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Winkelcentrum wordt pop-upschietgalerij
DEINZE

In afwachting van het ope-
ningsfeest op 21 novem-
ber wordt het winkelcen-
trum Driespoort Shop-
ping omgetoverd tot een
pop-upschietgalerij. Met
achtduizend lege Coca-
Colabakken richt de Dein-
se teambuildingsorgani-
satie Movemint er een tij-
delijke oorlogszone in.
Vanaf zaterdag kan ieder-
een er komen boogschie-
ten of lasershooten.
ANTHONY STATIUS

DegroteopeningvanDriespoortShoppingaan
deGaversesteenwegkomtnaenigevertraging
nu toch dichterbij. «Normaal was het ope-
ningsfeest voorzienvooreindaugustus,maar
door vertraging aan de werken, is dit uitge-
steld naar 21 november», zegt eigenaar Hen-
drik De Keukeleire. «Donderdag opent Action
haar deuren en eind oktober verhuist Van
Kerkhovevanhetstationnaarhaarnieuwelo-
catie. Op 21 november openenGrand Café en
AtitaPapierwarenenditzalgepaardgaanmet
een groot feestmet heelwat animatie en ver-
rassingen voor de klanten. In een latere fase
openen nog de fitnessketen Oxygen en de
schoenenwinkelMolders.»
In afwachting van het openingsfeest kan er
vanaf zaterdagindevoorlopig legegebouwen
archery tag of lasertag gespeeld worden. De

DaanBoydens (tweede van rechts)met zijn teamvanMovemint en in hetmidden
HendrikDeKeukeleire, eigenaar vanDriespoort Shopping. Foto Statius

Gebouwen Driespoort Shopping omgebouwd tot lasershooting in afwachting van opening

DirkHeyerickdienaastDries-
poort Shoppingwoont, isniet
opgezetmetdegrote reclame
voorhetnieuwewinkelcen-
trumdieopzijnzijgevel is ge-
schilderd. «Ikhebdaarnooit
toestemmingvoorgegeven»,
zegthij.

Dirk Heyerick en Nathalie Doc-
quierkendenhetvoorbije jaaral
veel tegenslag met hun huis op
deGaversesteenweg. Indecem-
bervorig jaarverzaktehunhuis
dooreenslechtaangeslotenwa-
terleidingenvorigeweeklieper
regenwater in hunwoonkamer
door een scheur in de dakgoot.
Dirk en zijn gezin wonen voor-
lopig in een huurhuis. «Toen ik
zaterdag naar huis vertrok,was
er nogniets te zien enmaandag

BEWONER NIET OPGEZET MET RECLAME
VOOR DRIESPOORT OP ZIJGEVEL

Opde zijgevel van het huis vanDirkHeyerick prijkt reclame
voor zijn buurman: Driespoort Shopping. Foto Statius

kreeg ik de melding dat er een
gigantische reclame van Dries-
poort opmijngevel geschilderd
was», zegtDirk.
«Ik heb de zijgevel van het huis
laten herstellen», zegt Hendrik
De Keukeleire van Driespoort
Shopping. «Voor de Driespoort
hebikhetaanpalendehuis laten
slopenendeverplichteherstel-
kosten van de gevelwaren voor
mijn rekening. Ik heb de gevel
ook laten isolerenenweer laten
schilderen.Degevelkomtnutot
op mijn grond en ik mag daar
dus reclameopzetten.»
«Dat kan toch zomaar niet?»,
zegt Dirk. «Dat is mijn gevel en
niemand heeft daar toestem-
ming voor gevraagd. Ik heb de
politie verwittigd en dit krijgt
nogeenstaartje.» (ASD)

organisatie daarvan is in handen van Movi-
ment,eenonderdeelvanTeamadventuredat
haarpijlenop teambuilding richt.

8.000Coca-Colabakken
«Depop-upshootingvindtplaats indebene-
denverdieping van de centrale blok ‘B’», zegt
Daan Boydens vanMovemint. «De zaal waar
later de schoenenwinkel Molders in komt,
wordt omgetoverd tot een arena,waar er zo-
welarcherytagals lasertagkangespeeldwor-
den.Hiervoorgebruikenweachtduizendlege
Coca-Colabakken, waarachter de schutters
zichkunnenverstoppen.Bijhet lasershooten
mikjeopelkaarsgeweerenviaeenprojectie-
schermopdemuurkan jeeengedetailleerde
score bijhouden. Bij archery tag wordt een

tweedeterreinverdeeldintweehelftenende
bedoeling isomelkaarmetpijl enboogtebe-
kampen. 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 za-
terdag is de arena beschikbaar voor de ko-
mende vijf weken tot en met het openings-
feestop21november.Eensessieduurt45mi-
nuten en kost tien euro per persoon. Laser-
taggenkanalvanafacht jaarenboogschieten
vanaf veertien jaar. Aan de inkomhal komt
eenbarmetgratis snookball, eencombinatie
vansnookerenvoetbal.»
Reserverenkantelefonischop0475/20.02.48.
Meer info op www.movemint.be of de Face-
bookpagina ‘movemintteambuilding’.


