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AL HET NIEUWS UIT UW STREEK

Oostkust

LISSEWEGE

Kortsluiting in
locomotief
BRUGGE

ZEEBRUGGE

Sociale werkplaatsen vieren feest in stadion

Personeel APM
weigert aan de
slag te gaan
zonder ploegbaas
Bij APM, een laad- en losbedrijf in de haven van Zeebrugge, weigerde de ochtendploeg maandag om 6
uur aan de slag te gaan. Toen
bleek dat hun ploegleider
niet aanwezig was, wilden
tien arbeiders de schepen
niet laden en lossen. «We
kunnen hier moeilijk van een
staking spreken», zegt Christine De Smedt van het ACV.
«De arbeiders weigerden
heel even het werk aan te vatten omdat hun ploegleider
de verantwoordelijke is qua
veiligheid. Toen die er even
later aan kwam, nam iedereen het werk weer op. De
werkweigering duurde nog
geen uur.» (TVE)

BRUGGE

Drugdode
in gevangenis
In de gevangenis van Brugge
werd zaterdagochtend een
gedetineerde dood aangetroffen in zijn cel. De 28-jarige man uit Kortrijk, die vast
zit voor drugfeiten, is vermoedelijk overleden aan een
overdosis. (KLDZ/VBJB)

Nieuwe
straatnamen
stationsomgeving

In de vernieuwde stationsomgeving komen drie nieuwe
straten en één plantsoen. Op
advies van de stedelijke commissie voor toponymie en
straatnamen krijgt de straat
waarlangs de genummerde
appartementen worden gebouwd de benaming Frank
Van Ackerpromenade (burgemeester en minister van staat,
1929-1992). Het plantsoen op
het tweede niveau wordt het
Marie
Popelinplantsoen
(Stichtster van de Nationale
Vrouwenraad, 1846-1913). De
straat voor het complex, richting Bombardier, krijgt de
naam van Chantrellstraat
(Brits-Brugse ondernemersfamilie, 19de eeuw), en de
straat die aan de noord- en
westzijde rond het complex
loopt wordt de Hendrik Brugmansstraat (Eerste rector van
het Europacollege, 19061997) genoemd. (VBJB)

Op en rond het Jan Breydelstadion vierden de sociale werkplaatsen gisteren de
twintigste verjaardag. Drieduizend
werknemers uit de 97 sociale werkplaatsen in Vlaanderen waren aanwezig. Het
evenement kreeg steun van Cercle.
In en rond Jan Breydel werden allerlei
workshops georganiseerd, er waren natuurwandelingen, bowling en er was ook
een voetbalcompetitie met zestien ploegen. De finale mocht op de grote grasmat
van het Breydelstadion gespeeld worden
door een ploeg van De Sleutel in Gent en

3.000 werknemers van de sociale werkplaatsen waren aanwezig. Foto JVK

de Duinenwacht uit Oostende. De Sleutel
won met 1-0, al stonden ze de eerste vijf
minuten met twaalf spelers op het veld.
De dag werd mee begeleid door Cercle
Brugge. «We hebben als voetbalvereniging ook een maatschappelijke taak in te
vullen en we doen dit voor die doelgroepen die het moeilijk hebben. Vandaar
ons engagement naar De Sleutel toe,
waar elke week twee spelers de activiteiten mee begeleiden. We willen die lijn
in de komende jaren ook verder zetten»,
zegt de woordvoerder van Cercle. (VBJB)

Stad verkoopt veemarkt

BRUGGE

hun job niet zouden verliezen.

De veemarkt in Sint-Pieters zal niet verkocht
Doodsteek
Maar een paar jaar later stak
worden via openbare verkoop, maar via een
schepen Vanden Broele (CD&V)
openbare oproep. Dat zegt schepen van Finandaar een stokje voor. Het BPA Veewerd niet gewijzigd en
ciën Boudewijn Laloo. Openbare oproep betekent markt
Strovi kon niet verhuizen. Dat
was de doodsteek voor dit bedrijf
dat niet alleen de prijs doorslaggevend is, maar
en honderd mensen verloren hun
ook het project dat men er wil realiseren.
job. Vanden Broele stelde dat
De veemarkt in de Brugse deelgemeente heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Eind de jaren
tachtig was het de bedoeling dat
het vleesverwerkend bedrijf Strovi zich daar zou vestigen. Strovi
was gelegen in de wijk Sint-Gillis

in de binnenstad en kon niet
meer uitbreiden. Het bedrijf
dreigde zijn exportvergunning te
verliezen en burgemeester Van
Acker gaf de veemarkt in erfpacht
aan Strovi zodat het bedrijf kon
verhuizen en honderd mensen

ZEEBRUGGE

TORHOUT

Oude windmolens op strekdam
aan vervanging toe
Op de oostelijke strekdam van
Zeebrugge (voorhaven) is Aspiravi gestart met de vervanging van
de windmolens. De windmolens
staan er net geen twintig jaar en
zijn aan vervanging toe. De nieuwe windmolens zullen een stuk
krachtiger zijn.
De 25 windmolens op de oostelijke strekdam van Zeebrugge
vormden het eerste windmolenpark in ons land. Maar na twintig
jaar zijn ze aan vervanging toe.
Vier jaar geleden nog verloor een
van de windmolens, die vlak tegen de aardgasterminal stond,
zijn wieken. Dat gaf aanleiding
tot een groots onderzoek naar de
windmolens in zee.
Hoewel dit onderzoek aantoonde

zaakvoerder Jean Pieters van
Strovi andere plannen had met de
veemarkt, en stelde zich hard op.
Dat gaf aanleiding tot een procedureslag voor de rechtbank, die
nog altijd geen eindpunt kent.
Sindsdien zijn er heel wat plannen gemaakt voor de veemarkt:

van politiekantoor, over beurshalle tot winkelcentrum en
woonpark. Het zal dit laatste
worden. De stad zal de grond
(het gebouw werd ondertussen
gesloopt) nu verkopen via openbare oproep. «Niet de prijs, maar
ook het voorgestelde project
zullen in aanmerking worden
genomen», legt schepen Laloo
uit. «We willen er zeker van zijn
dat het een goed project wordt
en we willen dit tegen eind dit
jaar rond hebben.»
De stad heeft ondertussen ook
beslist het slachthuis naast de
Veemarkt te verkopen aan de
huidige erfpachthouders. De
akte moet nog verleden worden.

Primeur voor België:
keramiekoven in papier

DE NIEUWSLIJN VAN

JOUW
NIEUWS
IN DE
KRANT

UITKERKE

Ondanks het uitdoofscenario
voor het gebruik van de begraafplaats in Uitkerke zijn
een aantal opsmukwerken
voorzien in en rond het kerkhof. De grote toegangspoort en
het kleine poortje van het
kerkhof zijn volledig geroest
en worden de komende dagen
vervangen. Voor het einde van
dit jaar krijgen de muren nog
een schilderbeurt en de parking een opknapbeurt. (BHT)

VERNIEUWDE STRATEN
FEESTELIJK HEROPEND

(mail gerust ook foto's)

Nu zondag wordt de 25ste verjaardag gevierd van het Museum voor
Torhouts Aardewerk in het Ravenhofpark in Torhout. Om het feest
uniek te maken, plant de organisatie de opstook van keramische
voorwerpen in een papieroven. Dat is een primeur voor ons land. De
oven is nu al te bekijken in het park. Hij bestaat uit papier en je kan
er een temperatuur in bereiken van 1.100 graden Celsius.
Zondagmiddag vanaf 13.30 uur zijn er in het park tal van activiteiten te bewonderen rond keramiek. (BHT)

KNOKKE-HEIST

Overdekte fietsenberging aan De Vonk

ZOU JE HET IN DE
KRANT WILLEN?

HOE ONS BEREIKEN?
SMS NAAR 4545
E-MAIL 4545@hln.be

Gerda Genyn en Lou Smedts bouwen een papieroven. Foto JVK

De vernieuwde straten werden al ingewandeld. Foto JVK

In de Van Steenestraat in KnokkeHeist is de nieuwe overdekte fietsenstalling voor de leerlingen van
de gemeentelijke basisschool De
Vonk en de Kunstacademie afgewerkt. De stalling biedt plaats aan
130 fietsen.
Een omheining met elektronische schuifpoort aan de straat-

kant moet diefstal vermijden.
Vanuit de fietsenstalling is er een
rechtstreekse toegang naar De
Vonk zodat de kinderen niet terug via het trottoir naar een verder gelegen ingang moeten stappen. De bouw van de overdekte
fietsenberging heeft vijftienduizend euro gekost. (BHT)

In de Cordouanierstraat in
Brugge werd in de nacht van
vrijdag op zaterdag een gps
uit een auto gestolen. De daders sloegen eerst een ruit
kapot. (KLDZ)
Op het Kraanplein in Brugge
was er zaterdagmorgen om
9.30 uur een grote vechtpartij
met in totaal 13 verdachten.
Drie van hen werden overgebracht naar de politiecel wegens dronkenschap. (KLDZ)

Brugge / Assebroek
Ruiten ingegooid
In de Noordzandstraat in
Brugge werden in de nacht
van zaterdag op zondag verschillende ruiten ingegooid.
Ook in de Sint-Jacobsstraat
werd een ruit ingegooid. In
de sporthal in de Daverlostraat in Assebroek gebeurde
hetzelfde. (KLDZ)

Sint-Andries
Fietser gewond
Langs de Torhoutse Steenweg
in Sint-Andries raakte zaterdag ochtend een 56-jarige
fietser gewond nadat hij aangereden werd door een auto.
De bestuurder, een 50-jarige
man uit Zedelgem, had de
fietser niet opgemerkt toen
hij de parking van een warenhuis wou verlaten. (KLDZ)

Klemskerke
Auto in sloot
In de Sluizenstraat in Klemskerke belandde een 26-jarige bestuurder uit Bredene
zondagmiddag in de sloot tijdens het kruisen met een ander voertuig. (KLDZ)

BEERNEM/OOSTKAMP
ZEDELGEM

Negen procent
automobilisten
rijdt te snel
Bij gerichte snelheidscontroles in de politiezone Het Houtsche (Beernem, Oostkamp en
Zedelgem) werden in augustus 17.208 voertuigen gecontroleerd. 1.486 automobilisten, of een kleine negen procent, reden te snel. Met de onbemande camera’s liggen de
resultaten heel wat beter.
Slechts 1.843 van de 107.030
gecontroleerde bestuurders
reed te snel. Dat is nog geen
twee procent.
Ook in september en oktober
staan nog heel wat snelheidscontroles op het programma.

DIDIER EN EMMYLOU VERWEKTEN HUN ZOON ELIYAH IN HET LAPPERSFORTBOS

«We doen het voor onze kinderen»
BRUGGE

Didier Caestecker en Emmylou Meire zijn Lappersfronters van het eerste uur. Hun zoontje Eliyah (5) is
zelfs verwekt in een boomhut tijdens de bezetting van
het Lappersfortbos. Ondertussen hebben ze ook een
dochtertje, Pyrenee (11 maanden). Ook bij de Lappersfortacties vorige week stonden ze op de eerste rij. «We
doen het voor onze kinderen», klinkt het.
KLAAS DANNEEL
Denken jullie nog vaak aan de
bezetting van zeven jaar geleden?
Emmylou: «Ja, ik denk er wel nog
eens aan terug. We houden er
goeie herinneringen aan over.
Over het feit dat we als het koppel in het bos een kind verwekte,
worden we wel niet zo veel meer
aangesproken. Zeven jaar later
zijn onze idealen nog niet veranderd. We voeren nog steeds actie
tegen de kap. We hebben al een
deel van het bos kunnen redden,
maar dat is niet voldoende. We
steunen de nieuwe bezetting van
vorige week voor 100 procent.»
Wou je deze keer ook niet opnieuw zelf in de bomen klimmen?
Didier: «De Lappersfronters die
destijds uit het bos gezet werden,
riskeren een dwangsom als ze het
bos nog eens bezetten. Omdat wij
het bos vroeger verlaten hebben
door de zwangerschap, geldt dit
niet voor ons. Maar toch heb ik
het niet gedaan. Om eerlijk te zijn,
het kriebelde wel. Het is allemaal
zo snel gegaan. Pas tijdens de gemeenteraad de avond ervoor
deed de ronde dat ze de volgende
dag zouden kappen. Dan stonden
al 140 politieagenten aan het Lappersfortbos. Ik heb heel hard getwijfeld om het bos in te trekken,
maar ik dacht aan mijn vrouw en
kinderen. Ik heb wel meegeholpen aan een afleidingsmanoeuvre. We hebben de aandacht proberen te trekken door met een kajak op het kanaal te varen. Ondertussen raakten anderen wel in het
bos via een andere weg.»

Diefstalpogingen

Deze keer hebben jullie het wel
maar een halve dag volgehouden.
Emmylou: «Zeven jaar geleden
werd het bos bezet door actievoerders. Nu werd het bos bezet
door de politie. Het was niet de
bedoeling om er lang te blijven.
We wilden gewoon tonen dat er
nog steeds verzet is. De waarde
van het Lappersfortbos is voor
ons heel groot. We wisten ook wel
dat we het niet zouden kunnen
halen tegen 220 politieagenten.
De actievoerders werden trouwens hardhandig uit het bos gezet. We hoorden ze schreeuwen
tot de andere kant van de weg.
Waarvoor was dat nodig?»

In de Stationsstraat in Oostkamp hebben dieven in de
nacht van zondag op maandag proberen inbreken in
twee restaurants. Telkens gebruikten ze een schroevendraaier, maar ze konden de
deur niet forceren. Ook bij
een slagerij in dezelfde straat
probeerden dieven tevergeefs binnen te geraken.
Ook in de Sint-Godelievestraat hebben dieven proberen inbreken. (TVE)

Hebben nieuwe acties nog zin?
Didier: «Uiteraard. Voor iedere
boom die gekapt wordt, moet er
een nieuwe geplant worden op
een andere plaats. En dat is eigenlijk niet voldoende. Want in een
nieuwe kleine boom kunnen niet
evenveel vogeltjes zitten. En die
bomen nemen niet evenveel CO2
op. Daardoor warmt de aarde
sneller op. Het bosbeleid in België trekt op niets. We hebben veel
te weinig bossen en we hebben de

Oostkamp
Diefstal geld uit café
In de Sint-Godelievestraat in
Oostkamp hebben dieven in
de nacht van zondag op
maandag geld gestolen uit
een café. Ze braken de zijdeur
open namen het geld uit de
geldlade. (TVE)

Gereedschap gestolen

Kerkhof krijgt
opknapbeurt

SINT-MICHIELS

Nieuws uit je dorp,straat,
gemeente? Van je school of
klas, van je vereniging?
Van je sportclub?
Je lokale helden?

De werken in de Zwinduinen
en –polders in Knokke-Heist
zijn gisteren hervat. In het
Vlaams
natuurreservaat
wordt momenteel het deelgebied ‘Tobruk’ aangepakt. Dat
bestaat vandaag uit een aangeplant bos met vroegere
zandwinningspoelen. Die vijvers waren dertig jaar geleden
nog zoetwaterplassen vol leven. Nu worden ze gebaggerd
en heringericht. Insecten zoals de kamsalamander en de
boomkikker zouden er een
plaats moeten krijgen. Daarnaast worden er ook heel wat
streekvreemde bomen gekapt. In totaal komt in het natuurreservaat 47 hectare bos
voor. Daarvan wordt 7 hectare
gekapt. Nu al lopen in het gebied duinengeitjes en Shetlandpony’s rond die het gebied begrazen. Straks worden
er ook Konikpaarden en
Schotse Hooglanders losgelaten. Sommige wandelpaden
zijn momenteel afgesloten.
Tijdens het weekend zijn ze
wel toegankelijk. (BHT)

Net als de andere jeugdbewegingen van Blankenberge krijgen ook de Zeescouts een
nieuwe infrastructuur. Daarvoor wordt nu een ontwerper
aangesteld. Die moet ruimte
voorzien voor lokalen en klasruimte, maar ook voor de berging van de boten. (BHT)

De stad legde echter strengere
voorwaarden op. Zo mogen er
geen molens meer staan in de onmiddellijke omgeving van de
aardgasterminal. Dat betekent
dat er geen 25, maar nog slechts
22 windmolens mogen staan. De
nieuwe windmolens zullen wel
een groter vermogen hebben dan
de oude. Het vermogen zal met
ongeveer veertig procent toenemen. Momenteel is men gestart
met de voorbereidende werken,
namelijk het verstevigen van de
funderingen. (VBJB)

Met een fanfare, toespraak en receptie zijn zaterdag de heraangelegde Sint-Arnolduslaan en Gustaaf Baertstraat in Sint-Michiels feestelijk heropend. De straten werden heraangelegd in asfalt, de parkeerstroken in betonstraatstenen en ook de nutsleidingen en voetpaden
werden vernieuwd. Burgemeester Patrick Moenaert benadrukte dat
er dit jaar in Brugge elf miljoen euro wordt uitgegeven aan wegenwerken. «In deze wijk wordt bovendien in 2009 en 2010, 1,8 miljoen euro
uitgegeven aan de vernieuwing van de voetpaden.» (VBJB)

Werken aan
Zwinduinen hervat

Zeescouts krijgen
nieuw gebouw

Meer vermogen

Brugge
Gps gestolen

Vechtpartij

BLANKENBERGE

dat de windmolens er best nog
een tijdje konden blijven staan,
werd beslist er nieuwe te plaatsen.

VERTEL ONS WAT U WEET!

4545

KNOKKE-HEIST

In het station van Lissewege
is er zondagavond om 18.30
uur een ontploffing geweest
door een kortsluiting in de locomotief van een passagierstrein. Daardoor kon de trein,
die op weg was van Zeebrugge naar Brugge, niet meer
verder. Op de trein zaten
slechts zeven mensen. Die
konden op een andere trein
overstappen. De trein werd
weggesleept. (KLDZ/DDB)

In de Kapellestraat in Oostkamp hebben dieven in de
nacht van zondag op maandag een stuk gereedschap gestolen uit een garage. (TVE)

BLANKENBERGE

Open
Monumentendag
Vlaanderen

ONZE ELIYAH IS
STRIJDLUSTIG.
TOEN HIJ HET
GEKRAAK VAN DE
BOMEN HOORDE,
WAS HIJ ONDER
DE INDRUK. DAT
IS HEEL ERG
VOOR EEN KIND
Emmylou Meire

Emmylou en Eliyah tijdens de
acties van vorige week. Foto Belga
meest vervuilde rivieren van Europa. En dan gaat de regering propere lucht kopen in het buitenland. Belachelijk. De actie rond
het Lappersfortbos is een voorbeelddossier voor alle zonevreemde bossen in België.»
Kunnen jullie dit na al die jaren
nog opbrengen?
Emmylou: «We doen het voor
onze kinderen. Onze zoon Eliyah
heeft last van zijn luchtwegen
door de luchtvervuiling. En hij is
heus niet het enige slachtoffer.
Kinderen zijn de dupe van het
kappen van bossen. Waar moeten
kinderen nog gaan spelen, want
op straat is het te gevaarlijk geworden? Mensen zouden meer
op straat moeten komen. Er moeten ook meer kinderen deelnemen aan betogingen, want voor
hen doen we het. En met kinderen en de media in de buurt, stelt
de politie zich gematigder op.»
Geven jullie zelf het goeie voorbeeld?
Didier: «We zijn zeker niet het
perfecte gezin, dat geven we eerlijk toe. We hebben ook een auto,
maar soms kun je ook niet zonder. We proberen wel zoveel mogelijk de fiets te nemen. We reizen ook minder en kopen minder
dure kleren. We dragen dikwijls
tweedehandsspullen. We kopen
enkel biologische voeding. Ons
nieuw huis aan de rand van Brugge, dat we volledig aan het renoveren zijn, is volledig opgetrokken uit ecologisch materiaal.»
Is deze manier van leven niet
veel duurder?
Didier: «Het is misschien op korte termijn iets duurder, maar het

Didier Caestecker, Emmylou Meire, zoontje Eliyah (5,5 jaar) en dochtertje Pyrenee (11 maanden). Foto JVK

WE WILLEN HET
BRUGGE NIET
GEMAKKELIJK
MAKEN. WE
GAAN DOOR
TOT HET EINDE
Didier Caestecker
is vooral veel duurzamer. Op lange termijn is het pure winst. Het is
niet vijf voor twaalf, het is vijf na
twaalf. De overheid moet dringend ingrijpen. Maar ik geloof
niet meer in die bende kleuters.»
Geven jullie deze waarden ook
mee aan jullie kinderen?
Emmylou: «Dat doen we, maar
we willen hen ook niet in een bepaalde richting duwen. Al is onze
Eliyah wel strijdlustig. Het respect voor de natuur neemt hij
over van ons. Hij is zeker niet te
jong om te snappen wat er gebeurt. Toen hij vorige week het
gekraak van de bomen hoorde,
was hij sterk onder de indruk. Dat
is heel erg voor een kind. Eliyah
leert dat de politie de stoute mensen oppakt, maar sinds hij vorige
week de indrukwekkende politiemacht met schilden op ons zag
afkomen, stelt hij zich toch vragen. We wilden geen kwaad aanrichten, maar gewoon onze mening uiten.»
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Emmylou en Didier vijf jaar geleden in het Lappersfortbos.
Op de achtergrond zie je de boomhut waarin ze hun kindje
verwekten. Foto Wiegandt
Valt het Lappersfortbos nog te
redden?
Didier: «We willen het Brugge alleszins niet gemakkelijk maken.
Veel actievoerders van destijds
hebben afgehaakt omdat ze zich
niet kunnen blijven motiveren,
maar er zijn ook heel wat nieuwe

Zondag is het weer Open Monumentendag in Vlaanderen. Wij lichten elke dag
één opmerkelijke deelnemer uit onze regio toe en selecteren uit het programma
ook enkele andere tips. Meer info vind je op www.openmonumenten.zita.be.

Witgekalkt Huisje van Majutte

Het Huisje van Majutte. Foto JVK

In de Breydelstraat in Blankenberge staat
het enige bewaarde en gerestaureerde vissershuisje. Hoe oud dit huisje is, kan niemand vertellen. Vele generaties lang werd
het bewoond door de vissersfamilie Debruyne, beter gekend als de Majuttes.
Het typische huisje met zijn witte puntgevel, heeft een ondiepe fundering van
drie stenen diep in het mulle duinenzand.
Je moet al het hoofd buigen om door de
lage koestaldeur binnen te komen.

Tijdens de Open Monumentendag loopt
hier een tentoonstelling over de architectuur in de straat, maar let vooral op de bijzonderheden in het huisje. In de balken
boven de keuken zit een aangespoelde
plank van een Blankenbergse schuit verwerkt.
De schoorsteenmantel met Delftse tegels
domineert de woonplaats en in de haard
staat de merkwaardige, oude spreuk
Moeghere Cuecken en Herten Blye. (DDB)

(KLDZ)
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Onze tips

mensen bijgekomen. We blijven het dossier van het Lappersfortbos nauwgezet opvolgen.
We zullen tot het einde doorgaan.»
www.lappersfort.tk
www.ggf.be

 Het Nieuw Gemeentehuis, de laatste oude herberg in
de Bloemendalestraat in het centrum van Beernem, is een
typisch volkscafé zoals je er nog weinig vindt. Madeleine
staat aan de tap en voor de gelegenheid wordt een demonstratie gaaibollen gehouden.
 De watertoren, Arcadenlaan in Duinbergen
In de watertoren in de Arcadenlaan in Duinbergen, bouwjaar 1910 en 53 meter hoog, maak je kennis met de oude
techniek die er werd toegepast en 216 trappen hoger is
een prachtig uitzicht verzekerd.
 De voorgevel van kasteel Ravenhof in de Ravenhofstraat in Torhout onderging heel wat invloeden uit de art
deco. Het interieur werd ingericht door de Roeselaarse
firma Duyvewaerdt. Op de verdieping is het Museum voor
Torhouts Aardewerk ondergebracht. (DDB)

