
BUITENAARDSEen logischestrafvind ik
dat.Dacht iedereendathijzoveelbeterreeddan
aldeanderendieweldopingpakten?Dathijen-
kelopspaghettiensteakdebergenovervloog?
Zodramendecommentatorenhoordespreken
over ‘buitenaards’en ‘nognooitgezien’,dan
wistenwedater ietsmoestzijndatnietklopte!
Nunogdeeerste indeuitslagvindendiegeen
dopingpakteenwehebbendeechtewinnaar
vandezevenTours....
Dirix, Antwerpen

BLANCO IndeverklaringvanhetUCIzitten
ooktegenstrijdigheden.Enerzijdsgelovenzijhet
rapportvanUSADAvoorwatbetreftdeverkla-
ringenvandegewezenploegmaatsvanArm-
strong,anderzijdsnemenzijdeschenkingvan
125.000dollar indankaanomdatnietsbewezen
is.Numoetenzijnogeenextravergadering
beleggenomtebeslissenwiedevrijgekomen
zegeszal toegewezenkrijgen.Hetenigewatze
moetendoen isdeeigenstaluitmestenen laat
deeersteplaatsvandiezeven jaarmaarblanco,
wantdemogelijkevervangerswarenookgeen
heiligen.
Willy Staelens, De Panne

SCHORSENDebeslissingvanhetUCI ispo-
sitief.Misschien ishettijdomookdetitelsvan
anderendiedopinggebruikhebbenbekendte
ontnemen.Hopelijk isnudefinitiefdetijdvoorbij
datdopingzondaarsà laVirenqueweerzonder
schroomineenploegrondredenof indeomka-
deringervanwerdenopgenomen.
Luc Baert, Gent

BOONENAlseréénrenner isdiebeterzijn
mondzouhoudenoverArmstrong,dan ishet
welTomBoonen.Dathijeerstbegintmetzelfde
waarheidoverzijndrugsgebruikteopenbaren,
netalszijnploegleiderLefeverediehetnuna-
tuurlijkookweer inKeulenhoortdonderen.Eerst
neemthij talvanaangebranderenners indienst
endandoethijofzijnneusbloedt. Tommeke,kijk
eerst ineigenboezem. Jehebtookvoordieploeg
gereden,maarnatuurlijkben jij zuiveropde

graat.Maakdataandeganzenwijs,maarniet
aanmensendiehetwielrennenkennen.
Roger Naert, Ingelmunster

GROOTRENNERDeuitspraak ‘eindelijk
zullendiehogeweddesenpremiesafnemen’
(Dialooggisteren),getuigtalleenmaarvan ja-
loezie. Ikheberabsoluutgeenprobleemmeedat
deze jongensveelgeldverdienen, terechtzelfs,
wanthun levenstaatvolledig inhetkadervan
hunsport.Watzezichop jonge leeftijdmoeten

ontzeggen, isnietniksendatvergetensommi-
gen.DeRondezalaangepastmoetenworden,
wantzonder ‘hulpmiddelen’ ishetonmogelijk
omdezelfdeprestatiesneertezetten.Ookde
organisatorenvandeTourhebbendusboterop
hethoofd.OndanksallesblijftLanceArmstrong
voormijeenhelegroterennerenenormeper-
soonlijkheid.
Martine Fiers, Knokke-Heist

PLOEGLEIDERSMij lijktheteigenaardig
datploegleiderszichstilhoudende laatsteda-
gen.... EnDeCauwer?Zodraoptvoverdoping
gesprokenwordt,horenwehemnietmeer.
Willy De Bouvrie,Waregem

KAZAKKENDRAAIERS Ikkanalleen
maarhetongenoegenvanlezersLucBaerten
ChrisDezitteroverwielercommentatorenMi-
chelWuytsendieandereex-wereldkampioen
bijtreden(Dialooggisteren).Nudefeitenover
hetdopinggebruikvanArmstrongbewezenzijn,
draaiendietweeherenplotshunkazak.
François Claessens, Deurne

KONINGSKWESTIESOnze
koning is razendoverhetboekvan
FrédéricDeborsu.Geenrookzonder
vuur,zeg ik.Meteenbuitenechtelijke
dochterkanhijmaarbeterzwijgen.
IkdenkdatDeborsugemakkelijk
meerdaneenboekkanvullen;het
begonalmetLeopold II inCongo.
Achiel DeWeirdt, Zelzate

KONINGSKWESTIES(2)
MeneerDeborsu,mijnouderszeiden
mijaltijd:alsmengééngoedkanzeg-
genovermensen,zegdanniets.
Waaromschrijftuzulkeroddelsover
onzegeliefdevorstenzijn familie?
MyriamVandoorne, Kortrijk

LOURDESNadenattigheid in
hetbisschoppelijkeBrugge,dannu
dezondvloed inhetmarialeLourdes.
HetwaterstaatdeKerknuéchtwel
aande lippen.
Luc De Schryver, Ninove

HAPPYSLAPPINGDeterm
‘happyslapping’zou ikrapafvoeren
wantdergelijkgedrag isdebar-
baarsheidzelve.Enwelkestrafkrij-
genzealszegearresteerdworden?
P. Truyts, Stabroek

FOIEGRAS In ‘Nina’zegtSofie
Dumontdatzealleenfoiegraseet
vanganzendiemeteentrechterge-
voedwordenzonderdwang.Vol-
genshaarvindendeganzendatheel
natuurlijk.Sowiesowordennogam-
perganzenvetgemestvoorfoie
gras. InFrankrijkalleenalworden
meerdan30miljoeneendenvoor
foiegras12dagenpneumatischvet-
gemest inbatterijkooien, tothun le-
ver10keergroter isdannormaal.
Hetgebruikvaneenelektrischaan-
gedreventrechter—de‘artisanale’,
manuelemethode isal langpassé—
voorganzenlever isminder intensief,
maareveneensallesbehalvenatuur-
lijkenevengoedgebeurthetonder
dwangtotde levervandedieren
7keergroter isgeworden.Eentip
voorSofie: inSpanjepasteenprodu-
centdeautogavagemethodetoe.De
ganzengaanzichzelfovervoederen
waardoorhun leverdriekeergroter
wordt.Enkelbijdiemethodekomter
geentrechteraantepasenkaner
nietvandwangvoederengesproken
worden.Maardie levervind jeniet in
België.Nogbetervooreendieren-
vriend:FauxGrasdeGAIA.
Michel Vandenbosch, GAIA

WeeklaterEenweeknade
gemeenteraadsverkiezingen
zijncoalitiesgevormdenzetels
verdeelddoordemocratenmét
democraten.Raarwoordjetoch:
democratie...Eigenzitjeeerst.
Marie-Paule Spitaels, Ninove

OnverdraagzaamAalst
wordtdooreen lezereenonver-
draagbarestadgenoemdomdat
eraan lokettennogenkel
Vlaamszalgesprokenworden.
Danken ikveelWaalseonver-
draagbaresteden.Probeermaar
eens ineenWaalsestadgehol-
pentewordenals jedeFranse
taalnietmachtigbent.
Pascal VanMuylem, Ninove

DemocratischDemaskers
vallenafbijdesp.a:Patrick Jans-
sensdiegansAntwerpengijzelt,
BrunoTobbackdieevenkomt
zeggenaandeAalstenaarswat
zewelennietmogendoen...

Moeternogzandzijn?
Marc De Sutter, Erpe-Mere

Postjes InmoslimlandIranbe-
staatereenministerievanreligi-
euzezaken.Nuhebbenze inhet
VlaamseAalstookaleensche-
penvanVlaamsezaken.Lezer
G. Jacobs isdaarerggelukkig
meeenvindtdatVlamingendie
tochoveraldetaalvanhet land
sprekenhun‘Vlaams’moeten
verdedigen.Behalvehetfeitdat
ikeerderhetNederlandszouver-
dedigen,vind ikhetscheppen
vansymboolpostjesalsdezeeen
verspilling.Alseralnoodisaan
Vlaamsbewind,dan liefstge-
koppeldaancultuurbeleidbij-
voorbeeld.Endepartij sp.adie
zichnietkanvinden indeper-
soonvanKarimVanOvermeire
zoubeternadenkenoverde in-
houdvanhet idee.Ofwilmen
vandiekantdepostzelfopeisen?
René Lenaerts, La Roche

SchrikWilly Janssens inDia-
loogvan20/21oktober:«Als
onzepremierzelfsopeenEuro-
pesetopbeginttefulmineren
overdeN-VA,danbegrijp jedat
deschrikergoed inzit inWallo-
nië». Ikvoeghieraantoe:enniet
alleen inWallonië.Als jede ‘blijde
intocht’vanBartDeWever
(voorlopigzondergetten)ziet,
en je leestdereactievanonge-
rusteAntwerpenaarsdieN-VA
gekozenhebben,endandiezelf-
deDeWever«dienietvanzo’n
baindefoulehoudt»,endaarna
komt iedereentewetendatdat
‘volksbad’doorhemzelfweken
opvoorhandbesteldwerd:dan
moetgansBelgië,en inhetbij-
zonderVlaanderen,schrikheb-
ben.Leugensenhypocrisiewor-
denaltijdafgestraft.Mijnvoor-
spelling: in2014gaatN-VAafals
eengieter,netzoalshunbroertje
VlaamsBelang.Enomdezelfde
reden.
Stefaan Bogaert, Junglinster
(Lux)

LeveBelgië!Eindelijkposi-
tiefnieuws indekrant(vandon-
derdag):«KompanytackeltDe
Wever».Proficiatvoordeze jon-
geman. IkhebVincentKompany
altijdeengoeie, sportievespeler
gevonden,maarnuzou ikeen
standbeeldvoorhemwillenbou-
wen. Ikben81enhebdusdeaan-
loopnaardetweedewereldoor-
logmeegemaakt.Gelukkigvoor
hemheeftKompanydatonheil
vanvroegernietgekend,maar
voelthijhetwelaankomen.Wij-
zeraad:ofwelben jealsBelg
geboren,ofwelkomjehier je
toekomstzoeken,maarvoor
allengeldt:het landBelgiëver-
dientuwrespect.
Claire Gilissen, Alken

Samenstelling
Katy Boels &
Marina Verhaegen

«Nu de eerste in de uitslag vinden
die géén doping pakte»

De Internationale
Wielerunie UCI sluit
zich aan bij de beslis-
sing van Usada en
neemt Lance Arm-
strong zijn zeven
Tour-zegesaf.

Op de bladzijde
Dialoog maken we
graag plaats voor

uw mening.
Vermeld altijd uw
naam, adres en

telefoonnummer.
Beëindig uw sms met

uw naam en postcode.

4545@hln.be

4545

02/454 28 31

Het Laatste Nieuws
Dialoog

Postbus 4545
1730Asse

Erwin Claes, Lennik

Was het nieuwe boek over het koningshuis
door een Vlaming geschreven, dan zou het
land te klein geweest zijn. Men had er zelfs
de hand van De Wever in gezien.

DOGMA
ClementiebinnendeKerkvoorgescheidenmensenisnogniet
voormorgen.Zewordenuitgeslotenvandecommunie, tenzij
menvankoninklijkenbloedeis,ofeenkopstukvaneenka-

tholiekepartij.Zijmogenzelfsnaeenscheidingweerkerkelijk
trouwen.Voordemeestemensenzaldatgeengrotezorgzijn,
maar ikkanmijvoorstellendathetvoorsommigegelovigenwel
eenprobleemvormt.Hetwordtdanookalsoneerlijkendiscri-
minerendervaren.Bovendien lijkthetmij ineenperiodedatde
Kerkzoergondervuur ligtdoorallerlei schandalen,nietaan-

gewezendogma’s instandtehouden,waardoornogmeermensen
afhaken.Zichafvragenwaaromdekerkenleeglopenisdanook
totaaloverbodigalsmennietzinnens iser ietsaantedoen.Het is
bovendienbestmogelijkdat iemanddecommunieontzegdwordt
dooreenpedofielepriesterdiewélclementiekrijgtvoorzijnmis-
daden.ZolangdearrogantiebinnendeKerkgeenplaatsmaakt
voornederigheid,begripvoorbepaaldesituatiesenvooraleigen
schuldbesef,zullendeverkeerdemensengeviseerdblijven,met
allegevolgenvandien.
ArieMertens, Keerbergen

SCHERP

Symboolpostjes zijn verspilling

«IKGELOOFDE
IN LANCE

ARMSTRONG»

Toen ik als tiener het boek
‘Door de pijngrens’ van
LanceArmstronglas,was

ikmeteengefascineerddoorzijn
levensverhaal: op de rand van
dedoodterugvechtenendanop
een imposante manier zeven
jaar op rij de zwaarste wieler-
koersterwereldwinnen.Nietal-
leen geloofde ik in de renner
Armstrong, ook de persoon
Armstrong betekende hoop, in
het bijzonder voor de vele kan-
kerpatiëntenterwereld.Almet-
een bij die eerste Touroverwin-
ning in 1999werdener serieuze
vraagtekens geplaatst. Ook ik
wisteigenlijkwelwaterspeelde,
maarikontkendehet, ikgeloof-
deindeman.NuhetUsada-rap-
port de wielerwereld op zijn
grondvesten doet daveren, is
hetmoeilijkomnoginderenner
Armstrongtegeloven.Alsechte
fanwil jewel,maarelkenieuwe
bekendmaking is een moker-
slag. Maar is hij de enige in de
wielerwereld die een fout ge-
maakt heeft? Ik hoop dat door
deze affaire iedereen die schul-
digisvoordespiegelgaatstaan.
MetdopingalleenwinjedeTour
niet,daarblijf ikbij.
Armstrongwaszondermeerde
beste ronderenner van zijn ge-
neratie,eengeweldigeatleeten
bovenaleenboegbeeldvoorzo-
vele.
DatbewezendemiljoenenLive-
strong-bandjes.
TomDillien, Hoevenen
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WilfriedWijns,Ravenstraat162,
9255Opstal
Op26oktoberwordtonzegoedevriendWil-
fried50 jaarendatkunnenwenietzomaar la-
tenvoorbijgaan.Graagzoudenwijhemwillen
verrassenmetveelkaartjes,wantdatverdient
hij.Ookwillenwehemlangsdezewegnogeen
spoedigherstel toewensen.

JorienSevenants-StijnReynaerts,
Middelwindenstraat11,3400Landen
Sedert3wekenwerkendeze jongeluivol
enthousiasmeaanhunpasgekochtewoning.
Alleenvindt Jorienhetzo jammerzijnoggeen
postontvangenheeftophaarnieuweadres.
Stuur jijheneenkaartje?

BenoitHoefsenAgnesNelis,Kruisstraat20,
1790Hekelgem
Opzaterdag27oktober isditkoppel50 jaar
getrouwd.Wiestuurtheneenkaartje?

JeanneDekens,Ninoofsesteenweg234b/b4,
1700Dilbeek
Mijnmoederwordtop29oktober80 jaar.Wie
verrasthaarmeteenkaartje?

NellyAdriaensen,Salamanderstraat4,
2340Beerse
Wiestuurtonze lievebuurvrouweenkaartje
voorhaar82steverjaardagop29oktober?

WH**

dinsdag23oktober2012

WESTHOEK
ZANDVOORDE

Cannabisboer
voor rechter
na overtreden
wapenwet

Twee jachtgeweren en twee
pistolen,dat iswaterbijPatrick
Lagrou werd aangetroffen bij
huiszoekingen rond zijn grote
cannabisplantage. Omdat de
Zandvoordenaar met zijn wa-
pensniet in ordebleek,maghij
het uitleggen aan de Ieperse
rechter.Deopenbareaanklager
vraagt drie maanden cel, maar
deverdediginghooptopdemi-
nimumstraf van één maand.
Volgens de raadsman van La-
grou waren de jachtwapens
achtergelatendoordevorigeei-
genaar van de boerderij. De
tweepistolenschaftedecanna-
bisboerzichaannaeenoverval,
waarbij daders een geldsom
buit maakten van de boer. Die
dieven werden later door de
rechtbank veroordeeld. Het
vonnis volgtop26november.

(CMW)

Patrick Lagrou. Foto JVK

Ramkrakers riskeren tot 7 jaar cel
WERVIK

Op de rechtbank van Ieper stonden gisteren vier
Fransen terecht die betrokken zouden zijn bij de
ramkraken en homejackings die het zuiden van
de provincie de voorbijemaanden teisterden.
Een van de verdachten wordt gelinkt aan drieste
feiten in onder andere Roeselare enWervik. De
andere drie beklaagden werden opgepakt rond
een loods in Dadizele waar verschillende gesto-
len wagens werden aangetroffen. De vier riske-
ren een zware celstraf.

CHRISTOPHE MAERTENS

«Een oorlog met daders die een
ongeziene zucht naar buit heb-
ben.» Zo sprak het openbaar mi-
nisterie gisteren over de home-
jacking- en ramkrakenplaag die
onzeregiohetafgelopenjaarover
zichheenkreeg.Hetfederaalpar-
ket, die het dossier van de ram-
kraken onderzoekt en over een
tsunami van feiten spreekt, kon
inmeidrieFransenoppakkendie
iets te maken hebben met een
loods in Dadizele waar gestolen
wagenswerdenomgebouwd.
Een paar maanden later werd in
hetzelfde dossier Makhlouf B.
(27)uitRoubaixaanons landuit-

geleverd. Die man zou deel uit-
makenvaneenbendevanzesdie
op 8maart keihard toesloeg. Die
ochtendmaaktendegangstersbij
eenhomejacking inRoeselarede
Audi RS4 van Thomas Taeckens
buit. In de garage van het slacht-
offer bevond zich nog een Aston
Martin, maar die kregen ze niet
gestart.

Crash
Na de diefstal ging het richting
Wervik, waar ze in de Leiestraat
op een ongeziene manier drie
winkels overvielen. Terwijl ze
hun buit binnenhaalden, dreig-
denzevoorbijgangers afmet een
ijzeren staaf. Toen ze in Frankrijk

opdehielenwerdengezetendoor
de politie, crashten ze met de
Audi.Degangsterskondenechter
ontkomen. Makhlouf B. werd la-
ter bij een routinecontrole gevat.
VanhemwerderookDNAgevon-
den indegestolenRS4.
«Dat klopt, maar met de zware
feiten heeft mijn cliënt niks te
maken», beweert meester Hans
Beerlandt, die de vrijspraak
vraagt. «Er is inderdaad DNA ge-
vonden in de wagen, maar vol-
gens mijn cliënt komt dit omdat
hij in die auto is geweest om zijn
gestolen gps terug te nemen. Op
geen enkele andere plaats wer-
den vingerafdrukken of sporen
vandeverdachteaangetroffen.»
Defederaleaanklagerzietdatan-
dersenvraagtzevenjaarcel.«Ook
als een vorm van compensatie
voorde slachtoffers.»

Loods vol gestolen auto’s
Naast Makhlouf B. zaten in het
beklaagdenbankje drie landge-
notendieook inverbandworden
gebracht met de ramkraken-
plaag. Deze mannen werden ge-

BeklaagdeMoulodB.H. Deleu

ZWARE CELSTRAFFEN GEËISTTEGEN NOORD-FRANSE CRIMINELEN

vat inhetdossier rondde loods in
deArkenmolenstraat inDadizele,
waar onder andere gestolen wa-
gens,omgebouwdeauto’s,kogel-
vrijevestenenwapensaangetrof-
fen werden. De voertuigen wer-
den omgebouwd en daarna ver-
kocht.Hetgaatomauto’sdiezou-
den gestolen of gebruikt zijn bij
zware feiten in de regio of in het
noorden van Frankrijk. De drie
mannen worden daar niet van
verdacht,maarwelvanhelingen
lidmaatschap van een criminele
organisatie.«Diemensenzijneen
kleine, maar onmisbare schakel
voor de bende», klinkt het. «Zo
lang er personen zijn die zulke
steunverlenen,zullenerramkra-
ken en homejackings plaatsvin-

den.»

Niet koosjer
Dedrieverdachten-MoulodB.H.
(42), Kevin A. (19) en Boualem B.
(42), die respectievelijk vijf, drie
envijf jaarcelriskeren-geventoe
datzewistendater ietsnietkoos-
jerwasmetdewagens,maarniet
datdevoertuigenzoudenzijnge-
stolen bij gewelddadige diefstal-
len.
«Mijn cliënt was vanmening dat
hij enkel de verzekering aan het
oplichtenwas,watnatuurlijkook
nietmag,maarwat toch van een
andere orde is», vertelt meester
AlainVanryckeghem,dieMoulod
B.H. verdedigt. Vonnis (vermoe-
delijk) op12november.

BeklaagdeMakhloufB. Foto Deleu

Ophet kruispunt van deBellestraat en deGemenestraatmiste een bestuurder zijn bocht. Foto JVK

EenwagenmetFransenummer-
plaat belandde zondagavond in
de berm. De automobilist reed
rond 21 uur in de Bellestraat

richting Frankrijk, maar miste
terhoogtevandeGemenestraat
de bocht. De bestuurder en zijn
passagier liepen lichte verwon-

dingen op, maar konden op ei-
gen kracht uit het voertuig ra-
ken.Deschadeaandewagenviel
albijalooknoggoedmee. (BDW)

WESTOUTER

Auto vliegt uit bocht en belandt in struiken

Weer inbrekers bij
schietende schroothandelaar

«Ikbenhetmeerdanbeu»,klonk
hetgisterenopderechtbankbij
schroothandelaarFrederikVer-
vischuitPassendale.Deman is in
eenrechtszaakverwikkeldnadat
hij geschotenhadopeen inbre-
ker. Intussenkreegdemanech-
teralweer inbrekersoverde
vloer.

In de nacht van 6 juni 2010 kreeg
schroothandelaar Frederik Ver-
vischopzijnsite in Iepervooreen
zevende keer koperdieven over
devloer.Dezaakvoerderhadech-
ter de wacht opgetrokken en
vuurde enkele schoten met een
jachtgeweeraf.Eéndaarvanraak-
teRobertR.,eenzigeuneruitOos-
tende, indearm.Demanwerdsa-
menmeteenkompaanopgepakt
en beiden moesten zich voor de
rechter verantwoorden voor de
inbraak. Ook de schroothande-
laar staat echter terecht voor op-
zettelijkeslagenenverbodenwa-
pendracht. De beschoten inbre-
kervraagteenschadevergoeding
van 15.000 euro en er werd een
deskundige aangesteld om uit te
zoeken of er sprake kan zijn van
blijvende letsels. De inbreker
boodzichechternietaanvoorhet
onderzoek. Meester Herman Ba-

ron, raadsman van de schroot-
handelaar,vraagtnuaanderech-
ter of hij het ‘slachtoffer’ naar de
rechtbankkanroepen,omeenste
tonen hoe erg die verwondingen
eigenlijk wel zijn. Ondertussen
kreeg de schroothandelaar al-
weer dieven over de vloer. «Ze
haddenaleenbestelwagenvolle-
dig geladenenwildenernetmee
wegrijden toen ik ze betrapte»,
zucht deman. «Het is toch onge-
lofelijk dat die gasten maar blij-
ven toeslaan en er niks kan ge-
daanworden. Ikkanmij tochniet
zomaar laten bestelen.» De zaak
gaatverderop12november.

(CMW)

IEPER

FrederikVervisch. Foto Henk Deleu

IEPER

Wapenverzamelaar
woumuseum
beginnen
Nadat bij Dominiek V. (49) uit
Ieper een wel heel grote verza-
meling schiettuig werd aange-
troffen,kreegdemanvande Ie-
perserechtereengeldboetevan
1.375eurovoorinbreukenopde
wapenwet.Dehelftvandieboe-
te ismetuitstel. Deman liep te-
gendelampbijeenhuiszoeking
in het kader van een faillisse-
ment. De speurders vonden
zo’n 200 wapens, veertig daar-
van bleken ofwel verboden of-
wel vergunningspichtig te zijn.
Erwarenzelfseenaantalexem-
plarengeladen.Demanzegtdat
hijeenwapenverzamelaar isen
al lang plannen heeft om een
museum te beginnen. De stad
Ieper gaf hem daarvoor echter
geen toestemming. «Het is een
uit de hand gelopen passie en
mijn cliëntwist niet dat er voor
bepaalde wapens een vergun-
ning vereist was», aldus zijn
raadsman. (CMW)

BRUGGE

Deputatie zo goed
als gevormd
Provincieraadsvoorzitter Jean
de Bethune (Kortrijk) wordt in
de volgende bestuursperiode
gedeputeerde. Dat heeft CD&V
West-Vlaanderen beslist. De
andere twee CD&V-gedepu-
teerden zijn en blijven Guido
Decorte (Koksijde) en Bart
Naeyaert (Torhout). Eerder
raaktebekenddatDirkDe fauw
als gedeputeerde stopt en
OCMW-voorzitter wordt in
Brugge. Komende zaterdag
wordt de beslissing bekrach-
tigd.sp.astuurtalvastFrankyDe
Block (Oostende) naar het pro-
vinciebestuur. Mogelijk komt
daarookMyriamVanlerberghe
(Izegem)bij.OpenVldstuurtde
afscheidnemende burgemees-
ter van Kuurne, Carl Vereecke,
naardedeputatie. (BHT)

Coöperatie Rijden op aardgas Ieper
wint Coop Award 2012

DeCoöperatieRijdenopaardgas
Ieper is indeprijzengevallenbij
deCoopAwards2012.Coopburo
beloontmetdeawardsvijf belof-
tevolle, verfrissendecoöperatie-
veprojecten.

Maar liefst 36 groepen stuurden
hun idee in. Tijdens de ontmoe-
tingsdag van Cera maakte de or-
ganisatie uiteindelijk vijf laurea-
tenbekend.CoöperatieRijdenop
aardgas Ieper werd een van de
winnaars. Dat initiatief wil een
aardgasstation uitbouwen om

het gebruik van CNG, dat is aard-
gas onder druk, als alternatieve
brandstof te promoten. Aardgas
is veel milieuvriendelijker en
goedkoper dan de klassieke
brandstoffen. De coöperatie wil
dieonbekendemaniervanrijden
bekendermaken inons land.

Cheque
Het is een initiatief van Tuinsap-
penLombartsCalville,StadIeper,
POM West-Vlaanderen, Ecofill-
co/GreenpointSupplies,Westgas
IeperenMobimix.be.Meteenad-

viescheque terwaardevan2.000
eurostaatCoopburodelaureaten
de komende periode gedurende
driedagenmet raadendaadpro-
fessioneelbij.
De laureaten strijken ook een
projectpremievan1.500euroop.
De laureaat is ook nog op zoek
naar een goede naam. Ideeën
hiervoor zijnwelkom.
Meer info is teverkrijgenviaHein
Lapauw via het e-mailadres
duurzaam@ieper.be of via het
nummer057/239.273.

(BLI)

IEPER

MIJN CLIËNT
HEEFT MET DEZE
ZWARE FEITEN
NIETS TE MAKEN
Advocaat Makhlouf B.

TIEN BEDRIJVEN IN RUNNING
VOOR KMO-LAUREAAT

TienbedrijvenuitWest-Vlaande-
ren zijn genomineerd voor de
prestigieuzeprijsKMO-Laureaat,
een wedstrijd van Unizo en de
ProvincialeOntwikkelingsmaat-
schappij (POM). De KMO-Laure-
aatwordttweejaarlijksverkozen.
Eerst worden de winnaars per
provincie bepaald. Uit die win-
naarswordtuiteindelijkdeKMO-
Laureaat 2012 geselecteerd. De
tienfinalistenzijn:Rotolux(Vich-
te),Decospan(Menen),Moderna
Products (Izegem), Athena Gra-
phics (Roeselare), VK Group

(Brugge), Ingenium(Brugge),Sla-
gerij Dierendonck (Sint-Ides-
bald),PageElectronicaNV(Pope-
ringe),Meli (Veurne) en Rietveld
Projects (Koksijde). Het publiek
kanvanafvandaagviadewebsite
www.kmolaureaat.be/west-
vlaanderen stemmen op hun fa-
voriet. Zij maken kans op een
etentje ter waarde van 50 euro.
Stemmen kan tot en met vrijdag
2november.Opwoensdag14no-
vemberwordt inhetBrugseCon-
certgebouw de West-Vlaamse
KMOvanhet jaarverkozen. (BHT)
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