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EEKLO-DEINZE
ZULTE
Opnieuw inbraken
in BMW’s

Opnieuw hebben dieven twee
BMW’s opengebroken en de
middenconsole gestolen. Dit
keer sloegen ze toe in Zulte. De
politie onderzoekt of er een
link is met eerdere autokraken
waarbij het Duitse automerk
geviseerd werd.
Onze regio wordt al een tijdje
geteisterd door professionele
dievenbendes die het gemunt
hebben op middenconsoles,
gps’en en airbags van luxevoertuigen. Eind maart werden negen BMW’s en Mercedessen
opengebroken in Poeke, Deinze,
Lotenhulle en Maldegem. Nog
in diezelfde maand gingen dieven aan de haal met enkele middenconsoles in Knesselare en
Vinderhoute. Maandagnacht
sloegen de dieven opnieuw toe.
«Er is ingebroken in een BMW
die geparkeerd stond in de Merelstraat in Zulte», zegt Julie Van
den Heede van de politie Deinze-Zulte. «Ze gingen met de
middenconsole en het stuur aan
de haal. Uit een andere BMW,
die geparkeerd stond in de Machelenstraat in Zulte, is een airbag gestolen.»
De politie voert heel gericht onderzoek naar de daders. «Zo bekijken we de beelden van onze
ANPR-camera’s om te zien of er
geen voertuigen van vreemde
origine passeerden. We gaan
ook na of er een link is met de
eerdere autokraken.» (JEW)

ZULTE
Renovatie van
kinderopvang
Pluto gestart
Langs de Staatsbaan in Zulte is
de eerste fase van de renovatie
van de buitenschoolse opvang
Pluto gestart. «Het dak wordt
volledig vernieuwd en voorzien
van de nodige isolatie. Omwille
van de veiligheid van de kinderen worden deze werken uitgevoerd tijdens de paasvakantie»,
laat OCMW-secretaris Dirk
Adams weten. «Nadien volgen
nog de preventieve houtbehandeling en het injecteren van de
binnenmuren. Daarna zijn er
nog volgende werken voorzien:
nieuwe toiletten, een nieuwe
keukenblok, vloerrenovatie en
de herstelling van de plafonds.
Het einde van de werken is dit
najaar voorzien. Voor dit renovatieproject hebben we een
budget voorzien van 155.000
euro. De bedoeling is om met
het nieuwbouwproject van het
Huis van het Kind en met het renovatieproject Pluto een kindvriendelijke en hedendaagse
kindercampus te realiseren in
het centrum van Zulte.» (GRG)

Nederlandse supermarkt is eerste winkel van Driespoort Shopping

Veel nieuwsgierigen bij opening Albert Heijn

DEINZE
De feestelijke opening van Albert Heijn
lokte gisterenmiddag heel wat nieuwsgierigen naar het Driespoort Shoppingcenter. Deinze heeft er met deze Nederlandse winkelketen een mooie aanvulling bij op haar al uitgebreide supermarktenaanbod. «De klant moet het gevoel hebben dat hij hier thuiskomt», zegt
supermarktmanager Bart Debast.
ANTHONY STATIUS
De dertigste Belgische Albert
Heijn-winkel, de eerste in onze
regio, opende pas om 14 uur zijn
deuren voor het grote publiek,
maar in de voormiddag kwamen
er al heel wat kijklustigen langs.
Eerst moesten er nog lintjes doorgeknipt worden. Dit gebeurde
door de Deinse schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens
(Open Vld), manager Luc De Baets
en supermarktmanager Bart Debast. Ook klant en superfan Ann
Stroobants, die via een Facebookwedstrijd winkelburgemeester
was voor één dag (zie kader),
mocht mee de winkel openen.
Onder luid geschal en belgerinkel
van bellenman Nick Hollevoet
schuifelden de eerste klanten
naar binnen. De Deinzenaren
kwamen niet allemaal tegelijk
toe, maar eerder verspreid over
de namiddag. Tegen 16 uur zat de
winkel al goed vol.

Een tevreden manager Bart Debast met in de achtergrond een gezellige drukte in de Albert Heijn:
«De klant moet het gevoel hebben dat hij hier thuiskomt», zegt Debast. Foto’s Statius
smaakgarantie: smaakt een aangekocht product toch niet zoals
gehoopt; breng het terug en je
krijgt je geld terug.»

Hoofdingang

Met deze feestelijke opening is
ook het startschot gegeven voor
de bedrijvigheid op Driespoort
Shopping. «Het heeft veel bloed,
zweet en tranen gekost om op
schema te blijven met deze opening», zegt een tevreden project-

ontwikkelaar Hendrik De Keukeleire van Driespoort Shopping.
«Jammer dat onze hoofdingang
nog niet beschikbaar is, maar dat
komt door de onvoorziene werken op het kruispunt met de Volhardingslaan. De bezoekers die
vanuit de richting van het station
komen, kunnen binnenrijden
langs de weg naast Optiek Lammerant en ze kunnen er weer af
langs het steegje tussen café De
Zoeten Inval (vroeger Derby) en

Orlando Fitness. Langs die weg
kan het verkeer komend van de
E17 ook op het terrein. Iedereen
is dit weekend ook welkom op het
gratis Food Farm Fiësta, waarbij je
iets lekker kan eten of drinken
aan een van de vele foodtrucks
die op het terrein zullen staan.»
Albert Heijn is open op maandag
van 12 tot 20 uur, van dinsdag tot
zaterdag van 8 tot 20 uur en op
zondag van 9 tot 12 uur. Er zijn
150 parkeerplaatsen beschikbaar.

Ann Stroobants is ‘burgemeester’ van Deinse winkel

Verena Schwarz wint minuut gratis winkelen

Ann Stroobants is gisteren verkozen tot ‘burgemeester’ van de
Deinse Albert Heijn. De vrouw uit
Deinze was de winnares van een
Facebookwedstrijd waarbij klanten moesten laten zien dat ze fan
zijn van AH. Zij en haar gezin wonnen een goodiebag met allerlei
boodschappen. «Ik ben een heel
grote fan van Albert Heijn», zegt
Ann. «Mijn dochter Laura spoorde
mij aan om mee te doen met de
Facebookwedstrijd en ik heb een
lofdicht geschreven. Sinds de
winkel in Oudenaarde zo’n twee
jaar geleden haar deuren opende, ga ik daar wekelijks om boodschappen. Ik ben dan
ook heel gelukkig dat ik er nu een vlak bij mijn huis heb, dat bespaart mij heel wat tijd
en benzinekosten. Het assortiment slaatjes en klaargemaakte maaltijden is heel uitgebreid en de pannenkoeken zijn overheerlijk. Ik vind het ook een zeer gezellige winkel
en het is ook totaal niet duur in vergelijking met andere ketens.» (ASD)

Aan de ingang van de Albert Heijn
kon iedereen gisteren zijn geluk beproeven aan het prijzenrad. Naast een
pot pindakaas, hagelslag of appelsap
kon één klant ook nog de grote jackpot winnen. «Ik heb een minuut gratis winkelen gewonnen», zegt een
dolgelukkige Verena Schwarz uit Machelen, die samen met haar man Philippe stond aan te schuiven. «Ik had
nooit gedacht dat ik dat zou winnen.
Mijn man en ik waren ons nog aan het
afvragen wat we zouden kopen,
mochten we de ‘1 minuut gratis winkelen winnen’. We hebben unaniem
beslist om zo snel mogelijk naar de drankafdeling te lopen en onze kar vol te stouwen
met champagne», zegt ze met een knipoog. «Wij zijn al in heel wat Albert Heijn-winkels
geweest, van Harelbeke tot in Oudenaarde», zegt Philippe. «We eten graag Aziatische gerechten en hun assortiment aan koude schotels is ook groot. Ze doen bovendien veel aanbiedingen.» (ASD)

Nadine en Francine blij met ruime keuze

Tweelingzussen Ymke en Frauke (9) vullen kleine karretjes

«Gewonnen dankzij lofdicht over Albert Heijn»

«Mooie aanvulling op andere supermarkten»
«Wij hebben graag wat afwisseling, dus
we kwamen eens rondneuzen», zegt Nadine uit Deinze, die met haar goede vriendin Francine regelmatig samen boodschappen doet. «Meestal gaan we naar de
Carrefour, want Francine woont in de
Mouterijdreef. De Albert Heijn is wel dichter bij mijn huis op de Gaversesteenweg.
We vinden het goed dat hier veel suikervrije producten worden gepromoot. Er is
veel keuze en er zijn ook veel nieuwe producten te vinden. Ik vind afwisseling wel
belangrijk. Dit is een mooie aanvulling op
de andere winkels in Deinze.» (ASD)

KNESSELARE/AALTER
Winkeldief blijft
aangehouden

De jongeman die vorige week
vrijdag opgepakt werd na een
winkeldiefstal in Knesselare
blijft voorlopig in de cel. Dat
heeft de raadkamer in Gent beslist. T.D. werd vrijdagmiddag
bij de kraag gevat samen met
enkele minderjarigen. De bende zat in een Volkswagen Polo
op de parking in de Prinsengoeddreef. Dezelfde wagen was
die dag ook al opgemerkt bij een
handtasdiefstal op de parking
van de Carrefour in Aalter en bij
een handtasdiefstal eerder vorige week in Oostende.
T.D. verscheen voor de onderzoeksrechter die besliste om
hem verder aan te houden. De
raadkamer verlengde die aanhouding gisteren, waardoor de
man nog minstens een maand
in de cel moet blijven. De minderjarigen werden vrijgelaten,
maar kregen wel voorwaarden
opgelegd. (LKI)

«We zijn blij met de opkomst»,
zegt supermarktmanager Bart
Debast. «Ik ben ook enorm fier op
de prestatie die het hele team hier
heeft geleverd. De winkel ziet er
prachtig uit. Albert Heijn wil
graag de persoonlijke kruidenier
zijn waar boodschappen, verrassende producten, Hollandse prijzen en persoonlijke service hand
in hand gaan. We willen dat de
klant het gevoel heeft van thuiskomen als hij of zij hier komt winkelen. We spelen enerzijds in op
de typische Vlaamse goesting en
zo hebben we nu ook chateaubriand en wild in onze rekken, maar
anderzijds bieden we ook onze
Nederlandse producten zoals
kaas en zuivel, biologische artikelen en bloemen. Als je iets niet in
onze winkel vindt, kan je dit laten
weten aan de infobalie. Wij kunnen ons assortiment altijd uitbreiden. We bieden ook de

«We gaan onze kar volsteken met champagne»

«Ze hebben veel snoep en koeken»

De negenjarige tweeling Ymke
en Frauke Verhegge uit Deinze
vulden gisterennamiddag hun
kleine karren met zoveel mogelijk lekkere dingen. «Het is de
eerste keer dat we in een Albert
Heijn komen», vertelt Ymke.
«We kwamen uit nieuwsgierigheid eens kijken, maar het is
een mooie winkel, dus we komen zeker nog terug. Ze hebben hier gelukkig ook veel
snoep en koeken, heel belangrijk.» (ASD)

LEMBEKE Dorp afgesloten door oliespoor
Een tankwagen heeft gisteren
rond 16 uur een oliespoor achtergelaten in de Vaartstraat en de
Kerkstraat in Lembeke. De ongevaarlijke palmolie maakte het
wegdek heel glad en de pompiers
van Kaprijke kwamen ter plaatse
om het wegdek schoon te spuiten
met speciale detergenten. Ze kregen daarbij ook de hulp van de civiele bescherming.
Tijdens de opruimwerken werden de Vaartstraat en de Kerk-

straat afgesloten voor het verkeer. «De palmolie kwam uit een
vrachtwagen die op weg was naar
de vestiging van Lotus Bakeries»,
vertelt politiecommissaris John
Van Acker. «De trucker moest
daar een levering doen en had
wellicht niet door dat zijn tanker
aan het lekken was. Wat er precies is fout gelopen, wordt nog
onderzocht.» Rond 19 uur waren
de straten proper en kon het verkeer weer door. (NDBO)

LEMBEKE

Snoeiafval in brand

De pompiers spoten het wegdek in de Vaartstraat schoon. Foto JVK
GE

De brandweerpost vanKaprijkeis
gisterenmiddag uitgerukt om een
afvalbrand in een tuin in de Lembeekse Kaprijkestraat te blussen.
Een buurtbewoonster merkte de
rook op en verwittigde de hulpdiensten.Uiteindelijkbleekhetom
aangestoken snoeiafval te gaan.
Omdat de eigenaar van het perceelnietaanwezigwas,beslootde
brandweer zelf het vuur te blussen. Het vuur was snel onder controle en sloeg niet over op omliggende gebouwen. (NDBO)

