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haalbaar is. Maar in de praktijk wordt
het initiatief nu open getrokken voor
alle Bruggelingen. En dat is onaanvaard-
baar», vindt OCMW-raadslid Françoise
Van Hoorebeke (N-VA). «Dit heeft een
negatieve impact op de Brugse horeca-
zaken, die het al moeilijk genoeg heb-
ben. In de volgende OCMW-raad en in
de gemeenteraad van volgende week
zullen we aandringen dit bij te sturen.
Laat ons uitzoeken hoe we voor Brugse
senioren iets gelijkaardigs kunnen or-
ganiseren in samenwerking met de ho-
reca. Op die manier varen bejaarden én
handelaars er wel bij.»
Bij Horeca Brugge klinkt dezelfde kri-

tiek. «Die maaltijden zijn echt wel spot-
goedkoop. Ik pleit ervoor om op zijn
minst 12 euro te vragen, zodat het ver-
schil met de horecazaken niet té groot
is», zegt voorzitter Karel Hessels, ook de
man van N-VA-politica Nele Caus. «Of-
wel keren ze terug naar het oude sys-
teem, waarbij enkel hulpbehoevende
mensen er welkom zijn.» Volgens
OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V)
is de discussie fel overroepen. «Er zijn

sinds vorige week tien nieuwe gebrui-
kers, onder wie slechts één koppel dat
niet ouder was dan 65 jaar. Het gaat bo-
vendien om diepvriesmaaltijden die ter
plaatse opgewarmd worden. Je kan de
kwaliteit dus niet vergelijken met die in
een restaurant. Er zijn bovendien
slechts een paar mogelijke gerechten en
een beperkt aantal zitplaatsen. Ik denk
echt niet dat de horeca hier grote hinder
van zal ondervinden.»

Limburgse verpleegsters redden man 
die op restaurant in eten stikt
Een 61-jarige man uit
Blankenberge heeft zijn le-
ven te danken aan twee
alerte dames uit het Lim-
burgse Lanaken. 

De zestiger zat afgelopen
weekend in restaurant
Buon Appetito in de Albert-
straat, toen hij zich verslikte
in zijn eten. De heimlich-
greep haalde niets uit en de
man verloor het bewust-
zijn. Leanne Henraat (23)
uit Lanaken vertoefde met
haar schoonzus aan zee, om
te vieren dat ze haar diplo-
ma Verpleegkunde op zak
had. «Een van de klanten
bleek te stikken in zijn
eten», vertelt Leanne. «Zijn
gezicht verkleurde hele-
maal. Mogelijk kreeg hij er
een hartaanval bovenop.
Mijn schoonzus Jolien is
ook verpleegster, dus sa-
men schoten we meteen in
actie. We controleerden de
ademhaling en hartslag,
maar die bleken zorgwek-
kend. Terwijl de hulpdien-
sten onderweg waren, zet-
ten wij de reanimatie in. We
zijn onophoudelijk blijven
reanimeren, tot de ambu-
lanciers er waren en het
overnamen.» De zestiger
werd naar het ziekenhuis
overgebracht, waar zijn toe-
stand op de intensieve zor-
gen stabiliseerde. Volgens
de schoonzussen viel het op
dat bijna niemand wist wat
te doen. «Iedereen zou een

BLANKENBERGE

Leanne Henraat en Jolien Vissers. Foto Dalemans

Winkelpand in Steenstraat
dreigt in te storten

BRUGGE

Rond de vroegere Gaastra-boetiek 
zijn dranghekken gezet. Foto Mathias Mariën

Het verkeer in de Steenstraat is
gisterenmiddag een hele tijd
omgeleid, omdat bij verbou-
wingswerken in een winkelpand
instortingsgevaar dreigde. 

De aannemer stelde tijdens de
werken vast dat het gebouw niet
meer volledig stabiel was. Be-
langrijkste oorzaak daarvoor zijn
steunbalken die volledig rot blij-
ken. 
«De aannemer heeft vervolgens
de hulpdiensten verwittigd. In af-
wachting van voorlopige stabili-
teitswerken sloten we de Steen-
straat plaatselijk af voor verkeer»,

zegt politiewoordvoerster Lien
Depoorter. 
In het pand, de voormalige Gaa-
stra-boetiek, werkte de aanne-
mer de hele middag door om het
gebouw te stutten. 
Dat lukte uiteindelijk zonder al te
veel problemen. De gevel werd af-
gezet met dranghekken om alle
risico’s te vermijden. Het verkeer
kon rond 16.30 uur opnieuw pro-
bleemloos passeren. Enkel het
voetpad blijft ter hoogte van het
pand onderbroken. Aan bus-
chauffeurs wordt gevraagd traag
te rijden om zware trillingen te
vermijden. (MMB)

OOSTKAMP
Studiebureau vraagt
mening over
verkeerspunten
Mobiliteitsbureau Scetta Mobility
gaat vandaag en morgen de be-
langrijke verkeerspunten in Oost-
kamp en deelgemeenten ter plaat-
se bekijken. Het vorige mobiliteits-
plan dateert van 2010 en is aan ver-
nieuwing toe. Er werden de voor-
bije drie jaar al studies uitgevoerd,
maar het gemeentebestuur wil nu
ook de mening van de inwoners ho-
ren. Het studiebureau voert daar-
om terreinbezoeken uit, waarbij de
mobiliteit ter plaatse wordt beke-
ken en de inwoners of passanten
ook hun mening kunnen geven. Het
gaat vandaag onder meer om de
het winkelcentrum van Oostkamp
en schoolomgeving in Ruddervoor-
de. Morgen wordt ook de omge-
ving van het station en de Sint-Pie-
tersschool bekeken. «Met de resul-
taten zal het studiebureau een pri-
oriteitenlijst opstellen. Op basis
daarvan worden de komende jaren
concrete maatregelen genomen
om de mobiliteit te verbeten», al-
dus burgemeester Jan de Keyser
(CD&V). Meer info over de concre-
te planning van de bezoeken op
www.oostkamp.be. (SDVO)

BEERNEM
Hommeles bij 
nieuwe partij BBB
Het is al hommeles in de nieuwe
partij Beernemse Burger Belangen
(BBB). Na Giovanni Doom heeft nu
ook penningmeester Xavier
Stevens zijn ontslag bij de nieuwe
partij rond oud-schepen Patricia
Waerniers ingediend. Van de oor-
spronkelijke drie oprichters blijft
dus nog maar één naam over. Of de
partij op die manier überhaupt blijft
bestaan, is nog onduidelijk. (BHT)

WESTKAPELLE
Wandelpad krijgt
herstelling
Een gespecialiseerde firma zal van-
daag het wandelpad tussen de
Veldstraat, Waasstraat en Sint-Ni-
klaasstraat in Westkapelle herstel-
len. De buurt wordt al enige tijd ge-
teisterd door wateroverlast in de
voortuinen en het wandelpad zelf is
sowieso in slechte staat. Door het
wandelpad opnieuw aan te leggen,
kan er komaf gemaakt worden met
deze problemen. Het nieuwe pad
zal vier waterontvangers krijgen,
waardoor het risico op overlast veel
kleiner wordt. Ter hoogte van de
Sint-Niklaasstraat wordt het wan-
delpad overigens verlegd naast de
elektriciteitskasten. Op die manier
ontstaat er meer ruimte voor de
wandelaars. (MMB)

BRUGGE
Club start nieuwe
Start to Run
Club Brugge start vandaag met zijn
jaarlijkse Start to Run-programma.
De Club Brugge Foundation, de
communitywerking van blauw-
zwart, stoomt beginnende en ge-
vorderde lopers in tien weken tijd
klaar voor 5, 10 of 15 kilometer. De
groepstrainingen vinden wekelijks
op woensdagavond om 19 uur
plaats rondom het Jan Breydelsta-
dion. Het einddoel is deelname aan
Dwars door Brugge op 13 mei. Ruim
honderd lopers zijn al ingeschre-
ven. Inschrijven kan op www.club-
brugge.be/starttorun. (TTV)

VARSENARE
Repair Café
In het Parochiaal Centrum in Varse-
nare vindt zaterdagnamiddag een
Repair Café plaats. Tussen 14 en 17
uur kan iedereen er terecht om er
spullen te laten herstellen, zoals
een cd-speler die niet meer open
wil, een defecte broodrooster of
messen die moeten geslepen wor-
den. De namiddag wordt georgani-
seerd door de KWB Varsenare, de
Gezinsbond, Femma, Okra en Be-
weging.net. Info: 050/38.65.65 of
jef.vantorre@skynet.be. (SDVO)

HORECA BRUGGE EN UNIZO HEKELEN GOEDKOPE MENU IN DE GARVE

«OCMW-bistro is oneerlijke concurrentie»

U las het vorige week al in deze krant: de
OCMW-vereniging Mintus opende in het
dienstencentrum een eigen bistro, waar
niet alleen de 65-plussers, maar voort-
aan alle Bruggelingen een aperitief,
hoofdgerecht en dessert kunnen kiezen
aan 8 euro. Wie twee dagen vooraf reser-
veert, betaalt zelfs maar 6 euro. «Voor die
prijs kan je thuis niet eten», zei een van
de eerste klanten. Het concept, nieuw
voor Brugge maar ook al in andere ge-
meenten opgestart, valt niet in goede
aarde bij de plaatselijke afdeling van Uni-
zo. «Het is oneerlijke concurrentie»,
klinkt het. «Een gesubsidieerde bistro
snoept zo klanten af van restauranthou-
ders die hard hun best doen.» 

Hulpbehoevend
Ook oppositiepartij N-VA, die wel zijn
goedkeuring gaf in de OCMW-raad,
roert zich. «Het pilootproject, in samen-
werking met de OCMW-keuken Rud-
dersstove, werd voorgesteld als een
kans voor Brugse senioren om met
vrienden of kleinkinderen gezellig sa-
men te tafelen, als zelf koken niet langer

Zowel Unizo als Horeca
Brugge vinden het niet
kunnen dat inwoners
aan 6 of 8 euro een klei-
ne menu kunnen eten in
OCMW-bistro De Garve.
Volgens de belangen-
verenigingen is dat
oneerlijke concurrentie.
«Je kan de kwaliteit niet
vergelijken met die in
een restaurant», re-
ageert OCMW-voorzit-
ter Dirk De fauw.

BART HUYSENTRUYT

BRUGGE

Het gaat om
diepvriesmaaltijden die 
ter plaatse opgewarmd
worden. Je kan de kwaliteit
dus niet vergelijken met 
die in een restaurant

OCMW-VOORZITTER DIRK DE FAUW

Brugse senioren eten een soepje in bistro De Garve. Foto Proot

parate kennis EHBO moe-
ten hebben. Nog te veel
mensen overlijden aan een

hartaanval, omdat de hart-
massages te laat worden in-
gezet.» (MMM)


