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AL HET NIEUWS UIT UW STREEK

Oostkust

Moenaert kop van jut in betoging

BRUGGE

Vijfhonderd Bruggelingen stapten zondag mee
in de betoging voor meer inspraak in het beleid.
Voor het eerst in de Brugse geschiedenis stapten tien actiegroepen mee in een optocht waarin vooral burgemeester Patrick Moenaert de
kop van jut was. Het bleef bij een gemoedelijke,
en op momenten zelfs een gezellige wandeling.
DOMINIEK DAVID
Met de hardste en luidruchtige
kern van het Groene Gordel
Front voorop, trokken honderden betogers zondagnamiddag
door het centrum van Brugge.
Tien actiegroepen stapten mee.
Ze ijveren voor de leefbaarheid
in hun buurt, protesteren tegen
het verdwijnen van de kasseien
in hun straat of betogen tegen
de plannen voor een paardenfokkerij in hun achtertuin. Allemaal met dezelfde verzuchting
dat ze door het stadsbestuur
nauwelijks worden gehoord.
«Het beton staat ons aan de lippen», zegt voorzitter Peter
Theuninck van het Groene Gordel Front. «De burgemeester
hoort en kijkt wel, maar het
luistert en ziet niet. We worden
met geweld uit de bomen van
het Lappersfortbos geplukt,
maar eigenlijk zou het stadsbestuur ons feestelijk moeten verwelkomen. We zijn geen negativisten, maar eisen wel respect
voor onze leefomgeving.»
Opmerkelijk veel gezinnen
stapten mee. De jongste betogers waren Jorem De Koninck en
Tosca Monteyne, beiden 8 jaar,
uit Assebroek. «Dit is niet de eerste keer dat we betogen», glunderen de meisjes. «Maar zoveel
volk hebben we nooit eerder samen gezien. Het is vooral leuk
omdat we nu niet moeten leren
voor de proefwerken.» Bij hun
papa’s en mama’s klonk het wat
grimmiger. «Projectontwikkelaars, makelaars en stadionbouwers worden met open armen
ontvangen in het stadhuis, terwijl wij op straat moeten komen
om respect te vragen voor de
leefbaarheid in onze buurt. De
tijd van de oude politiek met
voorgekauwde oplossingen is
voorbij. We eisen inspraak. Nu!»

De ordediensten noteerden geen
incidenten en hielden het op 350
manifestanten. De organisatoren
telden minstens vijfhonderd
sympathisanten. «Doelstelling
bereikt», vindt Peter Theuninck
tevreden als de betoging op het
Zand wordt ontbonden. «Naast de
honderden betogers onthouden
we vooral het enthousiasme om
de krachten te bundelen in het
verzet tegen het arrogante stadsbestuur in Brugge. Deze manifestatie kon wel eens de aanzet zijn
voor een grote volksbeweging die
in de toekomst nog meer van zich
zal laten horen.»

1.100 DEELNEMERS
OP BEACH ENDURANCE
DE PANNE

BRUGGE

Lek veroorzaakt
waterproblemen
De binnenstad van Brugge heeft
gisteren de hele dag af te rekenen gehad met een verminderde druk op de waterleiding. Dat
was het gevolg van een groot lek
in de toevoerleiding aan de
Ring, tussen de Gentpoort en de
Katelijnepoort. «Het lek is ontstaan rond 8 uur. Het water
kwam er gewoon uit de grond.
In opdracht van TMVW was een
aannemer binnen de twee uur
met groot materiaal ter plaatse
om het lek te dichten. Ondertussen werd een noodscenario uitgewerkt om de stad van water te
voorzien via Sint-Kruis en de
Houtkaai», zegt burgemeester
Patrick Moenaert. De oorzaak is
nog niet bekend. De waterdruk
zou normaal deze nacht normaal moeten zijn. (VBJB)

De Lotto Panne Beach Endurance zondag was een
succes. De zon verwarmde
de 1.100 deelnemers die samen op het strand van De
Panne vertrokken voor een
tocht van 52 kilometer. Ze
reden daarbij drie keer over
de Leopold I-Esplanade
waar de toeschouwers hen
aanmoedigden. Voor velen
was het de eerste keer dat
ze meededen. Uithouding
was de belangrijkste eigenschap voor de mountainbikers, want rijden op het strand is fysiek uitputtend. Tony Matsaert van de
sportdienst en meer dan honderd medewerkers stonden in voor een goede
organisatie.

De honderden actievoerders trokken met spandoeken door de straten van Brugge. Foto’s JVK

«Paalwoningen in Klein Appelmoes»

Buren protesteren tegen paardenfokkerij

De civiele bescherming en de
brandweer zijn zaterdag opnieuw moeten tussenkomen
met extra pompen om te vermijden dat het Kloosterhof en
de Sint-Godelievewijk in SintMichiels onder water liepen.
Het waterpeil van het Zuidervaartje was tot boven het alarmpeil was gestegen doordat de
waterpompen gesaboteerd waren. «Dit is al de vierde keer deze
week», zegt schepen van Openbare Werken, Jean-Pierre Vanden Berghe. «We hebben zelfs al
een privé-bewakingsdienst ingeschakeld om de werf te bewaken, maar kennelijk is dit niet
voldoende. De factuur voor de
schade en de bewaking loopt op
tot tienduizenden euro.» (VBJB)

«Eerste keer, maar ik
ga de race uitrijden»
«Het is de eerste keer dat ik meedoe,
maar ik ben vast van plan de volledige race uit te rijden», zegt Dirk Gailliaert (41) uit Torhout. «Twee keer per
week rij ik met de fiets dus ik ben wel
goed voorbereid. Ik ben het echter
niet gewoon om in het zand te rijden, maar toch zie ik het zitten. Rijden in zo’n mooi weer is een opsteker.»

Stefaan Demeulemeester, Roeselare

«Ben het gewoon met
mountainbike te rijden»
Stefaan Demeulemeester (45) uit
Roeselare stond ook voor het eerst
aan de startlijn. «Het is zelfs mijn
eerste strandrace, maar ik ben het
gewoon met de mountainbike te rijden. Het zal in het begin wat aftasten zijn omdat ik het parcours niet
ken. De massastart zal het moeilijkste worden. Eens ik het juiste ritme
heb gevonden, moet het lukken.»

«Ik koester geen hoge
verwachtingen»

Kristine Hannon
is vertrokken

DAMME

De sint kwam de burgemeester en zijn bruid feliciteren. Foto JVK

«We zijn vandaag niet de grootste actiegroep», beseft Marc Van de
Vijvere. «Maar ons ongenoegen is er niet minder om.» Met vijftien
buren stapt hij mee uit protest tegen de plannen voor een paardenfokkerij in de Margareta Van Vlaanderenstraat. De buurt wacht af of
er binnenkort al dan niet een bouwvergunning wordt afgeleverd.
«Het stadsbestuur reikte in oktober al een milieuvergunning uit,
hoewel er voldoende argumenten zijn om de paardenfokkerij terug
te wijzen. Wie het in Brugge handig speelt, kan straks een olieraffinaderij op de Grote Markt bouwen. De burgemeester liet al een
nieuwjaarsboodschap publiceren waarin hij zijn burgers moedige
politici toewenst. Wij wensen hem consequentie toe.» (DDB)

Kristine Hannon uit KnokkeHeist vertrekt vandaag naar het
Argentijnse Buenos Aires voor
het avontuur van haar leven. Ze
zal drie maanden werken aan
boord van een cruiseschip naar
het Antarctisch schiereiland en
de eilanden South Georgia en de
Falklands. Op 11 december gaat
ze aan boord van de M/S Andrea
en vaart ze naar Ushuaia.
Op 11 maart eindigt de laatste
cruise in Buenos Aires en vliegt
Kristine door naar Bolivië voor
een vakantie tot 31 maart. (BHT)

ASSEBROEK/SINT-KRUIS

BURGEMEESTER GEEFT JAWOORD Waterstudie Klein Appelmoes

De Damse burgemeester Dirk Bisschop (53) is zaterdag onder grote
belangstelling getrouwd met gewezen airhostess Sabine De Blieck (51)
uit Blankenberge. Toen het paar zaterdag aan het stadhuis van Damme
arriveerde, werd duidelijk waarom het personeel van de technische
dienst daagse voordien vijf verkeerspaaltjes en een vlaggenmast hadden verwijderd op de Damse Markt. De meterslange limousine raakte
anders niet tot bij het stadhuis.
«Onze burgemeester heeft eindelijk kleur bekend, de kleur van de liefde», zei eerste schepen Joachim Coens nadat de burgemeester en zijn
bruid elkaar het jawoord hadden gegeven. De schepen gaf namens de
stad het wapenschild van Damme cadeau en merkte op dat er achteraan het trouwboekje nog heel wat lege bladzijden steken.
Sinterklaas kwam onverwacht het bruidspaar feliciteren en schonk de
bruid een gigantische sint in chocolade.
«Eindelijk valt het doek over mijn vrijgezellenbestaan», knipoogde de
burgemeester voordat hij opnieuw in de limousine stapte, op weg naar
Limburg voor een ontspannend weekje pril huwelijksgeluk. (DDB)

Het schepencollege van Brugge
gaat een voorstudie laten maken
over de waterhuishouding voor
Sint-Kruis en Assebroek. De omwonenden van Klein Appelmoes,
palend aan het natuurgebied Gemene Weidebeek, vrezen voor
wateroverlast wanner er in dit gebied woningen bijgebouwd zullen

worden. Het stadsbestuur houdt
rekening met de bezorgdheid van
de buurtbewoners. Als uit de waterstudie aandachtspunten naar
boven komen, zal het bestuur daar
de nodige acties aan koppelen.
Ook in het dossier van Puienbroek
besliste het college een waterstudie op te maken. (VBJB)

DUDZELE

«Groen tussen AX en woonkern»
Het studie- en actiecomité (SAK) van Dudzele heeft zaterdag op het
einde van de Zwaanhofstraat, aan het oud slachthuis, een lindeboom
geplant als symbool van hun pleidooi om bij de aanleg van de AX een
groene buffer te voorzien tussen de nieuwe autoweg en de woonkern van Dudzele. «Er zijn tijdens het openbaar onderzoek voor de AX
honderd bezwaarschriften ingediend. Wij delen de ongerustheid
van die Dudzelenaars, want in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de haven is geen sprake meer van die groene buffer. Dat kan
volgens ons niet gezien de AX op amper dertig meter van de eerste
woningen komt. Wij pleiten voor geluidwerende muren, zodat de
leefbaarheid van de woonkern Dudzele gewaarborgd blijft», zegt gemeenteraadslid Eric Snauwaert (CD&V) van Dudzele. (VBJB)

Le nouveau
eindejaarsactie
est arrivé.
Eindejaarsactie van 1 november tot 31 december 2008
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De actievoerders van SAK plantten een lindeboom. Foto JVK
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Het strand van
De Panne werd
gisteren overrompeld door 1.100
mountainbikers

Jan Devriendt, Bulskamp

KNOKKE-HEIST

Els Mortier (67) stapte mee met het Actiecomité Klein Appelmoes
uit Assebroek. Twintig buren uit de Engelendalelaan, Vossensteert,
Vooruitgangstraat en Astridlaan protesteren tegen de verkavelingsplannen in het natuurgebied van de Gemene Weidebeek en het
Paalbos. «De burgemeester probeerde ons enkele dagen geleden te
sussen door de opmaak van een waterstudie te beloven. We hebben
geen waterstudie nodig om te zien dat het gebied elk winter een
massa water slikt. Als het stadsbestuur daar de bouw van woningen
toelaat, zal men er paalwoningen moeten zetten. Zes maanden geleden moesten we van een buur vernemen welke plannen de stad
heeft. Dit getuigt van weinig respect voor de bewoners.» (DDB)

BRUGGE

Dirk Gailliaert, Torhout

Opnieuw sabotage
aan waterpompen
Zuidervaartje

«Het is de eerste keer dat ik me heb
ingeschreven, dus koester ik geen
hoge verwachtingen», zegt Jan Devriendt (36) uit Bulskamp (Veurne).
«Ik zal proberen de wedstrijd uit te
rijden. Ik heb de voorbije weken wat
last gehad van blessures, maar het
zou moeten lukken. De overgang
tussen strand en de gladde dijk zal
wel voor valpartijen zorgen.»

Drie dagen hadden Willy De Witte en zijn vrouw
Marina Desmidt nodig om de 34 dozen kerstgerief uit te pakken en hun woonkamer tot één grote kerstmarkt om te toveren. Al bijna vijftig jaar,
sinds ze getrouwd zijn, is het uitpakken van de
honderden kerstfiguren een feestelijk ritueel
waar beiden weken op voorhand naartoe leven.
DOMINIEK DAVID
«Eind november begint het bij
ons te kriebelen. Dan willen we
naar de zolder om onze dozen
kerstgerief naar beneden te halen. Maar we wachten tot Sinterklaas vertrokken is om eraan te
beginnen. Dat is hier de huisregel.
En terug opbergen doen we pas
als de Drie Koningen zijn geweest», zeggen Willy en Marina
uit de Sulferbergstraat, beiden 64
jaar.

Kerstmarkten
Elk jaar schuimen ze minstens
tien kerstmarkten af, op zoek
naar de mooiste kerstfiguren.
Volgeladen met sneeuwmannen,
kerstmannen, engelen en rendieren keren ze dan huiswaarts en
vullen ze hun verzameling aan.
«We hebben zowat alle kerstmarkten gezien. Van Essen, Rosendaal, Aken tot Rijsel. Alleen
Londen doen we niet. We durven
niet over het water», lachen Willy
en zijn vrouw. «Van elke uitstap
leggen we een plakboek aan vol
postkaarten, foto’s en aantekeningen. De mooiste kerstmarkt is
die van Monschau. Je vindt er de
prachtigste houtgesneden kerstfiguren. Keulen hebben we ondertussen uit ons programma geschrapt omdat die te druk is. We
zijn blij dat ook het stadsbestuur
in Brugge begint te beseffen dat
een kerstmarkt veel volk lokt. We

hinkten jaren achterop, maar we
halen onze schade in.»

Spaarpotje
«Alleen de kerstboom is dit jaar
op zolder gebleven (door de rugproblemen van Willy, nvdr) en
vervangen door een kleiner
exemplaar. Ook de Chinese kerststal bleef dit jaar in de doos. We
hebben te weinig plaats», zucht
Willy. Het hele jaar door legt hij
een spaarpot aan, geld dat alleen
gebruikt wordt om kerstattributen te kopen. Af en toe knutselt hij
zelf een kerstdorp in elkaar.

Stress
Elk hoekje, elke tafeltje en kast in
de woonkamer staat vol figuurtjes, verlichte kerstdorpen, een
ijspiste, sneeuwmannen en
kerstmannen. «Duizend figuurtjes moeten we een plaats geven.
Hoeveel geld onze verzameling
kostte? Niet te schatten. Een paar
duizend euro misschien.»
«Drie dagen uitpakken en tobben
waar alles moet staan, brengt wel
wat stress in huis», geeft Marina
toe. «Maar eens de versiering er
staat en hangt, ben ik op mijn gemak. Als het avond wordt, gaan
alle lichten uit, laten we kerstmuziek spelen en geven de kerstlichtjes de nodige sfeer. We betalen misschien wat meer elektriciteit, maar die kost weegt niet op
tegen de gezelligheid. Zelfs de
kerstcadeautjes liggen al klaar.»

Nieuwpoort
Plaspauze aan bouwwerf

MISS DEBORAH LUKA SCHAATST IJSPISTE IN

«Hopelijk blijf ik
gespaard van pech»
Hoewel Gieljan Engelrelst (19) uit
Beernem vooral meedeed voor het
plezier, was hij vast van plan niet op
te geven. «Ik hoop dat het leuk wordt
en dat ik gespaard zal blijven van
pech. Ik ben lid van een wielerclub
en zal me volgend jaar meer toeleggen op triatlon, dus ik ben goed
voorbereid. Het is de eerste keer dat
ik meedoe aan zo’n strandrace.»

Isabelle Sneppe en Renata Vlietinck, Knokke

«Derde wedstrijd
in kustcriterium»
Er waren er niet veel, maar toch verschenen enkele vrouwen aan de
startlijn. Isabelle Sneppe (39) en Renata Vlietinck (43) uit Knokke rijden
momenteel het kustcriterium. «Dit
is de derde wedstrijd in dat criterium. Het is een hele uitdaging, maar
we beleven er vooral plezier aan. We
kennen het parcours niet, maar hopen dat we het kunnen uitrijden.»

«Al vier keer
uitgereden»
Voor Tom Cuylle (26) uit Torhout
was het zijn vijfde deelname. «De
vier voorgaande heb ik uitgereden,
dus dat zal dit keer ook geen probleem zijn. Vooral de combinatie
strand en zee spreekt me aan. Het
stuk waarbij we moeten lopen in de
duinen is fysiek het zwaarste.»

Drie volle dagen hebben Willy en zijn vrouw gewerkt
aan de kerstversiering in hun woonkamer. Foto JVK

KNOKKE-HEIST

Gieljan Engelrest, Beernem

Tom Cuylle, Torhout
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Willy en Marina al volop
in kerststemming

TEKSTEN: GUDRUN STEEN EN FOTO’S: JVK

SINT-MICHIELS

V.U.: Centea N.V. - Frank Van Hees‚ Mechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen - BTW BE 0404.477.528 - RPR Antwerpen - 850-2000000-52 - CBFA 24 981 A- Versie 10/08

44

maandag 8 december 2008

Miss Deborah Luka en zwarte pieten openen de ijspiste. Foto JVK

Beernem
Vluchtmisdrijf
Een 40-jarige man uit Aalter reed
zaterdag om 7.20 uur met zijn bestelwagen in de Reygerlostraat
richting Beernem. Uit de andere
richting kwam een bestelwagen
die deels op het andere rijvak
reed. De spiegel van de Renault
werd afgereden en de zijruit verbrijzeld. De bestuurder van de
andere bestelwagen pleegde
vluchtmisdrijf. (PJ)

Gistel
Inbraak
Inbrekers zijn in de Zomerloosstraat in Gistel een handelszaak
binnengedrongen. Ze stalen de
kassa. Hoeveel buit ze maakten,
is niet geweten. (PJ)

Ichtegem

avond dat er was ingebroken in
hun woning. De kluis werd opengebroken, waarop de dieven aan
de haal gingen met geld en waardepapieren. De inbraak gebeurde tussen 18 en 22.50 uur. Wie
iets verdachts heeft opgemerkt
rond die tijd wordt gevraagd de
politie te contacteren. (PJ)

Koekelare
Inbraken
Zaterdag werd in de loop van de
vooravond op twee plaatsen in
Koekelare ingebroken. Slechts in
één woning werden juwelen
buitgemaakt. In de andere woning, die ook helemaal overhoop
werd gehaald, maakten de dieven op het eerste gezicht niets
buit. (PJ)

Oostkamp

Kluis leeggeroofd

Brokkenpiloot

Bewoners uit de Zuidstraat in
Ichtegem merkten zaterdag-

Op een T-kruispunt in de Legendaledreef in Oostkamp is een 43KU

In Knokke-Heist is vrijdagavond het overdekte kerstdorp op het Alfred Verweeplein officieel geopend.
Om 18 uur deden Sinterklaas
en zijn zwarte pieten hun intrede op de ijsbaan. Alle kinderen kregen van hen chocolade en snoepgoed. Daarna
was het de beurt aan Miss
Knokke-Heist Deborah Luka,
om samen met gladde Piet
Geel, een scheve schaats te
rijden.
Tot 20 uur verzorgde een dixieland ice-band voor sfeervolle muziek. Daarna was het de
beurt aan Q-Music dj Sven
Ornelis om de ijsbrekende
party op te starten. (BHT)

jarige man uit Machelen vrijdagavond met zijn wagen rechtdoor
gereden. De man kwam in een afsluiting terecht. Hij legde een positieve ademtest af. (PJ)

Weerspannige in de cel
Een 33-jarige man uit Brugge belandde zaterdag om 21.40 uur in
de cel. Hij had in de A. Brouwersstraat in Oostkamp zijn vriendin
enkele rake klappen verkocht.
Toen de politie tussenbeide wilde komen, stelde hij zich agressief op tegen de agenten. Hij werd
ter afkoeling in de cel gestopt. (PJ)

Torhout
Juwelen gestolen
Bewoners uit de Karel De Ghelderelaan in Torhout merkten zaterdag dat er in hun woning was
ingebroken. De inbrekers gingen
aan de haal met juwelen. De inbraak werd gepleegd tussen
15.30 en 17.30 uur. (PJ)

Aan een bouwwerf in de Albert
I-laan in Nieuwpoort zijn zondagmorgen rond 6 uur drie
Noord-Franse kerels uit Téteghem onderschept. Toen de kerels de patrouille zagen naderen, stapten ze in hun wagen en
probeerden ze nog weg te rijden. De drie, waarvan er twee
gekend bij het Franse gerecht,
waren naar eigen zeggen gestopt voor een plaspauze. (PJ)

Oostende
Overvaller opgepakt
Vrijdagnacht werd een koppel
op het Wapenplein in Oostende
overvallen door een kerel die
gewapend was met pepperspray. Nog voor hij iets kon buit
maken, werd hij opgepakt door
de politie. De 20-jarige Oostendenaar is geen onbekende voor
het gerecht en werd aangehouden. (PJ)

Zedelgem
Inbraken
Vrijdag is tussen 19.30 en 21.45
uur ingebroken in een woning op
de Diksmuidse Heirweg in Zedelgem. De inbrekers gingen aan de
haal met een fototoestel, een
kaartlezer, juwelen en tweeduizend euro. Inbrekers zijn in de
Ossebilkstraat in Zedelgem een
hangar binnengedrongen. Ze
gingen aan de haal met een geldkoffertje. (PJ)

Stalker in de cel
De politie kreeg vrijdagnacht een
oproep voor een man die in een
tuin in de Brugsestraat in Zedelgem zat. Het bleek om een 33-jarige man uit Zedelgem te gaan
die in de tuin van zijn ex rondliep.
De man was voorlopig vrijgelaten onder voorwaarde dat hij zijn
ex met rust zou laten. Gezien hij
de voorwaarde niet naleefde,
werd de kerel gearresteerd. (PJ)

