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GELUVELD
Zaakvoerder dancing
Holiday Club riskeert
24.000 euro boete
De zaakvoerder van dancing Holi-
day Club in Geluveld hangt in de
Brugse rechtbank een geldboete
van 24.000 euro boven het hoofd
voor zwartwerk. De vervolging van
Adrien d.S. kwam er na een grote
razzia van de politie dit voorjaar. In
de nachtclub aan de rotonde bij de
Menenstraat en Wervikstraat wer-
den toen niet alleen messen en drugs
aangetroffen, maar door de sociale
inspectie ook sociaalrechtelijke in-
breuken vastgesteld. Vijf werkne-
mers bleken niet aangegeven te zijn
in het dimona-systeem van de RSZ.
«De maand sluiting na de razzia is
een zware sanctie geweest», pleitte
de advocate van d.S. «De dancing is
immers de enige professionele acti-
viteit van mijn cliënt. Zijn ogen zijn
intussen geopend. Hij woont in
Frankrijk en had niet voldoende ken-
nis van de Belgische wetgeving. Hij
beseft nu dat hij zich in orde moet
stellen en volgt alle instructies van
het sociaal secretariaat tot in de
puntjes op.» Door zijn blanco straf-
blad moet Adrien d.S. de boete wel-
licht niet volledig effectief betalen.
De rechter doet uitspraak op 24 ok-
tober. (SDVO)

POPERINGE
Belasting op
nachtwinkels
De stad Poperinge telt sinds enkele
jaren drie nachtwinkels. Door de af-
wijkende openingsuren kan dit lei-
den tot een grotere inspanning van
de stad en de politiediensten, onder
meer met betrekking tot de (ver-
keers)veiligheid en openbare net-
heid. In 2012 werd beslist om een
eenmalige openingsbelasting te in-
nen van 6.000 euro en een jaarlijkse
belasting van 1.500 euro per nacht-
winkel. Deze belasting stond op de
agenda van de gemeenteraad ter
goedkeuring. Marie-Claire Tylle-
man (Open Vld) had een aantal vra-
gen over de belasting voor nacht-
winkels en over de overlast die
nachtwinkels met zich meebrengen.
«Bij bepaalde manifestaties moet er
wat toezicht gehouden worden. Er
zijn dan controles met bijstand van
de polities. Andere overlast is be-
perkt en klachten vallen goed mee.
Het is wel een feit dat nachtwinkels
een andere publiek, uitgaanspu-
bliek, aantrekken. Wat zwerfvuil be-
treft, is er wel wat problematiek.
Soms stellen we vast dat er blikjes en
flessen gevonden worden, maar het
is moeilijk om aan te tonen dat het
zwerfvuil van de nachtwinkels
komt. De belastingen dienen vooral
om een wildgroei van nachtwinkels
te vermijden», aldus burgemeester
Christof Dejaegher (CD&V). De
openingsbelasting en jaarlijkse be-
lasting op nachtwinkels en private
bureaus voor telecommunicatie lag
ter goedkeuring tijdens de laatste
gemeenteraad. De belasting met
betrekking tot de openings- en de
jaarlijkse belasting op nachtwinkels
werd tijdens de laatste gemeente-
raad goedgekeurd. Open Vld, N-VA
en Groen onthielden zich. De andere
partijen stemden voor. (LBR)

WERVIK
Vrijdagavond 
politiek debat
In de zaal Kapittel is er morgen van-
af 19.30 uur een politiek debat naar
aanleiding van de gemeenteraads-
verkiezingen volgende maand. Het
gaat om een organisatie van de lo-
kale radio Jess FM. Het debat wordt
rechtstreeks uitgezonden op 89.9
FM. De vier lijsttrekkers Youro Ca-
sier (sp.a), Bercy Slegers (CD&V),
Belinda Beauprez (N-VA) en Bert
Verhaeghe (Open Vld-Groen-Posi-
tief Project) krijgen vijf debatrondes.
Daarin zal het gaan over mobiliteit,
inspraak, communicatie, het vereni-
gingsleven, leefbaarheid en milieu,
investeringen 2019-2024 en ten
slotte de coalitievorming.
Iedere debatronde wordt afgewis-
seld met muziek en ook ‘een intieme
ronde’ met iedere lijsttrekker afzon-
derlijk. De toegang is gratis. (DBEW)

Terwijl Werviks burgemeester
Youro Casier (50) op 14 oktober
zijn sjerp probeert te verdedi-
gen, gaat zijn broer Colin (44)
voor een zitje in de gemeente-
raad in Harelbeke. Politiek zit-
ten ze alvast op dezelfde lijn,
want ze komen allebei op voor
Sp.a. «We hebben het socialis-
me met de paplepel binnenge-
kregen», klinkt het. «Mochten
we zelf voor een andere partij
gekozen hebben, dan was dat in
onze familie ook wel aanvaard
geweest. Maar het zou voor ons-
zelf gewoon niet goed gevoeld

hebben.»
Heel vaak zien de broers elkaar
niet, daarvoor hebben ze het al-
lebei te druk. Maar áls ze elkaar
zien, gaat het opmerkelijk ge-
noeg niet over politiek. «We zijn
er allebei al genoeg mee bezig.
Maar meer dan eens kort vragen
hoe het is, zit er niet in. De ideo-
logische discussies, daar passen
we voor. Al zou er niet veel ge-
discussieerd worden, we zitten
nogal op dezelfde lijn.»
Voor Youro zijn het zijn vijfde
gemeenteraadsverkiezingen,
Colin is aan zijn tweede keer toe.
«Ik woonde nog maar twee jaar
in Harelbeke toen ik deelnam
aan de vorige verkiezingen»,

zegt Colin. «Ik was mijn plaats
nog wat aan het zoeken in de
stad. Intussen ben ik heel actief
geweest in het verenigingsle-
ven. Ik ben voorzitter van Curi-
eus, ben een tijdje actief ge-
weest bij de voetbalclub in Sta-
segem en zet me nu in bij het
Stedelijk Feestcomié. Ik reken er
dus wel op dat ik het beter zal
doen dan de 296 stemmen die
ik de vorige keer haalde.» Dat is
meteen ook de belangrijkste tip
die Youro voor zijn broer heeft.
«Zorgen dat de mensen je ken-
nen, op zoveel mogelijk zaken
aanwezig proberen te zijn. Niet
alleen de maanden voor de ver-
kiezing, maar 6 jaar lang.» (JME)

WERVIK

Youro (links) probeert een plaatsje te versieren voor 
zijn affiche aan het raam van broer Colin Casier. Foto Mesdag

Colin Casier komt net als broer Youro Casier op voor sp.a

LANGEMARK
Leraar en oud-lid S&V 
onderschrijft waarden college
Het Sint-Aloysiuscollege in Menen gunt een nieuwe
leerkracht die te zien is in de Pano-reportage over Schild
en Vrienden het voordeel van de twijfel. In de Pano-re-
portage over Schild en Vrienden wordt een filmpje ge-
toond dat werd gemaakt door de organisatie van Dries
Van Langenhove en waarin enkele leden aan het woord
komen. Een van hen blijkt sinds dit jaar leraar te zijn in
het Sint-Aloysiuscollege in Menen. Voor de directie was
dat wel eventjes schrikken.
«We zijn met de leerkracht in gesprek gegaan en we
hebben hem de vraag gesteld of hij volledig achter ons
pedagogisch project staat, waar geen plaats is voor dis-
criminatie of andere dergelijke zaken», zegt directeur
Mathieu Dehaene. «De raad van bestuur heeft akte ge-
nomen van dat gesprek en bepaalde afspraken op pa-
pier gezet. We hebben het dus niet zomaar laten pas-
seren. De raad is momenteel van oordeel dat de leraar
zich in woord en daad schaart achter ons pedagogisch
project. De leraar wordt, net als andere nieuwe leer-
krachten, begeleid door een mentor. In dit geval is er
wat verhoogde waakzaamheid. Tegelijkertijd willen we
niemand uitsluiten met wat hij of zij in het verleden
deed, want de feiten stammen van voor de man hier in
dienst was.» De betrokken leraar benadrukt op zijn Fa-
cebookpagina dat hij geen lid meer is van S&V en dat
hij achter de waarden van zijn school staat. (CMW)

De brandweerlieden van Veurne
hebben tijdens de benefietbar-
becue ‘Fire for Jan’ liefst 13.421
euro opgehaald om hun zieke
collega Jan Bouttry (52) een duw-
tje in de rug te geven.

Eind vorig jaar kreeg Jan, sergeant

in het korps en 33 jaar ervaring,
te horen dat hij aan de spierziekte
ALS leed. Met pijn in het hart
moest hij de job bij de brandweer
vaarwel zeggen. Zijn collega’s
proberen hem echter op heel wat
manieren te blijven steunen en
brengen nog regelmatig een be-

zoekje. Op 8 september organi-
seerden ze in de kazerne een bar-
becue als benefietactie. «Dat was
een enorm succes», zegt sergeant
Jurgen Bauden, een van de initia-
tiefnemers. «Er kwam ruim 800
man op af en het was een onver-
getelijke avond. Ook Jan zelf, zijn
vrouw Natalie en zijn dochters
Zoë en Sofie waren aanwezig. Een
zeer emotioneel moment was er
toen eregast Jean-Marie Dedec-
ker opdaagde. Hij gaf in het ver-
leden judolessen aan Jan. We
hebben die dag afgesloten met
een opbrengst van 13.421 euro.
Die schenken we aan Jan. Hij kan
er revalidatiespullen mee kopen.
Wat er overblijft van de cheque
schenken we tijdens de Warmste
Week van Studio Brussel aan de
ALS-Liga.» Alhoewel het voor Jan
zelf niet makkelijk was, was hij
aanwezig op de actie. «Ik ben mijn
collega’s enorm dankbaar», zegt
hij. «De brandweer is echt als een
familie. Met het geld wil ik een re-
laxzetel kopen, met het logo van
de brandweer. Zo wil ik me ver-
bonden blijven voelen.» (JHM)

VEURNE

Trots overhandigen zijn voormalige collega’s
de cheque aan Jan Bouttry. Foto Houwen

Brandweer haalt 13.421 euro op voor zieke collega

ten de kinderen in klasverband kunst-
werkjes voor de herdenking.»
Dat was onder meer het geval in vrije ba-
sisschool De Fontein. Eerder vindt mor-
gen in het kasteeldomein in Zonnebeke
om 14.30 uur ook de officiële opening
van de Belgische herinneringstuin
plaats. Het gaat om de laatste van zeven
tuinen in het Passchendaele Memorial
Park. Hierbij zijn de zeven naties verte-
genwoordigd die tijdens de Eerste We-
reldoorlog in de regio vochten. Na de
Britten, Amerikanen, Canadezen, Aus-
traliërs, Nieuw-Zeelanders en Canade-
zen komt er nu een Belgisch deel. Er

komt daarin een kunstwerk van Rik
Ryon, gemaakt uit oorlogsschroot. Als af-
sluiter is er vrijdagavond om acht uur in
de kerk van Passendale nog een concert
door Jan Wuytens uit Passendale. Tickets
hiervoor kosten vijf euro.

Museumweekend
28 september luidde het einde van de
Eerste Wereldoorlog in met het begin
van de zogenaamde Vijfde Slag van Ieper.
In alle vroegte openden Britse, Franse en
Belgische divisies het offensief aan de
heuvelrug in Zonnebeke. Ondanks de
grote verliezen, zo sneuvelden er 2.000

Belgen, was het offensief een succes,
want nagenoeg heel het front in Vlaan-
deren kwam in beweging.
In het prachtig kasteeldomein van Zon-
nebeke is er dan zaterdag en zondag ook
nog het jaarlijks museumweekend met
als thema ‘100 jaar bevrijding’. Zo’n 150
internationale figuranten en reenacters
zullen van de partij zijn. «We willen de
bezoekers confronteren met de tijdslijn»,
zegt Debbie Manhaeve.»
Tussen 10 en 18 uur zijn er doorlopend
activiteiten. De toegang is gratis. Meer
info: www.passchendaele.be of
051/77.04.41

  PLECHTIGHEID MET MILITAIRE ELEMENTEN EN PERSOONLIJKE VERHALEN

Bevrijding honderd jaar later herdacht

De scholen van Passendale zijn nauw be-
trokken bij de plechtigheid, die doorgaat
op de Passendaleplaats om 17 uur. De
herdenking in het kaasdorp brengt het
verhaal van de burgers en de vrede. Het
evenement bevat zowel militaire ele-
menten als persoonlijke verhalen en ge-
tuigenissen. Verschillende figuranten
verzorgen, onder begeleiding van de ko-
ninklijke Muziekkapel van de Marine, de
evocatie. Passendale werd tijdens WOI
bevrijd door de Belgische karabiniers en
grenadiers.
«Burgers en soldaten gaan vlak voor de
kerk het verhaal van honderd jaar gele-
den vertellen», aldus projectcoördinator
Debbie Manhaeve. «Het wordt geen klas-
sieke militaire plechtigheid. Buiten een
verwelkoming door de burgemeester
zijn er geen toespraken. We voorzien
heel veel muziek. De jeugd speelt een be-
langrijke rol. De afgelopen weken maak-

De gemeenten Zonnebe-
ke en Houthulst en het
Memorial Museum Pas-
schendaele 1917 orga-
niseren vrijdag de dub-
belplechtigheid ‘100
jaar bevrijding’. Die dag
is het namelijk 100 jaar
geleden dat het Belgisch
leger de puinen van het
dorp Passendale en het
bos van Houthulst inna-
men. • ERIK DE BLOCK •

PASSENDALE/ZONNEBEKE

Kinderen uit de school van Passendale maken klaprozen voor de plechtigheid. Foto Eric Flamand


