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MIDDELKERKE
Gemeente houdt
uitvoerige testen 
met BE-Alert
In de week van 23 september wor-
den verschillende tests gehouden
via het inlichtingssysteem BE-
Alert. Inwoners kunnen zich op dit
platform registreren en geïnfor-
meerd blijven in tijden van noodsi-
tuaties.  BE-Alert is een platform
van de overheid om iedereen in te
lichten en richtlijnen mee te geven
tijdens een noodsituatie. Dit instru-
ment is er niet alleen voor inwo-
ners, maar ook voor tweedeverblij-
vers en toeristen. In de week van 23
september worden verschillende
noodcommunicatieprocedures ge-
test, waaronder BE-Alert. Op dit
moment zijn zowat 2.400 inwoners
en tweedeverblijvers geregis-
treerd, een aantal dat nog kan
groeien. Registreer je gratis via
www.be-alert.be. Je geeft de adres-
sen op waarvoor je gewaarschuwd
wil worden. Dit kunnen meerdere
adressen zijn. Denk maar aan het
huis van je ouders, school van de
kinderen of zelfs de woonplaats
van je schoonmoeder. Via BE-Alert
geef je ook mee via welke kanalen
je wil verwittigd worden. Indien er
zich in de buurt van een van deze
adressen een grootschalige nood-
situatie voordoet, krijg je een sms
met instructies. Er worden test-
sms’en verstuurd naar de toeristi-
sche zone van Middelkerke en Wes-
tende-Bad op 23 september, Mid-
delkerke en Wilskerke op 24 sep-
tember, Leffinge op 25 septem-
ber, Slijpe, Mannekensvere, Schore,
Sint-Pieters-Kapelle op 26 septem-
ber. Westende en Lombardsijde
sluiten de rij op 27 september. (TVA)

OOSTENDE
Nederlander krijgt 
2 jaar cel voor invoer
van 335 kilogram
cannabis
Een 26-jarige Nederlander heeft in
de Brugse rechtbank een effectieve
celstraf van twee jaar gekregen
voor de invoer van 335 kilogram
cannabis. De drugs werden via een
transportbedrijf in Oostende naar
het Verenigd Koninkrijk gebracht.
De 51-jarige oom van Riley L. werd
vrijgesproken. Het onderzoek ging
van start, toen de expeditieverant-
woordelijke van het transportbe-
drijf uit Oostende argwaan kreeg.
Op korte tijd was volgens de vrouw
verschillende keren één pallet met
handdoeken vervoerd naar het
Verenigd Koninkrijk. Bij een contro-
le op 25 mei 2016 troffen speurders
in een van de dozen in totaal 67
pakketten aan met elk een kilo can-
nabis. De drugs zaten verstopt tus-
sen stoffen en een donsdeken. Vol-
gens de werkneemster van het
transportbedrijf werden in totaal
vijf verzendingen uitgevoerd naar
dezelfde Britse bestemmeling:
goed voor minstens 335 kilo canna-
bis.  De paletten werden enkele ke-
ren door eenzelfde huurvoertuig
naar Oostende gebracht. Het voer-
tuig bleek op naam van Nederlan-
der Riley L. (26) te staan. Het on-
derzoek wees uit dat de man deel
uitmaakte van een georganiseerde
bende. Hij stond in voor het verpak-
ken en vervoeren van de drugs. Ook
de 51-jarige oom van R. kwam in
het vizier van de speurders, toen de
expeditieverantwoordelijke ver-
klaarde dat het pallet werd afgele-
verd door een man van rond de 50.
De vrouw herkende Jacobus L. in
een fotodossier, maar dat achtte de
rechter  niet voldoende als bewijs.
Ze sprak de Nederlander vrij. Zijn
neef werd bij verstek wél veroor-
deeld en kreeg twee jaar cel. (SDVO)

OOSTENDE
Illegaal (38) eet croissant 
op zonder te betalen 
De politie van Oostende is uitge-
rukt voor een melding van een
agressieve klant in een winkel in de
Langestraat.  De man was een
croissant aan het eten in de winkel
en weigerde te betalen. Toen het
personeel hem daarover aansprak,
werd hij agressief. Bij controle van
de politie bleek de man illegaal in
het land te zijn. Hij werd overge-
bracht naar het bureel en ter be-
schikking gesteld van de dienst
vreemdelingenzaken. (MMB)

DE PANNE
Heraanleg Ollevierlaan is gestart:
tot Pasen volgend jaar hinder
De Ollevierlaan in het centrum van De Panne is momen-
teel enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De
straat krijgt een facelift en zal er tegen Pasen volgend
jaar hetzelfde uitzien als de Brouwersstraat qua stijl.
«We richten de Ollevierlaan in, vernieuwen de nutslei-
dingen en zorgen voor een gescheiden rioolstelstel»,
geeft schepen van Openbare Werken Wim Janssens
(ACT!E) mee. «We zijn vandaag maandag gestart met
de uitbraak van de voetpadzone zodat we daar de nieu-
we nutsvoorzieningen kunnen plaatsen. Tot aan de
herfstvakantie, eind oktober is dat, kunnen enkel de be-
woners in de straat om naar hun garage te rijden. Na dat
verlof laten we geen autoverkeer meer toe tot het einde
van de werken. Het kruispunt Ollevierlaan-Tegethof-
flaan-Prins Albertlaan blijft open tot de kerstperiode. Er
zijn namelijk ook werken in de Koninginnelaan en
Astridlaan. Begin januari start de aannemer met de bo-
venbouw. De Ollevierlaan is geen doorgangsweg. Alles
verloopt vlot via de Marktlaan en de Brouwersstraat.
Tegen de paasvakantie volgend jaar zouden de werken
achter de rug moeten zijn. Veel hangt natuurlijk af van
het weer.» De totale kostprijs bedraagt 660.000 euro,
waarvan de gemeente De Panne een dikke 340.000
euro betaalt. De rest is voor rekening van de Intercom-
munale voor Watervoorziening Veurne-Ambacht
(IWVA). (GUS)

De ‘nieuwe’ gemeenteschool
Klavertje Vier Keiem is voorlopig
erkend voor dit schooljaar. Ten
laatste eind maart volgend jaar
wordt beslist of de school zijn de-
finitieve erkenning krijgt. De on-
derwijsinspectie heeft de klacht
van de sp.a-open, waarin sprake
was van subsidiefraude, dus
naast zich neergelegd.

Hoe zat het nu ook weer? Dit voor-

jaar stapte de meerderheid naar de
gemeenteraad met de vraag om de
gemeenteschool in Keiem als zelf-
standige school te laten erkennen.
Het stadsbestuur zou dan extra
centen krijgen voor onder meer de
aanwerving van een eigen direc-
teur. Dat kan omdat de school in
Keiem meer dan honderd leerlin-
gen telt. De wet zegt echter dat
scholen van hetzelfde net die zelf-
standig willen werken minimum

drie kilometer van elkaar geves-
tigd moeten zijn. Tussen Leke en
Keiem was dat 200 meter minder
dus verplaatste het stadsbestuur
de voordeur naar de achterkant
waardoor de wettelijke afstand
gehaald werd. ‘Subsidiefraude’,
vloekte oppositieraadslid Kurt
Vanlerberghe (sp.a-open) die
klacht indiende.
«’De ingediende klacht geeft geen
aanleiding tot het nemen van een
maatregel van toezicht.’ Dat kre-
gen we als antwoord van de be-
voegde instantie», repliceert on-
derwijsschepen Marc De Keyrel
(CD&V) nu. «Het subsidiedossier
voor de nieuwe directeur is goed-
gekeurd door de onderwijsinspec-
tie. Björn Debruyne is aangesteld
als waarnemend directeur. We vol-
doen aan alle voorwaarden voor
de voorlopige erkenning. De eerste
zes maanden van dit schooljaar
volgt een doorlichting. Daarna
wordt beslist over een definitieve
erkenning. Er is dus helemaal geen
sprake van subsidiefraude.» (GUS)
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De gemeenteschool in Keiem heeft
nu zijn eigen voltijdse directeur. Foto GUS

Geen sprake van subsidiefraude, gemeenteschool 
in Keiem is erkend als zelfstandige school

«We vonden die erkenning als streek-
product uiteraard belangrijk, maar had-
den toen vooral een afzetmarkt nodig.
Het toeval bracht ons bij Hendrik Die-
rendonck. Als ambachtsman vond hij de
manier waarop wij ons rood ras kweken
overtuigend. Ondertussen werken we
al acht jaar samen en is Dierendonck
uitgegroeid tot een begrip in het sla-
gersvak. Mede daardoor wint het West-

RUNDVLEES VAN ROOD RAS

Het rood ras hoort bij West-Vlaanderen zo-
als een kalkoen bij Kerstmis. Al eeuwen
grazen die zware kolossen in de weiden in
de polders. Johan Debruyne (53) en Lieve
Taveirne (52) van Hof ter Wilgen in het
Diksmuidse Esen waren de eerste land-
bouwers die het West-Vlaams rood ras er-
kend kregen als streekproduct. Topslager
en ambachtsman Hendrik Dierendonck is
hun bekendste klant. 
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dat is niet toegelaten. Nochtans werd
dat na de Eerste Wereldoorlog ook ge-
daan omdat er toen niet genoeg koeien
meer waren.»

Nicheproduct
Toch vindt Johan een erkenning nodig.
«Het geeft een meerwaarde. Ik mag een
halve euro meer vragen dan voor de er-
kenning. Het label schept ook vertrou-
wen en betekent een opsteker voor de
boer. We investeren veel in ons product.

Vlaamse rood ras ook aan succes.» 
«Ik heb nu 280 runderen. In onze pro-
vincie zijn er maar tien professionele
kwekers van het rood ras. De vette wei-
den in de polders, waar verschillende
gras- en klaversoorten groeien, zijn
enorm naar de zin van onze stevige da-
mes, die tot achthonderd kilogram we-
gen. 'Rood weegt zoals lood', zegt het
spreekwoord en dat is niet gelogen. Een
koe moet minstens vier jaar zijn voor ze
geslacht mag worden. Pas dan heeft
haar vlees die typisch, volle en intense
smaak. Het fijne vet zorgt voor een ro-
mige toets.»

Bedreigd
Een startende landbouwer zal niet snel
voor dat ras kiezen gezien het dier pas
op zijn vierde optimale vleeskwaliteit
geeft. Ook vette weides vind je niet
overal, maar zijn wel een must. «In 2011
was ik de enige met de erkenning als
Vlaams streekproduct, ondertussen
mogen alle kwekers van het rood ras dat
label gebruiken. Vlam wil het nu ook
Europees te laten erkennen. Met slechts
tien kwekers zit de vrees voor inteelt er
wel wat in. Het rood ras is dan ook een
bedreigd en beschermd runderras. Het
zou beter zijn mochten we kunnen
kruisen met een ander ras dat dezelfde
haarkleur en kenmerken heeft, maar

Lieve Taveirne en Johan Debruyne van Hof ter Wilgen.

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in een wed-
strijd van Het Laatste Nieuws meedingen naar de titel van ‘Hét Streekproduct
2019’. Stemmen op jouw favoriet kan via de HLN-app, die je gratis kan downloa-
den voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en de deelnemers
vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

«Het vlees dankt zijn
smaak aan de vette
weiden in de polders»

Met slechts tien kwekers zit
de vrees voor inteelt er wel
wat in. Het rood ras is 
dan ook een bedreigd en
beschermd runderras. Het
zou beter zijn mochten 
we kunnen kruisen met 
een ander ras dat dezelfde
haarkleur en kenmerken
heeft, maar dat is 
niet toegelaten

KWEKER JOHAN DEBRUYNE

Onze voeders stellen we samen met zelf-
gekweekte ingrediënten, zoals veldbo-
nen en triticale (een kruising van tarwe
en rogge, nvdr). In maart laten we de
koeien lopen op de weides. Daar worden
ze op natuurlijke wijze gedekt. Vanaf no-
vember gaan ze op stal. Negen maanden
na de dekking start het kalfseizoen. We
hebben gemiddeld honderd kalfjes.
Hoewel het West-Vlaams rood ras aan
succes wint, moet het een nicheproduct
blijven.»


