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ZEEBRUGGE
Tesla-topman Elon Musk
bezoekt één uur haven: 
«Goed verlopen»
Tesla-topman Elon Musk heeft za-
terdag zowat een uur een bezoek
gebracht aan de haven van Zee-
brugge. Hij kwam er de aankomst
van de eerste Tesla’s Model 3 voor
de Europese markt bekijken. «Het
bezoek is goed verlopen», zegt een
goedgeplaatste bron. Tesla koos
voor de haven van Zeebrugge als
invoerhub. Zeebrugge is al de
grootste autohaven van de wereld.
Musk kwam naar het bedrijf Inter-
national Car Operators (ICO), om-
dat daar de wagens behandeld
worden. Ze komen per schip aan
vanuit Californië, zo’n 3.000 per
week. De Tesla-topman landde vrij-
dagavond met zijn privéjet in de
luchthaven van Oostende. Daarna
ging het rechtstreeks naar de Zee-
brugse haven. (BHT)

BREDENE/DE HAAN
850 voertuigen
gecontroleerd,
13.700 euro geïnd
Tijdens grootschalige politiecontro-
les in Bredene en De Haan is vrijdag-
namiddag- en avond liefst 13.715
euro aan openstaande belastingen
en boetes geïnd. 850 voertuigen zijn
gecontroleerd. Naast de politie was
ook de douane en de Vlaamse Belas-
tingsdienst van de partij. De ver-
keerscontroles vonden plaats op de
Koninklijke Baan in De Haan en de
Prinses Elisabethlaan in Bredene.
«Als er op basis van de nummer-
plaat iets opvallend werd vastge-
steld, pikten motorrijders het voer-
tuig uit het verkeer om naar de con-
troleplek over te brengen. Op die
manier kon 13.715 euro aan open-
staande Vlaamse en federale belas-
tingen en boetes geïnd worden. Een
voertuig werd door de belasting-
dienst getakeld, omdat de bestuur-
der een openstaande betaling van
1.010 euro niet kon voldoen», duidt
Dennis Goes van de lokale politie
Bredene/De Haan. Daarnaast re-
den 72 voertuigen te snel en hadden
drie bestuurders te veel gedronken.
Er werden ook 9 pv’s opgesteld voor
het niet kunnen voorleggen van een
geldig verzekeringsbewijs en voor
slechte leesbaarheid van de num-
merplaat. (BBO)

BLANKENBERGE/

DE HAAN
Zeven illegalen 
en vier geseinde
personen op kusttram
Bij grootschalige controles op de
kusttram in De Haan en Blankenber-
ge zaterdag zijn 42 zwartrijders be-
trapt, zeven vluchtelingen opgepakt
en vier geseinde personen gearres-
teerd. Het was een samenwerking
tussen de lokale politie Bredene/De
Haan en Blankenberge/Zuienkerke,
De Lijn, Dienst Vreemdelingenza-
ken en de federale politie. Op 36
tramstellen werden in totaal 1.430
reizigers gecontroleerd. «Vijf perso-
nen, drie Eritreeërs, een Algerijn en
een Libiër, werden opgesloten in het
gesloten centrum in Steenokker-
zeel. Voor één iemand is het
nog wachten op de beslissing van
Dienst Vreemdelingenzaken», zegt
commissaris Dennis Goes van de lo-
kale politie Bredene/De Haan. Er za-
ten ook 42 zwartrijders op de trams.
Ze kregen een GAS-boete. Vier per-
sonen bleken geseind te staan en
werden gearresteerd. Verder zijn
nog pv’s opgesteld voor een verbo-
den wapen en drugsbezit. (BBO)

OUDENBURG
Fietser aangereden
In de Zandvoordsestraat in Ouden-
burg is zaterdag iets over 17 uur een
fietser gewond geraakt. Het slacht-
offer was samen met zijn echtgeno-
te langs het jaagpad naast het ka-
naal Plassendale-Nieuwpoort aan
het rijden. Toen de fietsers de Zand-
voordsestraat wilden oversteken,
liep het fout. De man werd aangere-
den door een auto, die van de Zand-
voordebrug kwam richting Zand-
voorde. De fietser bleef liggen tot de
ziekenwagen ter plaatse was. (BBO)

Er is dringend nood aan betere beveili-
ging in de haven van Zeebrugge. Dat
zegt Unizo Noord-West-Vlaanderen.
«De kosten voor ondernemers lopen al
snel op tot honderdduizenden euro»,
zegt voorzitter Hendrik Vermeulen.

Ondernemersorganisatie Unizo had zo-
pas samen met enkele havenbedrijven
een overleg met gouverneur Carl Deca-
luwé. Aanleiding is het stijgende aantal
incidenten en bijgevolg ook het aantal
schadegevallen en kosten bij havenbe-

drijven door de problematiek met
transmigranten. «We mengen ons niet
in het humanitaire debat, maar trekken
aan de alarmbel voor onze onderne-
mers», zegt voorzitter Hendrik Vermeu-
len. «Er waren vorig jaar 7.020 arresta-
ties. De actualiteit leert ons dat januari
2019 zeker geen betere maand werd
dan januari 2018. Deze trend baart ons
grote zorgen, en bij uitbreiding de hele
haven. Een transportbedrijf laat weten
dat het in 2018 ongeveer 350 concrete
schadegevallen had, waarbij telkens

vrachtwagens werden beschadigd. Na-
dien werd de lading geheel of deels ver-
nietigd en dienen eindklanten schade-
claims in. Om nog maar te zwijgen over
de stijgende premies die verzekerings-
maatschappijen aanrekenen», vult Ver-
meulen aan. 

Cameraschild
«De havenbedrijven worden ongewild
op kosten gejaagd. Ze staan met hun rug
tegen de muur en kunnen enkel maar
ondergaan.» Daarom pleit Unizo voor

betere beveiliging. «Bedrijven vragen al
lang naar een beveiligde parking met
voldoende voorzieningen in de achter-
haven van Zeebrugge, en dit ver genoeg
van de terminals. De gouverneur liet
ons weten dat er een plan op tafel ligt
van 30 miljoen euro met onder meer
een cameraschild, maar de politieke
impasse in België en Groot-Brittannië
helpt de zaak niet vooruit.» Unizo wil nu
samenzitten met Brugs burgemeester
Dirk De fauw en haven-CEO Joachim
Coens. «Er moet iets gebeuren.» (BHT)
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Unizo: «Havenbedrijven verliezen honderdduizenden euro door transmigranten»

KNOKKE-HEIST
Israëliër wint Internationale Cartoonwedstrijd 

De Israëlische cartoonist Nirgen
heeft de 58ste Internationale Car-
toonwedstrijd van Knokke-Heist ge-
wonnen. De beslissing om Nirgen dit
jaar de Gouden Hoed en de 5.000
euro te geven, werd genomen door
een jury, onder leiding van voorzitter
Chris Dusauchoit. Samen met car-
toonisten Steven Degryse (Lectrr) en
Kim Duchateau, striptekenaar Mer-
ho, Marc Coenen (Opleidingshoofd

Journalistiek hogeschool PXL) en
Ann Van Camp (Standaard Uitgeve-
rij) had hij de moeilijke taak om uit de
2.325 ingezonden cartoons de win-
nende spotprent te kiezen. «De Gou-
den Hoed is een echte cartoon, zon-
der overduidelijke vingerwijzing. In
praktisch alle andere cartoons zit dat
telkens wel. Het is zowaar een grapje
en dan nog een origineel ook», klonk
het statement van de jury.  (MMB)

Bestuurster crasht aan kasteel
Een 25-jarige vrouw uit Ichtegem is voor
15 dagen haar rijbewijs kwijt na een crash
onder invloed van alcohol, op zondagmor-
gen in de Oostendestraat in Torhout.
T.V., die er allicht een lange feestnacht had
opzitten, reed rond 7.15 uur in de richting

van Ichtegem. Aan het kasteel van Wijnen-
dale verloor ze de controle over haar stuur.
De auto reed in de verhoogde grasberm en
ramde drie boompjes, de ondersteunings-
balen en drie borden. T.V. bleek niet ge-
wond, maar blies wel positief. (BBO)

TORHOUT/ICHTEGEM

Een dief is aan de haal ge-
gaan met een munt, ter
waarde van liefst 1.428
euro, bij postzegel- en
muntenhandel Dezittere
op Sint-Petrus-en-Paulus-
plein in Oostende. De poli-
tie zette meerdere combi’s
in om de dief te onder-
scheppen, maar dat bleek
zonder resultaat.

De dader sloeg donderdag-
namiddag rond 16 uur zijn
slag. «Het gebeurde vrij
snel. De man wilde bepaal-
de munten bekijken en op
een bepaald moment lagen
er vijf munten op tafel.
Toen de man weg was en ik
de munten terug in de kluis
wilde leggen, bleek er een-
tje verdwenen», zegt de

zaakvoerder. Het ging om
een munt van 50 Mexi-
caanse pesos, een zoge-
naamde beleggingsmunt
met 37 gram goud van 21,6
karaat. De munt werd voor
het eerst gedrukt in 1921
om de honderdste verjaar-

dag van de Mexicaanse on-
afhankelijkheid te vieren
en is populair bij beleggers.
«Ik had het moeten weten.
De man gedroeg zich ach-
teraf gezien vrij verdacht.
Bovendien keek hij ook ver-
scheidene keren naar de be-
wakingscamera’s, is op de
beelden te zien», voegt de
zaakvoerder toe. De dief
sprak Spaans, heeft een
zware lichaamsbouw, heeft
een snor en liep rond met
een grijze pull en pet. 
«Ik denk niet dat ik die
munt ter waarde van 1.428
euro nog terug zal zien.
Wellicht is de munt inmid-
dels verkocht aan een an-
dere nietsvermoedende
goudhandelaar», aldus de
zaakvoerder. (BBO)

OOSTENDE

Een gelijkaardige munt
als deze 50 Mexicaanse
pesos is gestolen. Foto RV

Dief steelt munt ter waarde van 1.428 euro

bezocht enkele theeplantages en stelde
daar enorme armoede vast. De thee-
plukkers werken van zonsopgang tot
zonsondergang voor een hongerloon.
Hun kinderen zwerven de hele dag
doelloos rond: zonder begeleiding,
school, voeding of medische hulp.»
Geprikkeld door deze verhalen vertrok

de Waregemse Ann Viaene, geïnspi-
reerd door de dokter, voor 7 maanden
naar Sri Lanka. Tijdens die periode pro-
beerde ze de negatieve spiraal voor de
kinderen te doorbreken. Ze zette onder
de noemer ‘Take my hand’ 4 schooltjes
op in de ‘Hulandawa tea estate’ en pro-
beerde de ouders en kinderen bewust
te maken van de noodzaak aan onder-
wijs. 

Meubelen, computers
«Maar vorig jaar werd de regio weer ge-
troffen door een vernietigende over-
stroming en zijn de schooltjes weer
deels vernield», zegt Dorine. 
«Het was de dochter van Marc en Adeli-
ne die ons vertelde over het project daar.
We besloten om zelf met materiaal naar
daar te trekken. Maar omdat dat logis-
tiek nogal moeilijk was, hebben we be-

slist om geld in te zamelen en ter plaatse
de regio te helpen.» De twee koppels
willen op 25 februari vertrekken naar
de getroffen regio om de schooltjes aan
nieuwe meubelen en computermateri-
aal te helpen. «Het is voor ons heel be-
langrijk om het project ‘Take my hand’
draaiende te kunnen houden. Dat er zo-
veel Jabbekenaars enthousiast waren
om mee te helpen, doet enorm veel
deugd. Dat hadden we nooit verwacht.»
Net zoals beide koppels ook nooit ver-
wacht hadden om voor het goede doel
naar Sri Lanka te reizen. «We zijn daar
nog nooit geweest, maar we willen iéts
doen. Het is een spannend avontuur.»
Wie het goede doel van de koppels wil
steunen, kan een gift doen op het reke-
ningnummer BE68 3771 0404 1934. 
Volg hun avontuur op de Facebookpa-
gina ‘Meat & Music 4 Sri Lanka’.

SLAGERS EN TUINBOUWERS STRIKKEN 350 INWONERS OP BENEFIET

Koppels helpen schooltjes in Sri Lanka

‘Full house’ in het vrijetijdscentrum,
waar zondag cote à l’os met frietjes en
nadien een ijsje op het menu stonden.
De benefietnamiddag, met nog live-op-
tredens ‘s avonds, was een organisatie
van twee bevriende koppels. Het zijn
Chris Hanne en Dorine Franco van Sla-
gerij Hanne in de Constant Permekelaan
in Jabbeke en Marc Lootens en Adeline
Dejonckheere van het tuinbouwbedrijf
Marcade in Brugge. 

Tsunami
Ze springen in de bres voor het Zuid-
Aziatische Sri Lanka, dat in 2004 fel ge-
troffen werd door de tsunami. «Dokter
Thierry Dalewyn uit Waregem twijfelde
toen niet om ter plaatse te helpen», ver-
telt Dorine Franco. «Tijdens zijn werk
daar trok hij ook het binnenland in. Hij

In het vrijetijdscentrum
van Jabbeke hebben
350 inwoners meege-
daan aan een benefiet-
namiddag en -avond
voor Sri Lanka. Het sla-
gerskoppel Chris Hanne
en Dorine Franco en
Marc Lootens en Adeli-
ne Dejonckheere van het
Brugse tuinbouwbedrijf
Marcade trekken er eind
deze maand naartoe om
schooltjes te steunen.
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Dat er zoveel Jabbekenaars
enthousiast waren om 
mee te helpen, doet enorm
veel deugd. Dat hadden 
we nooit verwacht
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Marc Lootens en Adeline Dejonckheere van het Brugse tuinbouwbedrijf Marcade, en Chris Hanne
en Dorine Franco van de Jabbeekse Slagerij Hanne in het vrijetijdscentrum. Foto Benny Proot


