
MENEN
Huize Ter Walle krijgt
kwaliteitslabel
Huize Ter Walle heeft als eerste or-
ganisatie in West-Vlaanderen het
Keurmerk ‘Prezo Woonzorg’ be-
haald. De Vlaamse Overheid heeft
sinds kort de Nederlandse erkende
certificeringsorganisatie ‘Perspekt’
onder de arm genomen om de voor-
zieningen voor ouderenzorg door
te lichten via een audit, en daarna
een internationaal erkend label te
overhandigen.
In Brussel werden gisteren de eer-
ste drie woonzorgcentra gehul-
digd. Huize Ter Walle was daarbij.
«We hebben het keurmerk behaald
na een audit door een team van 4
auditoren over 34 verschillende
punten», zegt Ludo Vanderaspoil-
den, algemeen directeur. «In Huize
Ter Walle zijn we fier om bij de eer-
sten te zijn die dat keurmerk beha-
len. We danken dit in de eerste
plaats aan de inzet van onze mede-
werkers die dag na dag hun beste
beentje voorzetten om de kwaliteit
van onze dienstverlening steeds te
verbeteren.» (JME)

LO-RENINGE
40 varkens sterven in
aalput
Op een boerderij in de Westpoesel-
straat in Lo-Reninge zijn gisteren
meer dan 40 varkens gestorven in
een aalput, nadat het betonnen
rooster in hun stal het had begeven.
Dat gebeurde wellicht ‘s nachts al,
waarna de landbouwer lijdzaam
moest toezien hoe de varkens  weg-
zonken in de twee meter diepe put.
Hij belde de brandweer, die meteen
extra hulp opriep. 
Het landbouwteam van de brand-
weer kwam met de grote middelen
ter plaatse en probeerde de var-
kens met een speciale ladder te red-
den. «Maar het was vergeefs, want
zowat alle varkens waren toen al
overleden. De put was ook te vol
om nog actie te kunnen onderne-
men. De varkens zijn overleden
door verstikking, een echte ramp
voor die landbouwer», zegt com-
mandant Guido Snick. 
De brandweer zal later terugko-
men om de kadavers te helpen rui-
men als de put geleegd kan worden.  

(JHM)
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AFSCHEID VAN SIMON (22), DIE DROOMDE VAN CARRIÈRE ALS F16-PILOOT

«Geniet van het zicht, daar
hoog boven de wolken»

POPERINGE
In Poperinge hebben zo’n duizend vrien-
den en familieleden gisteren afscheid
genomen van Simon Dequeker. De 22-ja-
rige jongeman overleed nadat hij zelf een
drastische beslissing nam. De plechtig-
heid stond in het teken van zijn grote, af-
gebroken droom: F16-piloot worden. Pa-
pieren vliegtuigjes begeleidden zijn kist
naar zijn laatste rustplaats.

LIEVEN SAMYN

Het afscheid vond plaats in een
zaal van het Onze-Lieve-Vrou-
winstituut. Op het podium een
piano en theelichtjes die een
start- of landingsbaan uit-
beeldden. 
In de lucht bengelden 22 mi-
niatuurvliegtuigjes. Zijn neef-
jes en nichtjes hadden een
vliegtuig in elkaar geknutseld.
Simon had al sinds hij als kind

op vliegtuigreis een bezoekje
had mogen brengen aan de
cockpit, één uitgesproken
droom: F16-piloot te worden. 
Hij doorstond de zware selec-
tieproeven en startte de oplei-
ding in de militaire school.
Maar na twee jaar kreeg hij
toch de mededeling dat hij niet
geschikt was om de opleiding
verder te zetten. Dat was voor

hem een grote klap die hij wel-
licht nooit helemaal te boven is
gekomen. Hij volgde nu een
opleiding tot industrieel inge-
nieur aan de Gentse universi-
teit.

Humor
Tijdens de plechtigheid namen
tal van vrienden en ook zijn
zussen Emelie en Elien het
woord. «Je was geen gewone»,
klonk het bij Emelie. «Ik was
dertien jaar ouder, maar de
laatste jaren groeiden we naar
elkaar toe. In Poperinge was je
heel gekend, want je kon ook
tegen een hond met een hoedje
praten. Je zorgde ervoor dat we
de voorbije dagen samen met
al je vrienden op een emotio-

nele rollercoaster belandden.
Hadden we maar geweten wat
er achter al jouw humor schuil-
ging...» Muziek was ook een
passie van Simon. Herinnerin-
gen over zijn jaarlijkse bezoek-
jes aan het Dranouterfestival
passeerden de revue. Na de
laatste tonen van zijn lieve-
lingsliedje ‘Piano Man’ van Bil-
ly Joel volgde een spontane
staande ovatie. Dat Simon al-
tijd voor iedereen klaarstond,
werd ook opnieuw gezegd. «Je
hielp me steeds weer verhui-
zen», klonk het bij zus Elien. «Ik
moest onlangs nog een event
voor tweehonderd aanwezi-
gen organiseren, maar dat was
niets in vergelijking met dit.
Dankzij jou raakte de zaal uit-

verkocht, met staanplaatsen
zelfs.» Bloemen waren niet te
zien. Simons ouders hadden
opgeroepen om het Rode Neu-
zen Fonds, dat zich inzet voor
jongeren met psychische pro-
blemen, te steunen in plaats
van kransen te kopen. Op het
einde van de plechtigheid kon-
den alle aanwezigen een papie-
ren vliegtuigje op de kist ach-
terlaten. «Hopelijk heb je een
uniek zicht, daar hoog in de
wolken», klonk het. ‘Live today,
love tomorrow, unite forever’,
stond op het bidprentje. Wie
een bijdrage wil leveren aan
het Rode Neuzenfonds kan
storten op rek. nr. BE70 0960
6060 6025 met vermelding ‘Si-
mon Dequeker’.

In de zaal vormden theelichtjes op het podium een landingsbaan. In de lucht hingen ook 22 vliegtuigjes. Foto LSI
Het bidprentje van Simon Dequeker.

Foto LSI

Tabaksverwerkend bedrijf wijkt voor 24 flatsWERVIK

Er komen 24 luxeappartementen en een ondergrondse parking. Foto RV

«Ex-gemeentesecretaris wilde 
142.000 euro bruto van gemeente»
De Zonnebeekse burgemeester
Dirk Sioen (Inspraak) reageert
voor het eerst op de zware aanval
van de ontslagnemende ge-
meentesecretaris Francis Claeys. 

«Als burgemeester ben ik per-
soonlijk gekwetst en diep ont-
goocheld door de reactie van
Francis Claeys», meldt Dirk Sioen.
«De manier waarop hij na zeven-
tien jaar Zonnebeke verlaat, is be-
treurenswaardig. De secretaris
wenste zijn tewerkstelling in
Zonnebeke te beëindigen en
vroeg om dit te doen door middel
van een dading (een minnelijke
schikking, red). Zijn voorstel
sprak over een brutokost van
142.000 euro ten laste van de ge-
meente. Dit komt neer op exact
11,45 euro per inwoner van Zon-
nebeke. Dit was bovendien ‘te ne-
men of te laten’, een exuberante
eis voor iemand die zelf beslist
om te vertrekken. We vonden het
niet kunnen dat we hier met onze
rug tegen de muur werden ge-
zet.»
Dinsdagavond lichtte Francis
Claeys bij hem thuis zijn ontslag
toe. «Daar ventileerde hij zijn
eenzijdige mening en vond hij het
bovendien nodig om na te trap-
pen», aldus de burgemeester.
«Hierbij viseerde hij niet alleen
mezelf, maar ook het voltallig
schepencollege. Stellen dat er

niets gerealiseerd is in de voorbije
jaren is een brug te ver, als je be-
denkt dat 95 procent van het ver-
kiezingsprogramma al werd uit-
gevoerd. Het is ook een blaam
voor alle medewerkers die zich
dagelijks inzetten voor een beter
Zonnebeke», zegt Sioen. «Het ver-
wijten van een gebrek aan intel-
ligentie en een gebrek aan daad-
kracht raakt me uiteraard. Ik ben
dagelijks in de weer voor iedere
inwoner en geloof in mijn kracht
om - tussen en samen met de
mensen - de juiste beslissingen te
nemen in het belang van de ge-
meente.» (DBEW)

ZONNEBEKE

Burgemeester Dirk Sioen voelt
zich gekwetst. Foto Eric Flamand

Het tabaksverwerkend bedrijf Ramon
wordt afgebroken. Er komt een nieuw-
bouw met 24 luxeappartementen en een
ondergrondse parking. Aan de achter-
kant langs de Leie en in het verlengde
van het stadsdomein Oosthove komt er
ook een park dat deels voor iedereen
toegankelijk zal zijn. Bouwheer is de
bvba Verman uit Wingene.

Het fabriekspand in de Speiestraat stond
al jarenlang leeg. Het begon er heel lang
geleden met een distillerie van glycerine
en olieslagerij. In de twee loodsen startte
in 1951 het tabaksverwerkend bedrijf Ra-
mon in. Zoon Xavier vormde het om tot
Belfepac en verhuisde naar de Robert
Klingstraat. «Er werd geopteerd voor rui-
me wooneenheden», aldus bouwheer
Christophe Vermeersch. 
«Zo worden er extra grote balkons aan de
leefruimtes voorzien.» Het apparte-
mentsblok is een creatie van Bart Cous-
sée van het architectenkantoor BAU uit
Roeselare. De aanleg van het park en wa-
terlak wordt een realisatie van tuin- en
landschapsarchitect Lieven Vereecke uit
Tielt. Home Discovery uit Komen regelt
de verkoop. 
Het schepencollege leverde eind januari
vorig jaar de bouwvergunning af. Het
wordt een nieuwbouw in drie bouwla-
gen en met een penthouse. «De gekozen
gevelmaterialen zijn harmonisch», aldus
schepen van Ruimtelijke Ordening Bert
Verhaeghe (Open Vld). «Er wordt vol-
doende aandacht besteed om te komen
tot een kwalitatieve architectuur. De
groene omgeving komt de woonkwali-
teit zeker ten goede.»

(DBEW)
WH

Het tabaksverwerkend bedrijf Ramon in de Speiestraat wordt gesloopt. Foto RV


