
Het Laatste Nieuws/Middenkust 31/03/2015, bladzijden 18 & 19
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Het Laatste Nieuws/Middenkust
Het Laatste Nieuws/Middenkust 31/03/2015, bladzijden 18 & 19
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Het Laatste Nieuws/Middenkust

I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

18 dinsdag31maart2015

WI

OOSTENDE

Twaalf maanden
cel na geweld op
terras ‘t Putje
EenOostendenaar die eenman
buitenwesten sloeg op het ter-
ras van café ‘t Putje in Sint-An-
dries, is bij verstek veroordeeld
tot een effectieve celstraf van
twaalf maanden en een stadi-
onverbodvaneen jaar.
Hetincidentdeedzichvoornaar
aanleiding van de wedstrijd
Club-Brugge-Anderlecht op 5
mei van vorig jaar. Oostende-
naar Hassan D. (24) sloeg het
slachtoffer op het achterhoofd,
waardoor die ten val kwam en
eenzwarehersenschuddingop-
liep. Demanwerdbewusteloos
naar het AZ Sint-Jan afgevoerd
enkreegdoordehardeklapnog
twee kleine hersenbloedingen.
Of de beklaagde supporter is
van Club Brugge en hij über-
haupt voorhet voetbal naarhet
café afzakte, is niet helemaal
duidelijk.
Naast het stadionverbod en de
celstrafkreegHassanD.ookeen
boete van 600 euro opgelegd.
Het is alvast niet de eerste keer
dat de manmet justitie in aan-
rakingkomtvoorgeweld. (GBA)

DIKSMUIDE

Leerlinge vraagt
aandacht voor
verkeersveiligheid
Jana DeMaré, leerlinge aan het
DiksmuidseSint-Aloysiuscolle-
ge, gaf gisterenavond voor de
gemeenteraad in Diksmuide
een petitie af. Daarin pleitte ze
namens de school voor meer
verkeersverkeersveiligheid in
de Stovestraat. «We vragen een
grote spiegel op de hoek van de
Stovestraat aan de kant van het
ABVV-kantoor. Zokrijgenauto-
mobilistenen fietserseenbeter
zichtophetverkeeromdehoek.
DevolledigeStovestraatzouhet
stadsbestuur moeten omvor-
men tot eenwoonerf of school-
straat. De verkeersstroom door
de Kieken- en Stovestraat kan
vlotter.VandeKiekenstraateen
eenrichtingsstraat maken met
eenbredervoetpadiseenoplos-
sing.Wevrageneenextrakiss&
ride zone. Het snelle verkeer
kan je stremmen door wisse-
lendparkerenintevoeren.»On-
geveer 300 leerlingen, leer-
krachtenenledenvandeouder-
raad ondertekenden de petitie.
HetDiksmuidsestadsbestuur is
momenteel bezig om de her-
aanlegvandeGroteMarkttebe-
studeren en de verkeersstroom
in het centrum te verbeteren.
Donderdagavond buigen geïn-
teresseerden zich daarover tij-
dens een tweede participatie-
moment. (GUS)

OOSTENDE

Preuteleute sluit
dronken ‘Un-Butt-
Plugged’-tour af
Preuteleute zal op zaterdag 6
juni voor het laatst haar thea-
tershow Un-Butt-Plugged spe-
len. Het Variététheater in de
Langestraat vormt om 20 uur
hetdecor.OpvallendisdatAlain
enOokAlain,dealiassenvanSe-
bastien Dewaele en Tom Van-
rijkckeghem, in beschonken
toestand zullen optreden.
«Preuteleutezaldelaatsteshow
aangeschoten opvoeren», laat
organisator Comedyshowswe-
ten.Dezevoorstelling iswegge-
legd voor amper 200 toeschou-
wers. Tickets kosten 12 euro en
kan je krijgen via www.come-
dyshows.be. De allereerste
voorstelling van Un-Butt-Plug-
ged dateert van 28 december
2013 en lokte een vol Casino
Kursaalmet2.000man. (TVA)

OOSTENDE
Kledinggestolen
In de Kapellestraat in Oostende
gingen dieven er zaterdag van-
door met twaalf kledingstukken
uit de Zarawinkel. De politie
kwamter plaatse omeenproces-
verbaaloptestellen,maarvande
daders ontbreekt voorlopig elk
spoor. (SDVO)

Bijna alle kamers Ibis-hotel al verkocht

De internationalehotelgroepAc-
corenIndustrieHotelièrewerken
volop aan de uitbouw van hotels
aandekust. InNieuwpoortzijn53
vande58kamersvanhet Ibis-ho-
tel al verkocht, hoewel de bouw-
werkenpasinmeidit jaarstarten.
Degemiddeldeinstapprijs ishon-
derdduizend euro voor een ka-
mer.DeIbishotels inDePanneen
Zeebruggezijnaloperationeel. In
DeHaan is debouwvanhethotel
al gestart en is ook de verkoop al
bezig.
In Middelkerke kunnen geïnte-
resseerden al kamers kopen,
maarmoet de bouwnog starten.
Hethotelkomteropdegrensvan
Middelkerke en Oostende, in de
onmiddellijke omgeving van de
luchthaven van Oostende. «Het
succes is te danken aan verschil-
lende factoren», vertelt project-
manager Gunther Van de Walle
vandeWest-Vlaamseprojectont-
wikkelaar Industrie Hotelière.
«De kopers van de hotelkamers

Zomoet het Ibis-hotel inNieuwpoort
er uitzien. Er zijn nu al 53van de58

hotelkamers verkocht, terwijl de bouw
pas inmei dit jaar start. Foto Kos

Oorlogstoerisme en bouw jachthaven wekken interesse investeerders

Ibis Styles Nieuwpoort heeft ook oog voor de po-
pulaire oorlogsherdenkingen rond de EersteWe-
reldoorlog.«Inhet jaardathethotel inNieuwpoort
opent, vindtdeherdenkingvande100steverjaar-
dagvandeSlagomPassendaleplaats», zegtGunt-
herVandeWalle.«Wijzijnervanovertuigddathet
hotel inNieuwpoort,alseenvandeweinigehotels
meteengoedbereikbareenafzonderlijkeparking
ook hierdoor heel wat klanten over de vloer zal
krijgen.Veeloorlogstoeristenzakkensowiesonaar
Nieuwpoort af voorhetdrukbezochteWestfront.

WedenkenvooralaantoeristenuitCanada,Enge-
landendeVerenigdeStaten.»SchepenGeertVan-
denBroucke(CD&V)uitNieuwpoortbevestigtdat
het oorlogstoerisme meer overnachtingen ople-
vert. «Er zijn niet alleen meer boekingen in onze
hotels,ookdechambresd’hôteskrijgenmeervolk
over de vloer. Inmei komen bijvoorbeeld 120 En-
gelseninhetkadervandeherdenkingvoorenkele
dagennaarNieuwpoort.Bepaaldehotelsenlogies
biedenzelfseenticketvoorWestfrontaanaankun
klantenals serivce.» (BPM)

Meer overnachtingen dankzij oorlogstoerisme

Nieuwpoort», verklapt Gunther
Van deWalle. De projectontwik-
kelaarmiktookopdeherdenkin-
genronddeEersteWereldoorlog,
die veel volk naar Nieuwpoort
lokken (zie kader). Gezien de lig-
ging zal het ookmogelijk zijn om
een ruime parking aan te leggen
voor de hotelgasten. Het hotel
mikt niet enkel op gezinsvakan-
ties,maarookopzakentoerisme.

Het gebouw komt op een nieuw
resort dat later ook plaats moet
biedenaanzespaviljoenen, goed
voor 124 vakantieappartemen-
ten.

Stijl Storms’ Harbour
«Hetprojectzaleenhechtere link
tussen stad en bad creëren», re-
ageert burgemeester Roland
Crabbe (CD&V). «Ik vind het ook

belangrijk dat de architectuur
past in de stijl van de bestaande
gebouwen, zoals Storms’ Har-
bour.»
De aanbesteding loopt op haar
laatste benen en in normale om-
standighedenkunnendewerken
inmeistarten.Tegen2017zouden
de werken klaar zijn, zodat het
hotel in 2017 de deuren officieel
kanopenen.

Unieke Romeinse expo met Legoblokjes
InhetRomeinsArcheologisch
Museum, indeMarktstraat25,
kan jevanaf vandaag terecht
vooreenuniekeexpometLego-
blokjes. Jekanermeerdanvijf-
tienLegobouwselsbewonderen.

«Sommige constructies werden
speciaal voor Oudenburg ge-
maakt», geeftcultuurschepenPe-
terVelle(CD&V)aan.«Hetmilitair
hospitaalenhetcastellumzijnty-
pisch voor onze stad en werden
danookmetveel aandachtnage-
maakt. Verder staan er onder
meerookeenvilla,haven, tempel
en Romeins bad. Je moet vooral
stilstaan en letten op de details
die indewerkensteken.Vaakzit-
tenergrapjesenleukeverwijzin-

gen in verwerkt.» Je kan de Lego-
tentoonstellingzelf tot31meibe-
zichtigen voor amper 1 euro. Bij
eenbezoekaanhetmuseumisde
toegang totdeLego-expogratis.

(TVA)

OUDENBURG

In de expo kan je onder andere
dit Romeinse badhuis zien.

Foto TVA

Eerder veroordeelde
overvaller vast na drugsdood
Een36-jarige junkzit indecel
wegensbetrokkenheidbij een
drugsdode inOostende.Eerder
pleegdehijookal eenoverval
metgeweld. «Hij isdepedalen
weerverloren», zegt zijnadvo-
caat.

Defeitendaterenalvan20maart,
maar pas vandaagmoet Tonny S.
(36)voorderaadkamerinBrugge
verschijnen. Een dertiger over-
leedinOostendeaaneenoverdo-
sisheroïne.Hetparketstartteeen
onderzoekenmedeuit telefonie-
onderzoek kwam het na enkele
dagenbij S. uit.

Heroïne
«Hij heeft een gram heroïne aan
het slachtoffer verkocht. Mijn
cliënt kende het slachtoffer niet,
maarzewerktenviaeengemeen-
schappelijke vriend», zegt advo-
caatKrisVincke.
S. zit sindsvrijdag indecelen isal

langgeenonbekendemeerbijhet
gerecht. In juli 2013 stond hij te-
recht inde rechtbankvanBrugge
wegens een overval met geweld
opeenvrouwaaneenbankopde
Markt in Brugge. Hij pleegde de
feiten toen hij zwaar onder in-
vloedwasvanheroïne.

Mildheid
De rechtbank verleende hem
mildheid en sprak de twee jaar
cel grotendeels onder voorwaar-
denuit.Zomoesthijzichlatenbe-
geleidenvoorzijnverslaving.«Hij
heeft dat even volgehouden,
maar is de pedalen al snel kwijt-
geraakt. Mijn cliënt heeft toen
ook een vrouw leren kennen die
hij beter niet had gekend. Het
gaat om een erg verslaafde man
waareenoplossingvoormoetko-
men», steltVincke.
Vandaag moet hij samen met S.
voorderaadkamerinBruggever-
schijnen. (TRG)

OOSTENDE/GISTEL

De leerlingenwerden betrokken bij elke stap in het filmproces.
Foto Gudrun Steen

Leerlingen hotelschool blikken kortfilm ‘Saffraan’ in

Veertig leerlingen van het vier-
de jaar restaurant-keuken van
de Koksijdse hotelschool Ter
DuinenhebbendekortfilmSaf-
fraaningeblikt.Deopnameszit-
ten erop, de montage is aan de

KOKSIJDE

gangendevoorstellingisgepland
voorbeginmei. «Metdit filmpro-
ject willen we cultuur in de klas
opeenleukemanierbenaderen»,
zegt opvoeder Frédéric Maen-
hout. «HetverhaalvanSaffraan is

gebaseerd op de jeugdroman
‘De smaak van zijn stem’ van
Piet De Loof.Wenodigdenhem
uit voor een boeiend gesprek.
Leerkrachten Tim Vermoere en
Steven Vanheste waren nauw
betrokken bij Saffraan en alles
wat erbij kwam kijken. Oud-
leerkracht José Tyteca en zijn
echtgenote Monique Soubry
waren cameraman en geluids-
vrouwvandienst.Hetwasuiter-
aard veel meer dan de film al-
leen. De leerlingen werden bij
alle stappen nauw betrokken.
De schoolband maakte de
soundtrack, de jongeren ont-
werpen een filmposter en zul-
len gerechtjes maken op basis
van saffraan. De film duurt een
klein half uur en gaat over de
stille jonge Joost. Hij heeft de
gave om stemmenmet smaken
teassociëren.»
Je kan het project op Facebook
volgenonder ‘desmaakvanzijn-
stem’. (GUS)

De tweet vanMatteoTrentin. Ondertussen heeft ook de
jeugdienst vanAlveringemde tweet gedeeld. Foto Twitter

Renner Matteo Trentin zoekt
in Beauvoordestraat naar gps

De ItaliaansewielrennerMatteo
Trentin, vandeBelgischeploeg
Etixx-QuickStep, lanceerdeeen
opmerkelijkeoproepviaTwitter.
Naeenvalpartij indewedstrijd
Gent -Wevelgem, raaktehij zijn
Garminapparaatkwijt.

Daarmee worden de prestaties,
zoals snelheid maar ook de af te
leggenweg bijgehouden. «Als ie-
mand van jullie mijn Garmin
vindt,dat ikverloornadecrashin
de Beauvoordestraat, contacteer
me», laat de renner weten. «De
vinder krijgt een wieleruitrus-
ting.»Deoproepwerd bijna hon-
derd keer gedeeld, onder meer
ookopdeFacebookpaginavande

ALVERINGEM

jeugd- en sportdienst van Alve-
ringemzelf.
VooreenbasismodeluithetGar-
min-aanbodvoor fietsen, betaal
je 129 euro, maar die prijs loopt

op naar bijna 500 euro voor ge-
avanceerde modellen. Wie nog
eensbijhorendepedalenwil, zal
minstens850eurooptafelmoe-
ten leggen. (TVA)

NIEUWPOORT - De bouw van het nieuw hotel
Ibis Styles op de site van de vroegere camping
Sint-Jorishof start in mei. Nog voor de eer-
ste steen is gelegd, zijn er al 53 van
de 58 hotelkamers verkocht
aan zowel particulieren als
vennootschappen. Zo-
wel de bouw van de
jachthaven als het oor-
logstoerisme trekken
investeerders aan.
PAUL BRUNEEL

zijnvooralparticulieren.Hetcon-
cept dat wij hen aanbieden is te
vergelijkenmet een belegging in
appartementen.Alleenhoevenze
in ons geval geen tijd vrij te ma-
ken voor de klassieke vastgoed-
zorgen. De exploitant staat in
voor deuitbating en alle admini-
stratieve rompslomp. De inves-
teerders zijn vooral op zoek naar
een alternatief voor het spaar-
boekje dat nauwelijks nog ren-
deert en zien een belegging in
vastgoedals eenzekerheid.»

Jachthaven
Sinds enkele jaren is de stad
Nieuwpoortbezigaaneenenorm
opmars endat ontgaat ookde in-
vesteerdersniet.Erstaannogheel
watprojectenop stapel,waaron-
der de uitbreiding van de jacht-
haven,diedegrootstevanEuropa
zal worden. «Slimme investeer-
derswetendateenhotelhiermee
vanzalprofiteren.Bovendieniser
een nijpend tekort aan hotels in
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OOSTENDE

Psychopaat krijgt
fikse celstraf
Een37-jarigemanuitOostende
kreeggistereneen fiksecelstraf
van vijf jaar cel, waarvan drie
met uitstel. De man, die door
een psychiater omschreven
wordt als iemandmeteenzwa-
re perverte psychoseksualiteit,
pleegdeverschillendefeiten.Zo
gaf hij zich enkele jaren uit als
minderjarige op sociaalnet-
werksites Facebook en Badoo.
Hij creëerde er valse profielen,
enwasactiefopdeTMFchatbox
en via Skype en sms. Telkens
had hij de bedoeling om min-
derjarigejongenstotsekstever-
leiden, ietswaarhij inhetverle-
den al 12 maanden cel voor
kreeg. Hij kon enkele jongens
verleiden tot webcamseks. De
man gaf zich uit als vader van
een schoolvriendvan twee jon-
gens en overstelpte hen met
sms’jes. Eenmaal slaagde hij
erin om af te spreken met een
16-jarige jongen bij hem thuis.
Hij trokdebroekuit vande jon-
gen en begon hem te misbrui-
ken.Daarnakroophijbijde jon-
gen inbed.Nade feitenbleef hij
dejongennogmaandenstalken
via sms. Naast de celstraf moet
demaneenbehandelingvolgen
tot chemische castratie en zich
residentieel laten behandelen.
Hij is ook voor vijf jaar zijn bur-
gerrechten kwijt. De man ver-
blijft indegevangenisvanBrug-
ge. (JHM)

BREDENE

Kruispunt drie
dagen afgesloten
Omwille van een dringende
herstellingaandewaterleiding,
zal De Watergroep vandaag,
morgen en donderdag werken
uitvoeren op het kruispunt van
de Dorpsstraat en Molendorp.
Dewerkenzullenervoorzorgen
dathetkruispuntvandeDorps-
straatendeFritzVinckelaan ter
hoogte van het Molendorp ge-
durendedriedagenwordtafge-
sloten voor het verkeer. Enkel
het verkeer uit Bredene-Dorp
(Dorpsstraat) zal zich richting
Fritz Vinckelaan kunnen bege-
ven. Het verkeer uit de Sluizen-
straat moet omrijden langs de
Dorpsstraat (kruispunt oude
manege)enFritzVinckelaanom
zo de omleidingsweg in de
Oude-Tramstraat tebereiken.
In principe was het de bedoe-
ling om met deze werken te
wachten tot na dewerken in de
Duinenstraat.Maardoorhetbe-
lang van deze leiding kan De
Watergroep deze werken niet
langer uitstellen. Er wordt ‘s
nachts gewerkt om te vermij-
dendat inwoners tijdensdedag
zonderwatervallen.Dewerken
kunnen een verminderde wa-
terdruk tot gevolg hebben. Als
alles goed verloopt, moeten
deze werken tegen woensdag-
morgen voltooid zijn. Vervol-
gens wordt het wegdek her-
steld. (LBB)

KORTEMARK

Nieuwe
opleidingen
signaalgevers
De provincie organiseert nieu-
we en gratis opleidingen voor
signaalgevers. In het voorjaar
kan je via tien sessies leren hoe
je als seingever precies aan het
werk gaat. Dat kan in Sijsele,
Kortemark, Deerlijk, Alverin-
gem en Oostrozebeke. Seinge-
vers vormen een belangrijke
schakel tijdenswieler-enande-
re sportwedstrijden. Lesgevers
van de West-Vlaamse politie-
school hebben het tijdens de
drie uur durende sessies onder
meer over dewegcode, het ver-
schil tussen bevelen en aanwij-
zingen, de deontologie van de
signaalgeverenconflictbeheer-
sing.
In België zijn er zo’n 7.000 sein-
gevers. Tijdens een vorige les-
senreeks behaalden liefst 400
West-Vlamingen hun certifi-
caat.
Inschrijven kan via signaalge-
verwvl@gmail.com. (BCL)

Jong bedrijf wekt interesse van Duval Union
MaximeCarpentier (26)uitOost-
duinkerkeheeftmetzijnbedrijf
Zerocopyde interessegewekt
vanDuvalUnion.Zerocopy laat
studenten toeomhuncursussen
gratis af tedrukken inruil voor
gerichte reclameopdeprints.

«Drie studenten van de Vlerick
BusinessSchoolhebbenzerocopy
inmei2012opgericht», legtMaxi-
meCarpentieruit, dienu inBrus-
sel woont. «Een jaar later wilden
zehetvandehanddoen. Ikkende
eenvandiestudentenenkochtde
helft van de aandelen. Later ver-
wierf ikdrie kwart vandeaande-
len.Deoverige25procent isnuin
handen van Duval Union. Dat is
een marketing- en communica-
tiecollectief dat Belgische, star-
tende ondernemingen onder-
steunt.Vande101start-upsdieze
hebben ontmoet, zijn ze met zes
jonge bedrijven in zee gegaan,
waaronder het onze. Zerocopy is
nu uitgegroeid tot een platform
van meer dan 25.000 studenten
verspreid over Gent, Antwerpen,
Leuven, Namen, Luik en Louvain
LaNeuve.»

OOSTDUINKERKE

MaximeCarpentier. Foto kos

Jonge architect ontwerpt sterrenwacht
OOSTENDE

De stad Oostende wil volgend jaar star-
ten met de bouw van een Astropolis. De
sterrenwacht was onderdeel van de
Meesterproef, waarbij jonge architec-
ten samen met de Vlaamse Bouwmees-
ter hun creatieve ideeën loslaten op
concrete projecten van een stad.
LEEN BELPAEME

De stad Oostende plant een ster-
renwacht op de rand van park de
Nieuwe Koers samen met Astro
EventGroupvzw.De jongearchi-
tect Pieter-Jan Peeters ging sa-
menmetdevzwrond tafel zitten
voordeinvullingvanhetgebouw
langs de Duinkerkseweg. «Er
moest niet enkel plaats zijn voor
een wetenschappelijk centrum
met een grote en kleine waarne-
mingskoepel en een werkplaats
voor het ontwerpen en bouwen
van optische telescopen, het ge-
bouw moet ook publiek toegan-
kelijk zijn. Er komt daarom ook
eenmediazaal, tentoonstellings-
ruimte en ruimtes waarin work-
shops kunnen plaatsvinden»,
licht de jonge architect toe. Voor
devormheefthijzich lateninspi-
reren door de hangars op de
luchthaven.
Burgemeester JeanVandecastee-
le (sp.a) hoopt al volgend jaar te
kunnen starten met de bouw.
«We hebben al budget vrijge-
maakt voor de bouwvan de ster-
renwacht.Hetontwerpzal ingro-
te lijnen behouden blijven, maar

staat al jaren verborgen binnen
de militaire kazerne en werd in
2011 alsnog beschermd. De bun-
ker zou een nieuwe functie krij-
gen als stadsarchief. Babette
Zwartjes onderzocht de moge-
lijkheden. «De bunker heeft een
unieke vorm. Ik ben op zoek ge-
gaan naar een manier om de
ruimte zo optimaal mogelijk te
benutten, maar ook om de erf-
goedwaarde zo veel mogelijk tot
zijn recht te laten komen.» De
bunker is aan restauratie toe, de
stad moet hiervoor nu eerst een
dossier indienen bij de cel Erf-
goed en wachten op subsidies.
Het is dus onduidelijk wanneer
dit project kan gerealiseerdwor-

den. De burgemeester is alvast
enthousiast.«Inmei1940hebben
deDuitsershetstadhuisenhetar-
chief volledig verwoest. Dat we
het nieuwe archief nu in een
Duitse bunker zouden onder-
brengen is toch wel speciaal»,
zegtVandecasteele.

Ensorhuis
In de Meesterproef bogen jonge
architecten zichnog over het En-
sorhuis, dat momenteel te klein
is geworden voor het stijgend
aantalbezoekers.Destadwilech-
ter een ambitieuzer project. «We
willen hiervan een hefboompro-
jectmakenvoorde stad.Hetmag
daarom iets groter en duurder

zijn», zegt schepen van Toerisme
JohanVandeLanotte (sp.a).
De stad zal ookhet parkDeNieu-
weKoersaanpakken.Erkomteen
evenementenweide en een ste-
delijke buurttuin die gelinkt
wordtaanhetwoonzorgcentrum
DeDriePlatanen.Hetmasterplan
vanCatherinePyckzalverderuit-
gewerktworden. De stadheeft al
budget vrijgemaakt voor dit pro-
ject in kader van het Groen Lint.
In de Boomgaardlaan in Zand-
voorde onderzocht Dieter Leys-
sen ten slotte nog hoe er een
woonproject kon geïntegreerd
worden in de wijk. Hier wil de
stad samenwerkenmet een soci-
alewoningmaatschappij.

Architect Pieter-JanPeeters, StijnVanderheiden enPatrickJacques bij demaquette. Foto’s Proot

Bunker bij Bootsman Jonsen wordt stadsarchief

nu moet de praktische uitwer-
kingnogstartensamenmetonze
eigen diensten», zegt Vandecas-
teele.

Bunker
Ook de bunker in het woonpro-
jectBootsmanJonsenwerdonder
de loep genomen. Deze bunker

De werking is eenvoudig. «Stu-
dentenmaken een account aan
op de website, vullen hun pro-
fiel in, plaatsen hun cursussen
onlineenkunnenzedaarnagra-
tis printen. Wij halen onze in-
komsten uit de reclame die we
ophet printwerk zetten.Die re-
clameisopmaatvandestudent.
Draagtdiebijvoorbeeldeenbril,
dan zettenwe er een adverten-
tie van een brilmerk op. We
werken met vijftig adverteer-
ders samen. Dankzij de steun
van Duval Union hopenwe ons
netwerksnel tekunnenuitbrei-
den en de stap naar het buiten-
land te zetten.»
Naast Maxime werken Alvaro
SendonAleu (30) uit Brussel bij
Zerocopy en freelancemede-
werker Floris Caes (26). Info:
www.zerocopy.be. (GUS)

Deze twee zwanen komenbijzonder goed overeen. Foto Benny Proot

Zwanen vormen koppeltje in Vogelopvangcentrum
Tweezwanenzijnvandevijver
inhetAstridparkgehaald.De
enezwaan isondertussenover-
leden,deandere leerdeeen
vrouwelijke soortgenootken-
nen inhetOpvangcentrum
voorVogels enWildeDieren
(VOC) inOostende.

BRUGGE

«Er kwam zaterdag een melding
bij ons binnen van iemand, die
gezien had dat een zwaan zich
vreemd gedroeg», zegt schepen
voor Groen Philip Pierins (sp.a).
«Het dier konmoeilijk zijn even-
wichthouden. Ikhebiemandvan
de groendienst opgebeld en we
stelden vast dat een van beide

zwanen weinig bewoog. We
hebben de brandweer erbij ge-
haald en de twee zwanen laten
overbrengen naar het VOC in
Oostende. Een van de twee
mannetjeszwanenisoverleden,
deandere is gezond.»
Voor de overlevende zwaan
hangt romantiek in de lucht.
«Het klikt in ons opvangcen-
trum met een vrouwelijke
zwaan.Diewaseerstbinnenge-
bracht inhetopvangcentrumin
Merelbeke,omdatzebesmeurd
wasmet eenkleverige substan-
tie.Devrouwelijkezwaanisook
geleewiekt (waarbij één vleu-
geldeel geamputeerd is, red.).
Morgen(vandaag,red.)komtde
groendienst om de Brugse
zwaan, die een ander plaatsje
krijgt in de stad.We zullen vra-
genaandecollega’s inMerelbe-
keof hetoké isdathetvrouwtje
hem vergezelt. Zo kan een
broedkoppeltje ontstaan. Eens
de vonk overslaat tussen twee
zwanen, blijven ze voor de rest
van hun leven samen. Zwanen
zijnmonogaam.» (KPK)

DucoVentilation&SunControl,
producentvanventilatie- en
zonweringsystemen, laatmo-
menteel eennieuwstukopenba-
rewegaanleggen tussendeAl-
bert I-laanendeHandelsstraat.

De aanleg komt er om de be-
staande gebouwen van Duco en
het voormalige Noordermetaal
metelkaarteverbinden.Eenstuk
openbare weg verdwijnt hier-
door,maarDucoanticipeertdoor
zelf een nieuwe weg aan te leg-
gen. Omdat het bedrijf haar acti-
viteiten uitbreidde, drong een
uitbreidingzichop.
«Het logistieke onderdeel van de
marketingafdeling en de helft
van de grondstoffenvoorraad
werdovergebrachtnaarhetvoor-
malige gebouw van Noorderme-
taaldatzichuitstrektovereento-
tale oppervlakte van 16.500 m2.
Om de werking van het bedrijf
echter zo efficiënt mogelijk te
houden, opteren we ervoor om
beide sites met elkaar te verbin-

den en alles onder één dak te
brengen», steltmarketingmana-
ger Hendrik Dejonghe. «Om de
toegankelijkheid te vrijwaren,
ook voor andere bedrijven in de
buurt, besloten we zelf de weg
aante leggen.Het isuitzonderlijk
dat een bedrijf zelf eenweg aan-
legt.»
Dewerken aan deweg zijn al be-
gonnen, tegen de zomermoet de
aanlegachterderugzijn.Hoeveel
de kosten bedragen, deelt Duco
nietmee.Ookdeaanlegvannuts-
leidingen,verlichtingenriolering
neemthetbedrijf voorhaarreke-
ning. Schepen van Openbare
Werken Anne Dequidt (CD&V)
pikt in. «De stad Veurne betaalt
hier niet aanmee. Er is wel over-
leg geweest met het Agentschap
Wegen en Verkeer, omdat de Al-
bert I-laaneengewestweg is. Bo-
vendien komt er door die extra
weg een kruispunt bij. Wij heb-
ben de toestemming verleent.»
Eennaamvoor de straat is er nog
niet. (TVA)

Duco legt zelf openbare weg aan

VEURNE

Duco breidt uitmet eenmet nieuwe loods en eenweg. Repro GUS

Tien procent positief
De politie Westkust betrapte af-
gelopen weekend vier bestuur-
ders,ofweltienprocent,oprijden
onder invloed.
De politie controleerde in totaal

39 mensen. Er werden ook nog
vijf inbreuken vastgesteld op rij-
denzondergeldig rijbewijs of in-
breukenopdeverzekering.

(TRG)

NIEUWPOORT/KOKSIJDE/DE PANNE

http://www.gopress.be/

