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Gebouwen Driespoort Shopping omgebouwd tot lasershooting in afwachting van opening

Winkelcentrum wordt pop-upschietgalerij

DEINZE

BEWONER NIET OPGEZET MET RECLAME
VOOR DRIESPOORT OP ZIJGEVEL

In afwachting van het openingsfeest op 21 november wordt het winkelcentrum Driespoort Shopping omgetoverd tot een
pop-upschietgalerij. Met
achtduizend lege CocaColabakken richt de Deinse teambuildingsorganisatie Movemint er een tijdelijke oorlogszone in.
Vanaf zaterdag kan iedereen er komen boogschieten of lasershooten.
ANTHONY STATIUS
De grote opening van Driespoort Shopping aan
de Gaversesteenweg komt na enige vertraging
nu toch dichterbij. «Normaal was het openingsfeest voorzien voor eind augustus, maar
door vertraging aan de werken, is dit uitgesteld naar 21 november», zegt eigenaar Hendrik De Keukeleire. «Donderdag opent Action
haar deuren en eind oktober verhuist Van
Kerkhove van het station naar haar nieuwe locatie. Op 21 november openen Grand Café en
Atita Papierwaren en dit zal gepaard gaan met
een groot feest met heel wat animatie en verrassingen voor de klanten. In een latere fase
openen nog de fitnessketen Oxygen en de
schoenenwinkel Molders.»
In afwachting van het openingsfeest kan er
vanaf zaterdag in de voorlopig lege gebouwen
archery tag of lasertag gespeeld worden. De

Dirk Heyerick die naast Driespoort Shopping woont, is niet
opgezet met de grote reclame
voor het nieuwe winkelcentrum die op zijn zijgevel is geschilderd. «Ik heb daar nooit
toestemming voor gegeven»,
zegt hij.
Dirk Heyerick en Nathalie Docquier kenden het voorbije jaar al
veel tegenslag met hun huis op
de Gaversesteenweg. In december vorig jaar verzakte hun huis
door een slecht aangesloten waterleiding en vorige week liep er
regenwater in hun woonkamer
door een scheur in de dakgoot.
Dirk en zijn gezin wonen voorlopig in een huurhuis. «Toen ik
zaterdag naar huis vertrok, was
er nog niets te zien en maandag

kreeg ik de melding dat er een
gigantische reclame van Driespoort op mijn gevel geschilderd
was», zegt Dirk.
«Ik heb de zijgevel van het huis
laten herstellen», zegt Hendrik
De Keukeleire van Driespoort
Shopping. «Voor de Driespoort
heb ik het aanpalende huis laten
slopen en de verplichte herstelkosten van de gevel waren voor
mijn rekening. Ik heb de gevel
ook laten isoleren en weer laten
schilderen. De gevel komt nu tot
op mijn grond en ik mag daar
dus reclame op zetten.»
«Dat kan toch zomaar niet?»,
zegt Dirk. «Dat is mijn gevel en
niemand heeft daar toestemming voor gevraagd. Ik heb de
politie verwittigd en dit krijgt
nog een staartje.» (ASD)

Daan Boydens (tweede van rechts) met zijn team van Movemint en in het midden
Hendrik De Keukeleire, eigenaar van Driespoort Shopping. Foto Statius
organisatie daarvan is in handen van Moviment, een onderdeel van Teamadventure dat
haar pijlen op teambuilding richt.

8.000 Coca-Colabakken

«De pop-up shooting vindt plaats in de benedenverdieping van de centrale blok ‘B’», zegt
Daan Boydens van Movemint. «De zaal waar
later de schoenenwinkel Molders in komt,
wordt omgetoverd tot een arena, waar er zowel archery tag als lasertag kan gespeeld worden. Hiervoor gebruiken we achtduizend lege
Coca-Colabakken, waarachter de schutters
zich kunnen verstoppen. Bij het lasershooten
mik je op elkaars geweer en via een projectiescherm op de muur kan je een gedetailleerde
score bijhouden. Bij archery tag wordt een

tweede terrein verdeeld in twee helften en de
bedoeling is om elkaar met pijl en boog te bekampen. Hierbij draag je een beschermend
masker en de pijlen zijn uiteraard veilig en
pijnloos. We zijn heel blij dat we dit kunnen
aanbieden op zo’n unieke locatie. Vanaf zaterdag is de arena beschikbaar voor de komende vijf weken tot en met het openingsfeest op 21 november. Een sessie duurt 45 minuten en kost tien euro per persoon. Lasertaggen kan al vanaf acht jaar en boogschieten
vanaf veertien jaar. Aan de inkomhal komt
een bar met gratis snookball, een combinatie
van snooker en voetbal.»
Reserveren kan telefonisch op 0475/20.02.48.
Meer info op www.movemint.be of de Facebookpagina ‘movemintteambuilding’.
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Op de zijgevel van het huis van Dirk Heyerick prijkt reclame
voor zijn buurman: Driespoort Shopping. Foto Statius

