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Opnieuw inbraken
in BMW’s
Opnieuwhebbendieven twee
BMW’sopengebrokenende
middenconsolegestolen.Dit
keer sloegenze toe inZulte.De
politieonderzoektof ereen
link ismeteerdereautokraken
waarbijhetDuitseautomerk
geviseerdwerd.

Onze regio wordt al een tijdje
geteisterd door professionele
dievenbendes die het gemunt
hebben op middenconsoles,
gps’enenairbagsvan luxevoer-
tuigen. Eind maart werden ne-
gen BMW’s en Mercedessen
opengebrokeninPoeke,Deinze,
Lotenhulle en Maldegem. Nog
in diezelfdemaand gingen die-
venaandehaalmetenkelemid-
denconsoles in Knesselare en
Vinderhoute. Maandagnacht
sloegendedievenopnieuwtoe.
«Er is ingebroken in een BMW
die geparkeerd stond in deMe-
relstraat inZulte», zegt JulieVan
den Heede van de politie Dein-
ze-Zulte. «Ze gingen met de
middenconsoleenhetstuuraan
de haal. Uit een andere BMW,
die geparkeerd stond in deMa-
chelenstraat in Zulte, is eenair-
baggestolen.»
Depolitievoertheelgerichton-
derzoeknaardedaders. «Zobe-
kijken 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
eerdereautokraken.» (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
volledigvernieuwdenvoorzien
vandenodige isolatie. Omwille
van de veiligheid van de kinde-
renwordendezewerkenuitge-
voerd tijdens depaasvakantie»,
laat OCMW-secretaris Dirk
Adams weten. «Nadien volgen
nogdepreventievehoutbehan-
deling en het injecteren van de
binnenmuren. Daarna zijn er
nogvolgendewerkenvoorzien:
nieuwe toiletten, een nieuwe
keukenblok, vloerrenovatie en
de herstelling van de plafonds.
Het einde van de werken is dit
najaar voorzien. Voor dit reno-
vatieproject hebben we een
budget voorzien van 155.000
euro. De bedoeling is om met
het nieuwbouwproject van het
HuisvanhetKindenmethetre-
novatieproject Pluto een kind-
vriendelijke en hedendaagse
kindercampus te realiseren in
het centrumvanZulte.» (GRG)

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 inGent be-
slist. T.D. werd vrijdagmiddag
bij de kraag gevat samen met
enkele minderjarigen. De ben-
de zat in een Volkswagen Polo
op de parking in de Prinsen-
goeddreef.Dezelfdewagenwas
diedagookalopgemerktbijeen
handtasdiefstal op de parking
vandeCarrefour inAalter enbij
een handtasdiefstal eerder vo-
rigeweek inOostende.
T.D. verscheen voor de onder-
zoeksrechter die besliste om
hem verder aan te houden. De
raadkamer verlengde die aan-
houding gisteren, waardoor de
man nog minstens een maand
in de cel moet blijven. De min-
derjarigen werden vrijgelaten,
maar kregen wel voorwaarden
opgelegd. (LKI)

Nederlandse supermarkt is eerste winkel van Driespoort Shopping

Veel nieuwsgierigen bij opening Albert Heijn
DEINZE

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.
Eerstmoestenernoglintjesdoor-
geknipt worden. Dit gebeurde
door de Deinse schepen van Lo-
kale Economie Bruno Dhaenens
(OpenVld),managerLucDeBaets
en supermarktmanager Bart De-
bast. Ook klant en superfan Ann
Stroobants,dieviaeenFacebook-
wedstrijd winkelburgemeester
was voor één dag (zie kader),
mocht mee de winkel openen.
Onderluidgeschalenbelgerinkel
van bellenman Nick Hollevoet
schuifelden de eerste klanten
naar binnen. De Deinzenaren
kwamen niet allemaal tegelijk
toe, maar eerder verspreid over
denamiddag. Tegen16uurzatde
winkel al goedvol.

«We zijn blij met de opkomst»,
zegt supermarktmanager Bart
Debast. «Ikbenookenormfierop
deprestatiediehetheleteamhier
heeft geleverd. De winkel ziet er
prachtig uit. Albert Heijn wil
graag de persoonlijke kruidenier
zijn waar boodschappen, verras-
sendeproducten,Hollandseprij-
zen en persoonlijke service hand
in hand gaan. We willen dat de
klant het gevoel heeft van thuis-
komenalshijof zijhierkomtwin-
kelen. We spelen enerzijds in op
de typische Vlaamse goesting en
zohebbenwenuookchateaubri-
andenwild inonze rekken,maar
anderzijds bieden we ook onze
Nederlandse producten zoals
kaasenzuivel,biologischeartike-
len en bloemen. Als je iets niet in
onzewinkelvindt,kanjedit laten
weten aan de infobalie.Wij kun-
nen ons assortiment altijd uit-
breiden. We bieden ook de

smaakgarantie: smaakt een aan-
gekocht 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 ope-
ning», zegt een tevredenproject-

ontwikkelaarHendrikDeKeuke-
leire van Driespoort Shopping.
«Jammer dat onze hoofdingang
nogniet beschikbaar is,maardat
komt door de onvoorziene wer-
kenophet kruispuntmet deVol-
hardingslaan. De bezoekers die
vanuitde richtingvanhet station
komen, kunnen binnenrijden
langs de weg naast Optiek Lam-
merant 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
isditweekendookwelkomophet
gratisFoodFarmFiësta,waarbij je
iets lekker kan eten of drinken
aan een van de vele foodtrucks
dieophet terreinzullen staan.»
Albert Heijn is open opmaandag
van12 tot 20uur, vandinsdag tot
zaterdag van 8 tot 20 uur en op
zondag van 9 tot 12 uur. Er zijn
150parkeerplaatsenbeschikbaar.

Een tevredenmanagerBartDebastmet in de achtergrond een gezellige drukte in deAlbertHeijn:
«De klantmoet het gevoel hebben dat hij hier thuiskomt», zegtDebast. Foto’s Statius

De feestelijke opening van Albert Heijn
lokte gisterenmiddag heel wat nieuws-
gierigen naar het Driespoort Shopping-
center. Deinze heeft er met deze Neder-
landse winkelketen een mooie aanvul-
ling bij op haar al uitgebreide super-
marktenaanbod. «De klant moet het ge-
voel hebben dat hij hier thuiskomt», zegt
supermarktmanager Bart Debast.
ANTHONY STATIUS

AnnStroobants is ‘burgemeester’ vanDeinsewinkel

«Gewonnen dankzij lofdicht over Albert Heijn»
AnnStroobants isgisterenverko-
zen tot ‘burgemeester’ van de
DeinseAlbertHeijn.Devrouwuit
Deinze was de winnares van een
Facebookwedstrijdwaarbij klan-
tenmoesten laten zien dat ze fan
zijnvanAH.Zijenhaargezinwon-
nen een goodiebag met allerlei
boodschappen. «Ik ben een heel
grote fan van Albert Heijn», zegt
Ann.«MijndochterLauraspoorde
mij aan om mee te doen met de
Facebookwedstrijd en ik heb een
lofdicht geschreven. Sinds de
winkel in Oudenaarde zo’n twee
jaar geledenhaar deurenopende, ga ik daarwekelijks omboodschappen. Ik bendan
ookheelgelukkigdat ikernueenvlakbijmijnhuisheb,datbespaartmijheelwat tijd
enbenzinekosten. Het assortiment slaatjes en klaargemaaktemaaltijden is heel uit-
gebreidendepannenkoekenzijnoverheerlijk. Ikvindhetookeenzeergezelligewinkel
enhet is ook totaalnietduur invergelijkingmetandereketens.» (ASD)

VerenaSchwarzwintminuut gratiswinkelen

«We gaan onze kar volsteken met champagne»
Aan de ingang van de Albert Heijn
kon iedereen gisteren zijn geluk be-
proevenaanhetprijzenrad.Naasteen
potpindakaas, hagelslagof appelsap
kon één klant ook nog de grote jack-
potwinnen. «Ik heb eenminuut gra-
tis winkelen gewonnen», zegt een
dolgelukkigeVerenaSchwarzuitMa-
chelen,diesamenmethaarmanPhi-
lippe stond aan te schuiven. «Ik had
nooit gedacht dat ik dat zouwinnen.
Mijnmanenikwarenonsnogaanhet
afvragen wat we zouden kopen,
mochtenwede ‘1minuutgratiswin-
kelenwinnen’.Wehebbenunaniem
beslist om zo snel mogelijk naar de drankafdeling te lopen en onze kar vol te stouwen
met champagne», zegt zemet een knipoog. «Wij zijn al in heelwat Albert Heijn-winkels
geweest, vanHarelbeke tot inOudenaarde», zegtPhilippe. «WeetengraagAziatischege-
rechtenenhunassortimentaankoudeschotels isookgroot.Zedoenbovendienveelaan-
biedingen.» (ASD)

NadineenFrancineblijmet ruimekeuze

«Mooie aanvulling op andere supermarkten»
«Wij hebben graag wat afwisseling, dus
we kwamen eens rondneuzen», zegt Na-
dineuitDeinze,diemethaargoedevrien-
din Francine regelmatig samen bood-
schappendoet. «Meestal gaanwenaar de
Carrefour, want Francine woont in de
Mouterijdreef.DeAlbertHeijnisweldich-
ter bij mijn huis op de Gaversesteenweg.
We vinden het goed dat hier veel suiker-
vrije producten worden gepromoot. Er is
veelkeuzeenerzijnookveelnieuwepro-
ducten te vinden. Ik vind afwisselingwel
belangrijk.Dit is eenmooieaanvullingop
deanderewinkels inDeinze.» (ASD)

TweelingzussenYmkeenFrauke (9) vullen kleine karretjes

«Ze hebben veel snoep en koeken»
DenegenjarigetweelingYmke
enFraukeVerheggeuitDeinze
vuldengisterennamiddaghun
kleine karren met zoveel mo-
gelijk lekkeredingen.«Hetisde
eerstekeerdatweineenAlbert
Heijn komen», vertelt Ymke.
«We kwamen uit nieuwsgie-
righeideenskijken,maarhet is
eenmooie winkel, dus we ko-
men zeker nog terug. Ze heb-
ben hier gelukkig ook veel
snoepenkoeken, heel belang-
rijk.» (ASD)

Depompiers spoten hetwegdek in deVaartstraat schoon. Foto JVK

Dorp afgesloten door oliespoor
Een tankwagen heeft gisteren
rond16uureenoliespoorachter-
gelaten in de Vaartstraat en de
Kerkstraat in Lembeke. De onge-
vaarlijke palmolie maakte het
wegdekheelgladendepompiers
vanKaprijke kwamen ter plaatse
omhetwegdekschoontespuiten
metspecialedetergenten.Zekre-
gendaarbijookdehulpvandeci-
vielebescherming.
Tijdens de opruimwerken wer-
den de Vaartstraat en de Kerk-

straat afgesloten voor het ver-
keer. «De palmolie kwamuit een
vrachtwagendieopwegwasnaar
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 pre-
cies is fout gelopen, wordt nog
onderzocht.» Rond 19 uurwaren
de stratenproper enkonhet ver-
keerweerdoor. (NDBO)

LEMBEKE LEMBEKE
Snoeiafval inbrand
DebrandweerpostvanKaprijkeis
gisterenmiddaguitgeruktomeen
afvalbrand in een tuin in de Lem-
beekse Kaprijkestraat te blussen.
Een buurtbewoonster merkte de
rook op en verwittigde de hulp-
diensten.Uiteindelijkbleekhetom
aangestoken snoeiafval te gaan.
Omdat de eigenaar van het per-
ceelnietaanwezigwas,beslootde
brandweer zelf het vuur te blus-
sen.Het vuurwas snel onder con-
trole en sloeg niet over op omlig-
gendegebouwen. (NDBO)


