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Tuinbouwer riskeert 
celstraf voor oplichting 
P.V. wordt ervan beschuldigd 
sinds 2010 twee vrouwen te heb-
ben opgelicht. Van een eerste 
slachtoffer kreeg de man 47.000 
euro bestemd voor het terugbeta-
len van een lening. Ook zou hij de 
vrouw onder druk hebben gezet 
en haar hebben overtuigd om 
haar aandeel in een woning in 
Poperinge aan hem af te staan. 
Het ging daarbij om 91.000 euro. 
De man beloofde haar dat hij het 
aandeel zou terugbetalen bij de 
verkoop van het huis. Van het 
tweede slachtoffer kreeg hij zo'n 
213.000 euro. P.V. gaf zich uit 
voor financieel adviseur en be-
loofde grote winsten, maar in 
werkelijkheid ging hij er met het 
geld vandoor. De vrouwen ver-
trouwden hem blindelings. Om-
dat er niks op papier werd gezet, 
werd de man in eerste aanleg 
vrijgesproken. In beroep riskeert 
hij alsnog 37 maanden cel. Vol-
gens de procureur-generaal zijn 
de bedragen die hij op zijn reke-
ningen stort dezelfde als diegene 
die hij leende en ook de data ko-
men overeen. “Er kan nooit zo-
veel toeval zijn.” Uitspraak op 26 
oktober. (osw)

OOSTENDE

Man riskeert celstraf 
voor slagen aan leraar 
Een man riskeert zes maanden 
cel voor slagen aan een leer-
kracht van de Oostendse buso-
school De Vloedlijn. Op 9 sep-
tember 2016 kreeg de stiefzoon 
van S.V. een time-out na een in-
cident. S.V. en de mama van de 
jongen werden uitgenodigd voor 
een gesprek, maar daar liep het 
fout. “De beklaagde gaf de leer-
kracht die verantwoordelijk was 
voor de time-out een vuistslag op 
de kin en een schop tegen het 
achterste”, stelde de procureur. 
“De beklaagde bedreigde de leer-
kracht ook, vernielde een stoel 
en trapte een deur in. Tot slot 
nam hij nog brikjes melk mee als 
trofee.” Tijdens de pleidooien in 
de rechtbank bekende S.V. de fei-
ten gedeeltelijk. “Maar die brik-
jes heeft hij niet gestolen en van 
een vuistslag was geen sprake”, 
stelde zijn advocaat. “We hopen 
dat een werkstraf volstaat.” Uit-
spraak op 23 oktober.   (aft)

Dylan Casteleyn is gefasci-
neerd in familiekunde en al-
les wat met stambomen te
maken heeft. Vorig jaar
schreef de Izegemnaar al
een boek over Maurice Lin-
gy, een van zijn voorouders
die ei zo na profwielrenner
werd. Dylan is nu zelf bezig
met dat boek te vertalen in
het Frans. 

“Toen ik klein was heb ik
nooit mijn grootvader ge-
kend. Daardoor begon ik al
snel vragen te stellen over
mijn familieleden. Die vra-
gen groeiden uit tot mijn in-
teresse in stambomen.” 

Zo vond Dylan ook het graf
van de vader van zijn bet-
overgrootvader terug. Fre-
deric Depoorter ligt begra-
ven op de begraafplaats in
Kortemark. Op het ogenblik
dat Dylan het graf terug-
vond, lag dat er verloederd
bij. De zerk dreigde te ver-
dwijnen van op het kerkhof
waar onlangs heel wat oude
graven werden weggehaald.
Dylan knapte het graf snel
helemaal op waardoor het
nu terug ordentelijk ligt. 

“Na enig speurwerk kwam
ik ook te weten dat Leon,
een van zijn zonen, sneuvel-

de bij het einde van de Eer-
ste Wereldoorlog. Na 46
maanden strijd te hebben
geleverd aan het front
kwam Leon op 29 septem-
ber 1918 om het leven tij-
dens de tweede dag van het
bevrijdingsoffensief. Op dat
ogenblik waren de Belgi-
sche troepen aan het opruk-
ken vanuit Langemark-
Poelkapelle richting Wes-
trozebeke en Passendale”,
vertelt Dylan.

Waar Leon Depoorter be-
graven ligt, is niet duidelijk.

“Ik denk dat hij als onbe-
kende soldaat op de be-
graafplaats in Houthulst
ligt. Ik kwam op het idee om
hem een waardige af-
scheidsplaats te geven bij
het graf van zijn vader.” 

Dylan liet een plaat maken
die hij overmorgen zaterdag
aanbrengt op het graf van de
ouders van Leon. “Dan is
het precies honderd jaar dat
mijn familielid gestorven is.
Een mooi eerbetoon voor
iemand die zich ingezet
heeft voor ons vaderland.” 

Leon Depoorter krijgt honderd jaar na zijn 
dood  toch een waardig graf bij zijn vader 

Jongeman geeft 
soldaat gedenkplaat
De 29-jarige Izegemnaar 
Dylan Casteleyn geeft za-
terdag, honderd jaar na-
dat de soldaat was gestor-
ven, een waardig graf aan 
Leon Louis Depoorter. Hij 
stierf  tijdens het bevrij-
dingsoffensief.
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W Dylan bij het graf van de vader van zijn betovergrootvader, Frederic Depoorter
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“Een mooi eerbetoon 
voor iemand die zich 
ingezet heeft voor 
ons vaderland”

liga. De brandweer van Veur-
ne hoopt alvast volgend jaar
een tweede editie van het
evenement te kunnen realise-
ren.   (bfr)

materiaal aan. 
Het andere deel zal tijdens

De Warmste Week van radio-
zender Studio Brussel over-
handigd worden aan de ALS-

W Het Veurnse brandweerkorps steunt Jan Bouttry en ‘De Warmste Week’.
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eters en achthonderd aanwe-
zigen werd het evenement
een geweldig succes. De vol-
ledige garage werd ingeno-
men met tafels en stoelen.
“Het doet natuurlijk heel veel
deugd dat mijn vrienden van

de brandweer iets dergelijks
organiseren. De brandweer is
voor mij een tweede thuis”,
zei Bouttry. 

Als verrassing had de brand-
weer ook een afspraak kun-
nen regelen met Jean-Marie
Dedecker, de vroegere judo-
coach van Jan. “Een heel
emotioneel moment om hem
terug te zien”, zei de graag
geziene brandweerman. 

Het benefiet bracht uitein-
delijk 13.421 euro op. Een
deeltje van de opbrengst gaat
naar Jan. De brandweer
koopt voor hem revalidatie-

Benefiet van brandweer levert
mooi bedrag op voor ALS
Het Veurnse brandweer-
korps organiseerde begin 
september een benefiet 
ten voordele van brand-
weerman Jan Bouttry. Hij 
lijdt aan de spierziekte 
ALS. 

VEURNE 

W Kenjy Pattyn was tien jaar pistoolschieter, maar kiest nu voor een carrièreswitch.
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Houthulstenaars die hoorden 
dat ik een krantenwinkel zou 
starten vroegen me ook om 
brood aan te bieden. Er zijn hier 
niet enkel weinig krantenwin-
kels, ook het aantal bakkers in 
de gemeente is niet dik gezaaid.” 

Toen Kenjy het plan opvatte 
om ook met brood te starten, 
wist hij nog niet dat in novem-
ber iets verderop bakkerij 't 
Hulstje de deuren opent. “Ik 
vind het vooral belangrijk dat er 
weer wat leven zal zijn in de 
winkelstraat van weleer. Ik vind 
de Kerkstraat een goede locatie 
om een winkel te starten. Het is 
vaak niet zo gemakkelijk om een 
parkeerplaats te vinden, maar er 
is heel veel passage”, besluit 
Pattyn.   (bfr)

Na tien jaar als pistoolschieter 
in een schrijnwerkerij te hebben 
gewerkt, maakt Houthulstenaar 
Kenjy Pattyn (28) een opvallen-
de carrièreswitch. Zaterdag 
opent hij een krantenwinkel in 
de Kerkstraat. “Enkele jaren ge-
leden sloot de krantenwinkel op 
wijk Sint-Kristoffel de deuren. 
Houthulstenaars moeten naar 
Klerken of Staden om nog een 

krantenwinkel te vinden. Het 
leek me dan ook een goed idee 
om zo'n zaak te starten.”

Hij neemt het pand in waar 
vroeger jarenlang een bakkerij 
huisde. Kenjy knapte de zaak 
helemaal op. Straks zullen klan-
ten naast kranten, kansspelen 
en telefoonkaarten er ook voor 
brood terechtkunnen. “Heel wat 

Kenjy Pattyn brengt weer brood en kranten 
naar voormalige winkelstraat van Houthulst
De Kerkstraat krijgt er 
straks een krantenwinkel 
en een bakkerij bij. “In on-
ze gemeente is er geen 
krantenwinkel meer. Ik 
merkte dat de inwoners 
daar behoefte aan hadden”, 
zegt Kenjy Pattyn.

HOUTHULST KENJY PATTYN
UITBATER NIEUWE KRANTENWINKEL

“Heel wat bewoners 
vroegen me of 
ik ook met brood 
wou starten”


