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DEINZE 70 personeelsle
den, 15.000 artikelen, een 
winkeloppervlakte van 1.500 
vierkante meter op de voor
malige site Colle, Belgische 
topproducten en typische 
Hollandse blikvangers als 
duovla, drop en pindakaas. 
‘Veel positieve elementen sa
men om een warm gevoel van 
thuiskomen te krijgen’, zei 
Roelofsen.

Supermarktmanager Bart 
Debast is ‘fier op deze gezel
lige winkel waar de klanten 
genieten van een geweldige 
service. Koffie, proevertjes, 
kwaliteitsgarantie of geld te
rug, altijd laat open, de focus 
op de Vlaamse smaak en de 
vaak originele inhoud van de 
winkelrekken.’ 

Het moet gezegd, Albert 
Heijn is in recordtempo en in 
moeilijke omstandigheden  
nog steeds zware werken op 
en naast de Gaversesteenweg 

 tot een prachtige winkel 
aangekleed.

Schepen voor Lokale Econo
mie Bruno Dhaenens, die 
burgemeester Jan Vermeulen 
verving, weet het nu al. ‘Al
bert Heijn zal Deinze nog 
aantrekkelijker maken’, zei 
hij. ‘Ik ben dan ook zeer fier 
op deze mooie zaak.’

Albert Heijn gaat er prat op 
dat zijn ‘assortimentsdialoog’ 
een levend begrip is en geen 
dode letter. Een product ligt 
niet in de rekken? Geen pro

bleem, het wordt aan het 
gamma toegevoegd. En als 
een bepaald product er toch 
wel is, maar niet goed 
smaakt, krijgt de klant zijn 
geld terug.

Aanschuiven

Intussen schoven buiten al 
vele tientallen klanten aan 
om binnen te raken. Hoog 
tijd dus om het lint door te 
knippen. Dat gebeurde op af
roep door de stadsbelleman 
Nick Hollevoet. Op de par
king stonden ook spelletjes 
als het rad van fortuin dat, 
bij winst, goed was voor een 

of andere lekkernij.
‘Waarom ik hier als eerste 

sta? Omdat ik een grote fan 
van Albert Heijn ben. Neen, 
ik woon niet in Deinze, maar 
ik heb de verplaatsing er wel 
voor over’, zei een dame in de 
file van winkelwagentjes.

Albert Heijn is elke dag 

open tot 20 uur en op zondag 
van 9 tot 12 uur. Er is een 
ruime parking met 150 plaat
sen. 

De supermarkt is de eerste 
zaak die opent in het nieuwe 
shoppingcenter Driespoort. 
Meer winkelopeningen wor
den verwacht tegen de zomer.

Veel volk gisteren 
voor de opening van de 
supermarkt Albert 
Heijn op de site Drie
spoort. ‘De Deinzenaar 
is duidelijk tevreden 
met onze dertigste 
vestiging in België’, zei 
manager voor winkel
openingen, Jan Roelof
sen.

Het ruime aanbod in de winkel
kan voor keuzestress zorgen

Grote belangstelling 
bij opening Albert Heijn

,,BRUNO DHAENENS
Schepen Lokale
Economie
 

Deze zaak zal 
Deinze nog 
aantrekkelijker maken

File voor de opening 
van Albert Heijn.  Foto: jrz

Genodigden, met in het midden exburgemeester 
van Zulte Georges Peirs, die tientallen jaren op 
deze site werkte bij Colle zeemlederfabriek. Foto: jrz

JOHAN DE RUYCK

Omstreeks 15 uur vatte een 
berg afval vuur op het erf van 
Filip De Reu in de Kaprijke
straat. ‘De berg was zo groot 
dat we de zaak met nat spui
ten alleen niet onder controle 
kregen’, zeggen kapiteins 
Wallaert en Goossens van de 
hulpverleningsposten Eeklo 
en Kaprijke.

De brand, die wellicht spon
taan ontstond, veroorzaakte 
een dik rookgordijn. Een 
kraan schepte de berg afval 
weg naar een aanpalend stuk 
weiland. Daardoor kon de 

brandweer het smeulende 
goedje beter te lijf gaan. De 
korpsen kregen hulp van de 
collega’s uit Waarschoot. Er 
kwam zelfs een grote tankwa

gen van het korps uit Aalter 
aan te pas om voldoende wa
ter te hebben. ‘Door de inzet 
van dit voertuig beschikten 
we over voldoende bluswater 

om ononderbroken te kunnen 
werken’, gaat Wallaert verder.

De brandweer had gister
avond nog de handen vol met 
de bluswerken.  (emt)

Vier brandweerkorpsen rukken uit nadat berg afval vuur vat

De brandweer had het niet onder de markt om het vuur te doven. Foto: emt

LEMBEKE Niet minder dan 
vier brandweerkorpsen 
waren gisterenmiddag no
dig om een smeulende berg 
afval in de Kaprijkestraat 
in Lembeke te lijf te gaan.

AALTER

Illegaal verstopt 
in doos
melkflesdopjes

In een vrachtwagen aan 
het bedrijf Campina in de 
Venecolaan werd gisteren 
een illegaal aangetroffen. De
man, afkomstig uit het Mid
denOosten, zat verstopt in 
een doos gevuld met 
schroefdopjes voor melk
flessen. De politie doorzocht
de rest van de vrachtwagen,
maar er bleek zich slechts 
één verstekeling aan boord 
te bevinden. (osw)

 
EEKLO/SINTLAUREINS/

KAPRIJKE

2.100 euro aan 
boetes na controle
zwaar vervoer

De dienst verkeer van de 
politie Meetjesland Cen
trum (Eeklo, Kaprijke, Sint
Laureins) heeft dinsdag 
controles georganiseerd op 
zwaar vervoer, meer speci
fiek overlading en niet re
glementaire lading. Daarbij 
zijn drie processenverbaal 
opgesteld voor een totaal
som van 300 euro voor 
chauffeurs die in België wo
nen. Voor de chauffeurs die
geen vaste verblijfplaats 
hebben in België, zijn on
middellijke inningen uitge
schreven voor een bedrag 
van 1.800 euro. (osw)

 
ZELZATE

20 overtredingen 
in Kanaalstraat

In de Kanaalstraat werden
gisterenvoormiddag 615 
voertuigen aan een controle
onderworpen. De toegelaten
snelheid is er 50 kilometer 
per uur. Er werden 20 over
tredingen vastgesteld.  (osw)

 
WACHTEBEKE

Controle in
Walderdonk

De politie hield gisteren
voormiddag een controleac
tie op de Walderdonk. Daar 
werden 361 voertuigen aan 
een controle onderworpen. 
De toegelaten snelheid is er
50 kilometer per uur. Er 
werden 20 overtredingen 
vastgesteld.  (osw)

 
LOVENDEGEM

Wegversmallin
gen in Larestraat 

In de Larestraat worden 
ter hoogte van huisnum
mers 20 en 30 twee wegver
smallingen opgesteld voor 
een proefperiode van zes 
maanden, vanaf 13 april tot 
13 oktober.

Daarna zal deze proefop
stelling in de commissie 
verkeer geëvalueerd wor
den.  (osw)


