren er vanaf maandag al werken aan de nutsleidingen. Die duren tot het kerstverlof. De werken zullen verkeershinder veroorzaken.
In de eerste fase wordt er gewerkt
in de Potterierei. Daar heeft het
verkeer blijvend doorgang, maar
de Haarakkerstraat wordt onderbroken aan de Potterierei. Het autoverkeer vanuit de Peterseliestraat richting Potterierei moet
omrijden via de Snaggaardstraat.
De tweede fase, die pas start na
het einde van de eerste, omvat het
Sasplein zelf. Dan is het verbindingsstuk tussen de twee bruggen voor alle verkeer onderbroken. Voetgangers kunnen wel nog
door. In het andere gedeelte van
het Sasplein kan het verkeer
steeds passeren, zij het soms met
grote hinder.
Die werken zullen vooral als één
of twee bruggen openstaan grote
hinder met zich meebrengen.
Met de Vlaamse overheid is afgesproken de bruggen aan de Dampoort in die periode niet samen
met de Warandebrug te sluiten.
Het is aangeraden de omgeving
van de Dampoort zoveel mogelijk

te vermijden. Na de kerst- en
nieuwjaarsperiode, waarin niet
gewerkt wordt, start op 5 januari
de eigenlijke heraanleg. Die werken duren tot begin maart. (VBJB)

BRUIDSKLEDING

SOFIE
PRONOVIAS - ONI-ONIK
REMBO - MARYLISE E.A.

NIEUW ADRES
vanaf 03/11/2008

hun kamp opgeslagen in het Lappersfortbos om te
verhinderen dat 3,5 hectare bomen verdwijnen
voor loodsen en kantoorgebouwen.

UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN
tot eind november

Bierstal 8
9920 Lovendegem

stella meubelen
keukens

Enkel op afspraak

OOK OPEN OP ZONDAG

09-380.38.55
www.sofie.be
info@sofie.be

OK
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spraakvergaderingen. Alle
Bruggelingen vinden in het
informatieblad Bruggespraak
een meldingsformulier voor
hun klachten. We willen de
drempel nog verlagen en volgend jaar starten met een centraal meldingspunt waar iedereen met zijn opmerkingen
terecht kan. En wie me wil
spreken, vindt mijn nummer
in het telefoonboek. De kloof
tussen burger en politiek is in
geen stad zo klein als in Brugge.»

Loslopende paarden
In de Bakvoordestraat in de wijk
Sint-Henricus liepen gistermorgen twee paarden op de weg. De
dieren werden terug naar hun
weide gebracht. (KLDZ)

Wagen in sloot
Op de binnenring belandde gistermorgen om 8.45 uur een auto
in de sloot. De 24-jarige bestuurster uit Torhout bleef ongedeerd. (KLDZ)

Borden weggewaaid
In de Aartrijkestraat in Torhout
waaiden gistermiddag omleidingsborden om door de hevige
wind. De borden werden verstevigd met zandzakjes. Ook op andere plaatsen was er lichte
stormschade. (KLDZ)

L ANCERINGSVOORWAARDEN
op onze nieuwe modellen

ATELIER - TOONZAAL
Atlasstraat 3 - Koekelare
Tel: 051/58 82 93

VERKOOPKANTOOR

SOFIE heeft geen enkel
uitstaans met andere
bruidszaken in Deinze

Burgemeester Patrick Moenaert maakt geen bezwaar tegen de betogende actiegroepen. «Waarom zou ik? Jaren
geleden was ik ook actief in
actiecomités», zegt hij. «Alleen
de opmerking dat het stadsbestuur nauwelijks inspraak
duldt, is volkomen onterecht.
Zo hebben we de plannen
voor de heraanleg van de
Scheepsdalelaan aangepast
na opmerkingen van bewoners en het mobiliteitsplan
grondig veranderd na de in-

In de Guido Gezellelaan is gisteren om 7.45 uur de auto van een
22-jarige Torhoutenaar onderschept. De wagen was niet verzekerd en had geen nummerplaat. De bestuurder had geen
rijbewijs en was onder invloed
van drugs. Ook in zijn rugzak
werden nog softdrugs aangetroffen. (KLDZ)

VIENNA

€ 1.598

«Kloof met burger nergens kleiner»

VERKOOPPUNT

Maandag al hinder aan Sasplein

nu slechts

Het Groene Gordel Front is een netwerk van 103 verenigingen en meer dan 400 sympathisanten, die
niet willen dat er geraakt wordt aan de groene gordel rond Brugge. «De fietstocht van de Fietsersbond
Brugge en de Actiegroep Zuidelijke Ontsluiting, begin mei 2001, was er een van vele mensen samen
tegen een dreigende autosnelweg. De bezetting van
het Lappersfortbos die daarop volgde, betekende de
start van het grote verhaal», zegt Luc Vanneste. De
oprichting van het Groene Gordel Front in mei 2002
was een logische stap. Ondanks het lobbywerk en
een affichecampagne werd dat jaar het vonnis van
de rechtbank, om de Lappersfronters uit het bos te
ontzetten, toch uitgevoerd. Sinds eind september
dit jaar hebben twintig milieuactivisten opnieuw

Brabantstraat 9
Nieuwpoort
Tel: 0498/12 73 48

www.derore.be

BRUGGE

Auto onderschept

een mooi

bankstel
koop je bij
de makers zelf

www.stella-meubelen.be
OK

Stadionlaan 18/22
9800 Deinze T 09 380 43 58
Open alle dagen van 14 tot 18.30u.
Ook op zondag (van sept. t.e.m. april)
Gesloten op woensdag en feestdagen

TALLIEU & TALLIEU - www.tnt.be

De nieuwe uitbater: Karel Van den Abeele. Foto JVK

Klein Appelmoes verenigt een tweehonderdtal buurtbewoners van de Engelendalelaan, Vossensteert en Vooruitgangstraat in Assebroek. De actiegroep pleit voor het
behoud van het Gemene Weidebeekgebied, omdat er
plannen bestaan voor een nieuwe verkaveling in hun
buurt. «De groene vlakte van de Gemene Weidebeek en
het Paalbos is gevoelig voor overstromingen en sinds enkele jaren erg gewaardeerd om zijn natuur», zegt Jozef
De Coster van actiecomité Klein Appelmoes. «Verrassend
weinig mensen wisten dat het stadsbestuur sinds 2004
concrete plannen had om dit gebied te verkavelen. Recent werden we allen ruw wakker geschud. Eén groot gebied van 50 hectare is in de plannen bijgestuurd en 10
hectare natuur moet alvast wijken voor de verkaveling»,
klinkt het. «Niemand van de omwonenden is vragende
partij voor een opsplitsing. De argumentatie uit de jaren
’70, voor een woonzone, is voorbijgestreefd.»

In de Sint-Jozefstraat in Torhout
hield de politiezone Kouter
donderdagavond een fietscontrole. Vier van de 18 gecontroleerde fietsen waren niet in
orde. Er zijn drie voorwaardelijke pv’s opgemaakt. (KLDZ)

