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OOSTENDE/
ROESELARE

Eerste werken aan tweede golfterrein gestart
KNOKKE-HEIST

Leider van
Mediamarktbende
krijgt 8 jaar cel
in beroep
In het Gentse hof van beroep
kregen drie Roemenen hun
straffen te horen voor talloze inbraken in Mediamarktfilialen in
België. De leider van de bende
Marius S. kreeg een celstraf van
acht jaar, een bevestiging van
zijn straf. Zijn twee kompanen
kregen elk een celstraf van vijf
jaar met uitstel. De drie Roemenen hadden in 2015 en 2016 in
verschillenden Mediamarktfilialen ingebroken. Hun werkwijze
was altijd dezelfde, ze lieten zich
opsluiten in de winkel naast een
Mediamarkt en boorden ‘s nacht
een gat in de aanpalende muur
om zo binnen te geraken. De eerste winkel waar ze toesloegen
was in Oostende, daar stalen ze
voor 100.000 euro aan dure
smartphones. Ook de filialen in
Oostakker, Roeselare, Turnhout,
Wijnegem en het Nederlandse
Middelburg stonden op hun lijstje. De Mediamarktbende kon
uiteindelijk opgepakt worden in
Nederland. Toen hadden ze al
voor een totaal van meer dan
een half miljoen gestolen. Hun
buit werd telkens via Sint-Agatha-Berchem getransporteerd
naar Roemenië. (DJG)

KNOKKE-HEIST
Gemeente roept op
om Canadese vlag
buiten te hangen
Naar aanleiding van het komende Canadaweekend roept het
gemeentebestuur van KnokkeHeist iedereen op om de Canadese vlag aan balkons en gevels
uit te hangen. In het kader van
het project ‘1.000 vlaggen voor
1.000 gesneuvelde Canadese
soldaten’ kun je in het For Freedom Museum nog een exemplaar verkrijgen voor slechts 25
euro. Morgen beginnen de
plechtigheden om 9 uur met een
korte bloemenhulde aan het
Verzetsplein en om 9.30 uur met
een herdenkingmis in de Margaretakerk, opgeluisterd door het
Jeugdorkest van St. Cecilia Heist,
de For Freedom Pipers & Drums
en het koor Gaudeamus. Om
10.45 uur kunnen geïnteresseerden gratis mee met de pendelbus
voor een serene herdenkingsceremonie op de Canadese begraafplaats in Adegem. Op zondag stapt ook de ambassadeur
van Canada mee in de 33 km lange bevrijdingsmars van Hoofdplaat naar Knokke. Om 17 uur is
er als afsluiter de bloemenhulde
op het Burgemeester Frans Desmidtplein. (MMB)

NIEUWPOORT
Wegenwerken
in Albert I-laan gaan
nieuwe fase in
Vanaf 5 november starten de
wegen- en rioleringswerken in
de Albert I-laan tussen het kruispunt Victorlaan en Louisweg in
Nieuwpoort. Aan de oostzijde
komen er een dubbelrichtingsfietspad en groenzones tussen
de parking, het fiets- en voetpad. De woningen langs dat traject worden aangesloten op het
gescheiden rioleringsstelsel en
de openbare verlichting wordt
vernieuwd. Er geldt een omleiding via de westkant van de
trambedding. Het plaatselijke
verkeer naar de Oude jachthaven en de Krommehoek zal via
de Elisalaan en de dienstweg Havengeul zijn bestemming bereiken. Na de tweede fase volgt nog
de heraanleg van het kruispunt
Victorlaan en dat bij de Louisweg. (GUS)

In Knokke-Heist zijn de eerste
voorbereidende werken gestart voor de bouw van het
tweede golfterrein. Tussen het
AZ Zeno in Westkapelle en Laguna Beach in Duinbergen
komt een terrein met duinen,
bosjes, waterplassen en dus
ook een golfterrein.

De voorbereidende werken in de schaduw van het nieuwe
ziekenhuis zijn al duidelijk zichtbaar. Foto Mathias Mariën

«Voor de aanleg van dit nieuwe
landschap heeft projectontwikkelaar Ghelamco heel wat
bijkomende grond nodig. Vandaar de grote ‘bergen’ die
steeds zichtbaarder worden

voor voorbijgangers», klinkt
het bij de gemeente. Ondertussen is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het project met 3x9 holes definitief.
Op de effectieve bouwaanvraag is het nog even wachten,
maar daar worden geen problemen meer verwacht. Samen
met de opening van het nieuwe
golfterrein komt er ook het
gloednieuwe Golf-hotel. Dat
heeft meteen ook een rechtstreekse impact op ‘Le 8300’.
Het groots aangekondigde
luxehotel in het Zoute staat ondertussen al enkele jaren leeg
en werd vorig jaar al spottend
het ‘duurste spookhotel van de

kust’ genoemd. Maar daar
komt nu dus verandering in. ‘Le
8300’ wordt een soort satelliethotel dat verbonden zal zijn
met het grote Golf-hotel langs
de Nieuwstraat. Plannen die
bouwheer Ghelamco vorig jaar
al liet uitschijnen.
«Beide hotels zullen zo samen
geëxploiteerd worden door
een nieuwe uitbater», klonk
het toen. Nu lijkt er eindelijk
licht aan het einde van de tunnel te komen. Als alles volgens
schema loopt, zouden de eigenlijke werkzaamheden van
het nieuwe golfterrein na de
zomer van 2019 van start moeten gaan. (MMB)

BEMANNING LOUISE-MARIE BLIJFT 6 WEKEN OP ZEE VOOR NAVO-OEFENING

Belgische fregat kleurt West-Vlaams
BRUGGE
Het Belgische fregat Louise-Marie neemt momenteel deel aan de grootste NAVO-oefening sinds de
Koude Oorlog. 110 bemanningsleden zijn mee naar
Scandinavië. Het overgrote deel daarvan, waaronder ook de commandant van het schip, zijn West-Vlamingen. «Logisch, wie de zee kent, kiest sneller voor
de Marine.»
SABINE VAN DAMME
Aan boord van de ‘LoMa’ verloopt alles
in een familiale sfeer. De bemanning
leeft en werkt dan ook 24 uur op 24 samen. De officiële voertaal is Engels,
maar aan boord hoor je vooral WestVlaamse klanken. Er zijn 40 Franstaligen
ingescheept, de rest zijn Vlamingen. De
commandant van het schip, Kristof Van
Belleghem (46), is een Bruggeling die nu
in Oostkamp woont.
«Dat er zoveel West-Vlamingen zijn, is
logisch», stelt hij. «Het is sowieso moeilijker voor de Marine om te rekruteren
in Limburg of Vlaams-Brabant. Die
mensen kennen de zee niet. Onterecht
trouwens, iedereen die slaagt voor de
toelatingsproeven kan bij de Marine aan
de slag.» Van Belleghem voert het commando van de LoMa sinds januari 2017.
Voor de oefening in Scandinavië zal de
gehele bemanning 6 weken op zee zijn.
«Dat is lang, ja, maar als je tekent bij de
Marine weet je dat. Je bent ook continu
bezig. Ik denk dat het voor het thuisfront
soms moeilijker is dan voor ons. Ikzelf
heb 3 dochters thuis, die zijn het al gewoon dat ik zo lang weg ben. Al zijn er
ook periodes dat ik gewoon in Zeebrugge werk. Dat wisselt af.»
Ook Paulien Vercruysse (20) is een rasechte West-Vlaamse. «Ik wilde eigenlijk
bij de politie gaan, maar op een jobdag
kreeg ik info over het leger, en dat sprak

mij nog meer aan», zegt ze. «Ik zat eerst
bij de landmacht, maar de Marine is toch
meer mijn ding. Ik volgde een opleiding
tot onderofficier-kok. Dat hier naast 100
mannen slechts 10 vrouwen aan boord
zijn, is voor mij geen enkel probleem, ik
trek mijn plan. Er wordt wel eens gelachen, maar dan lach ik gewoon mee.
Hier aan boord hangt er een heel leuke,
positieve, familiale sfeer. Ik ben in augustus aan boord gekomen van de LoMa,
en we blijven varen tot eind november.
Dat ik zo lang van huis ben, vind ik eigenlijk fantastisch. Ik ben jong, het is nu
dat ik het moet doen. Een gezin, dat is
een zorg voor later.»

Bruggeling Kristof Van Belleghem voert het commando op het fregat.

560.000 liter brandstof
Sinds augustus al verzamelen alle
NAVO-troepen mensen en materiaal in
Scandinavië voor de grootste militaire
oefening sinds eind de jaren ‘80. 50.000
militairen nemen eraan deel, met 150
vliegtuigen, 60 schepen en 10.000 voertuigen. Ook de Belgische defensie tekent
present met 450 personen. Landmacht,
Medische Dienst, Luchtmacht en Marine zijn vertegenwoordigd. De LouiseMarie is 124 meter lang en heeft een dieselreserve van 560.000 liter. Er zijn onder meer torpedo’s, verschillende soorten raketten en kleiner afweergeschut
aan boord.

Nog tot 30 november vertoeft de Louise-Marie in Scandinavische wateren.

DE HAAN Kaken van vinvis op valreep gered

Foto’s Joyce Mesdag

KNOKKE-HEIST
Travestieshow met Les Folles de Gand
Op zaterdag 3 november om 20
uur en zondag 4 november om
14.30 uur zijn de travestie-artiesten van Les Folles de Gand opnieuw present in Zaal Ravelingen
in Knokke-Heist. Nog steeds
staan glitter & glamour, humor,
hoge hakken en weelderige prui-

ken synoniem voor hun shows.
De vele pluimencreaties doen je
denken aan de Parijse revues.
Imitaties van bekende sterren,
discokrakers, 90’s muziek en af
en toe een recente hit zorgen ervoor dat iedereen zijn favoriete
muziekperiode herkent. (MMB)

OUDENBURG/ZERKEGEM
Benefietconcert in Ipso Facto
Vinvis Antonius spoelde op 25 oktober aan op het strand van De Haan. Foto Benny Proot
Politicus Wilfried Vandaele heeft gevraagd
aan de Universiteit Gent en het Koninklijk
Instituut voor Natuurwetenschappen om
de kaken van de aangespoelde vinvis in De
Haan te bewaren in de faculteit dierengeneeskunde in Merelbeke. Het karkas van de
vinvis Antonius werd in snel tempo in stukken gesneden en afgevoerd voor vernietiging. Vandaele legde echter de nodige contacten en kon op de valreep bekomen dat
de kaken (4 meter lang) gered werden. «Het
KU

zou mooi zijn als we hier een project rond
konden maken, met foto’s en filmbeelden
en een verhaal over ‘onze’ vinvis», vindt
Wilfried Vandaele. De universiteit bezorgt
een offerte voor het prepareren van de kaken. Burgemeester Breemersch was het
voorstel van Vandaele genegen en dinsdag
besliste het schepencollege de kaken te laten bewaren. «Ik ben blij met deze afloop en
heb al enkele ideeën om er een educatief en
toeristisch project rond te maken.» (LBB)

De vzw Poverty Group organiseert op zaterdag 10 november
een benefietconcert in zaal Ipso
Facto in Oudenburg. De hulporganisatie uit Zerkegem bestaat
intussen een jaar en wil mensen
met financiële problemen ondersteunen door onder meer inzamelacties voor voedsel, kledij,
speelgoed of meubilair. «Tijdens
de benefiet kan het publiek kennis maken met alle faciliteiten die
vzw Poverty Group te bieden
heeft. We werken onder meer sa-

men met voedselbanken, ziekenhuizen,
hulpgroepen
en
OCMW’s», aldus de organisatie.
Schlagerzangers zoals Ingo Roberts, Kurt Laurenz, Johnny Montero en Nadia Showlight verzorgen het muzikale luik. Er volgt
ook nog een verrassingsact die
pas de avond zelf bekend wordt
gemaakt. De benefietavond is
gratis, maar er zijn wel steunkaarten van 10 euro per stuk te
verkrijgen. Meer info via
info@poverty-group.be. (BBO)

