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Oplichters
misbruiken
treinramp
Verschillende inwoners van
Wetteren kregen de afgelopen
dagen een telefonisch voorstel
om hun kosten van de trein-
rampinWetterenop4mei2013
terug te verdienen via een spe-
ciale kredietkaart waarmee ze
aankopen konden doen in ruil
voor de geleden schade. Pas
toen de ‘Nederlandssprekende
dame’ de bankgegevens van de
betrokken inwoners vroeg om
het dossier af te ronden, rook
men argwaan. «Inwoners uit
onze politiezone worden nu
blijkbaarookopgebelddooreen
Hollandse vrouw, die een win-
kelkaart aanbiedt, waarmee
men in tal van winkels aanko-
pen kan doen. Dit ter compen-
satievandetreinramptweejaar
geleden. Door de kaart te ge-
bruiken, zou een deel van het
aankoopbedrag teruggestort
worden», legt commissaris Ste-
faan Schamp de fraude uit. De
‘Hollandsevrouw’vroegdaarop
de gegevens van de bankkaart
endegegevensvandeopgebel-
de persoon, een zoveelste op-
lichtingsvariant. «We kunnen
het niet genoeg zeggen. Geef
nooit privégegevens aan ie-
mand via telefoon of mail», al-
dusSchamp.Decommunicatie-
dienst van de gemeente had
eveneens weet van deze vorm
van oplichting enwil maandag
allegeëvacueerdeinwonersper
brief waarschuwen. Voorlopig
zijn er nog geen gedupeerden
maar depolitiewaarschuwt ie-
dereen. (DVL)

WETTEREN

240.000
bezoekers
op Warande
Vorig jaar was een topjaar voor
sporten in Wetteren. In 2014
verwelkomde sport- en recrea-
tiedomein De Warande maar
liefst 240.000 sporters. Dat cij-
fer slaat enkel op de geregis-
treerde sporters, en gaat dus
niet over de gebruikers van de
looppisteenhetomnisportveld.
In het sporthallencomplex
haalden bijna 140.000 sporters
hunhart op.Het zwembad trok
80.000 individuele zwemmers.
«We telden ruim 4.000 bezoe-
kenaandeseniorensport,3.500
bezoekenaanSportOverdag.Er
waren2.100deelnemersaande
zwemlessen, en 1.500 peuters
en kleuters namen deel aan de
watergewenning. De school-
sportklassen waren goed voor
7.000sportievedagen,desport-
kampen voor 3.800 dagen», al-
dusdesportdienst.Hetvolledig
sportaanbodvindje indesport-
folderof opdesitewww.wette-
ren.be. (DVL)

GENT

Nieuw artistiek
leider bij Vooruit
Khadija El Bennaoui wordt de
nieuweartistiekeleiderbijkun-
stencentrum Vooruit. Ze volgt
Barbara Raes op, die in 2014
stopte.VooruitkoosvoorElBen-
naoui omdat ze een gedreven
organisator uit de kunstensec-
tor is met een groot internatio-
naal netwerk, een focus op het
zuiden, sterke interculturele
vaardigheden,veelpraktijkken-
nisenbeleidservaring.Zowelde
raadvanbestuuralsKhadijazelf
zijn heel blij met deze nieuwe
wending. (LVE)

MERELBEKE

Geen windmolens
in Merelbeke
DegemeenteraadvanMerelbe-
ke stapt nietmee in het project
van windmolenexploitant
Wind4Flanders. Zij boden via
Electrabel verse aandelen aan
voordebouwvanwindmolens.
Merelbekeheeftdenodigebud-
getten niet en er is bovendien
ook geen plaats voor windmo-
lensophetgrondgebied. (DVL)

Welkom op de School voor Relaties
GENT

«Relateren kun je leren.» Het is de leuze
van Patricia Van Lingen, de oprichtster
van de School voor Relaties. Door het
grote succes van de relatieschool in
Gent, opende nu ook een Brugse afde-
ling. «Alles begint bij jezelf», is de eerste
boodschap.
LAURENCE VAN EENAEME & MARTIJN VANHINSBERG

Patricia Van Lingen is relatiethe-
rapeute en startte vijf jaar gele-
den de School voor Relaties op in
Gent. «Ik gaf daarvoor cursussen
stressmanagement voor bedrij-
ven. Maar waarom krijgen vrou-
wen stress? Omdat hun relaties
nietgoedzitten.Dusgingik indie
trainingen meer en meer praten
over relaties, en na afloop kwa-
mendemensenmezelf vragenof
ik ook trainingen gaf in relaties.
Zo is de school tot stand geko-
men», legt Patricia uit. In de
School voor Relaties zijn dan ook
enkelvrouwenwelkom.«Simpel-
weg omdat ik een vrouw ben. Ik
kan een vrouw wel heel goed in
haar krachtbrengen, bij eenman
gaatdatniet.Datmoet eenande-
re man doen. We denken er dus
wel eens aan om eenmannelijke
trainer aan te werven, maar er is
nog geenman opmijn pad geko-
men die dat aan zou kunnen of
durven»,weetPatricia.

Onze reporters trokken deze
week samen naar een introduc-
tieworkshop in Ruddervoorde,
waar de School voor Relaties
sinds kort een tweede afdeling
opende.Daarwerd al snel duide-
lijk dat vrouwen ernaartoe trek-
ken omwille van uiteenlopende
redenen.«Ikbenal langgetrouwd
metmijnman en onze relatie zit
momenteel in een dipje. Dus
vroeg ik om wat hulp», stelt een
vandeaanwezigevrouwen.«Mijn
probleem stelt zich dan weer op

Patricia vanLingen richtte de eerste relatieschool op inGent. InRuddervoorde opende dezeweek
een tweede vestiging. Foto WN

Cursus leert je omgaan met partner, collega’s en vrienden
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Dit heeft hij geleerd
Naam:MartijnVanhinsberg
Leeftijd: 24
Vaste relatie?: Ja

✔ Kijk naar jezelf. «Alles begint bij jezelf. Als ik
mijnietgoedvoel,dankanikmealhelemaalniet
openstellenvoor iemandanders.»
✔Hulp zoeken is geen teken van zwakte. «Als ik
n iets heb geleerd, is dat het niet erg is ommet
iemand te praten als je je niet lekker in je vel
voelt. Alsmensenhulpzoekenbij een therapeut
wordt daar nog al te vaak een foute stempel op
gedrukt.»
✔ Durf tijd te nemen voor jezelf. «Als man kan
hetdeugddoenomeensenkelmetmannenaf te
spreken. Dan kan je de batterijenweer opladen.
Endatmaggerust, volgensde lesgeefster.»
✔ Inleven invrouwelijkegevoelens. «Dankzij de
workshop ben ik heel wat meer te weten geko-
menoverhoevrouwendenkenenzichgedragen.
Met die kennis kan ik beter inspelenophaar ge-
drag.»
✔ Vrouwen willen vertrouwen. «Voor mannen
isrespect ineenrelatievaakergbelangrijk,maar
voor vrouwen is vertrouwen kunnen hebben in
je partner cruciaal. Nu ikweet dat dit belangrijk
is,kanikdaarvanafnuinmijneigenrelatiemeer
oogvoorhebben.» (MVHB)
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Dit heeft zij geleerd
Naam: LaurenceVanEenaeme
Leeftijd: 25
Vaste relatie?: Ja

✔Kritiek is niet respectvol. «Respect is voorman-
nen heel belangrijk. Als je hen bekritiseert, is dat
niet zo respectvol, en creëer je onnodig spanning
injerelatie. Jemagjemondwelopendoennatuur-
lijk,maarjekanhetopeenanderemanierzeggen.»
✔Vrouwelijkheid is geen zwakte. «Vrouwenheb-
benvannatureanderekrachtendanmannen.Ook
in je carrière kan je best de leiding nemen, maar
op jeeigen, vrouwelijkemanier.»
✔ Eenman heeft genoegmet éénmoeder. «Man-
nen willen geen vrouw die hen behandelt zoals
hunmoeder dat deed. Zeg hemdus niet voortdu-
rendwathijnogallemaalmoetdoendooraanhem
te ‘trekken’, maar geef hem een liefdevol duwtje
inde rug.»
✔ Laat het hem doen op zijn manier. «Vele vrou-
wenhebbenhetmoeilijkomietsuithandentege-
ven, terwijl eenmanmaaral te graag ietswil doen
voor zijn vrouw.Maar als je hem iets voor jou laat
doen, laathethemdanopzijnmanierdoen.»
✔ Eenmanwil zijn vrouwgelukkig zien. «Het be-
langrijkste voor eenman, is dat zijn vrouwgeluk-
kig is.Als jehemliefdegeeftmeteenopenhart, zal
hij spontaanvanalleswillen teruggeven.» (LVE)

het werk in de relatie met mijn
collega’s», klinkt het bij iemand
anders.LesgeefsterKellyDeVree-
se staat de vrouwen tijdens de
workshopbijmetraadendaaden
plukt voorbeeldenuithaardage-
lijks leven. «Als je één ding ont-
houdt, laat het dan dit zijn: alles
begint bij jezelf. Durf jezelf eens
eenspiegelvoortehouden.Vrou-
wen,stel jehartopen.Durfvrouw
tezijn», klinkthet. «Iemandmoet
deeerstestapzetten.Enals jezelf

verandert, krijg je eenheel ande-
re relatie. Als je niet bereid bent
deverantwoordelijkheidbij jezelf
te leggen, dan is de school niets
voor jou», besluitKelly.

‘Reisje naar jezelf’
Bij de School voor Relaties kan je
terecht voor individuele coa-
ching, koppelsessies of groeps-
trainingen.Die groepstrainingen
bestaan in vier modules van tel-
kens vier lesdagen of acht les-

avonden. Zo’n module kost 650
euro. Niet niks, maar volgens de
cursisten zijn geld zeker waard.
«Sommige mensen gaan op reis,
dit is eigenlijk een reisje naar je-
zelf», zegt cursiste Elsie Sticker.
«Het is moeilijk te omschrijven
wat de cursus met je doet, maar
ik zou nooit meer terug willen
naar hoe ik ervoor was. Het zou
nog het driedubbelemogen kos-
ten», besluit Eva Vandenheede
nog.

Als je één ding
onthoudt, laat het
dit zijn: alles begint
bij jezelf en stel je
hart open

PATRICIA VAN LINGEN

Directeur Scheppers woedend
na aantijgingen Groen & Co

Opdegemeenteraadveroor-
zaakteeenvraagvanoppositie-
partijGroen&Codonderdag-
avondeenserieuze rel.

Raadslid RobbeDeWilde vroeg
zich af of het gemeentebestuur
maatregelen zou nemen tegen
de slechte luchtkwaliteit in het
Technisch Instituut Scheppers.
Hun informatie haalden ze uit
een rapport van Planetwatch.
Die organisatie liet leerlingen
proeven uitvoeren en daaruit
bleek de luchtkwaliteit in
Scheppers ronduit slecht. Wat
DeWilde echter niet wist is dat
hetrapportfouteinformatiebe-
vatte.Deschoolhaddeproeven
weluitgevoerdmaarinverkeer-
deomstandigheden.Scheppers
vroeg daaropde resultatenniet
te publiceren, maar Planet-
watchzettezetochonline.Toen
dedirecteurvanScheppers, Ar-
mand De Lepeleire, hier lucht
van kreeg, schoot hij in een
vlammende colère. In eenopen

brief aan de partij, voorgelezen
door burgemeester Alain Par-
daen(CD&V),verweethijGroen
& Co «stemmingmakerij, het
voeren van oude dorpspolitiek
enplattepolitiekerecuperatie».
Hij zal ook klacht indienen te-
gen Planetwatch. Groen & Co
vielnahet lezenvandemailbij-
na van de oppositiebbanken en
het kwam tot een hevigewoor-
denwisseling met de burge-
meester. Markant detail: Par-
daenwerktnogenkeleurenper
weekopScheppers enDeLepe-
leire isduszijnbaas.Groen&Co
lietondertussenwetendatzijde
school geen schade wilde be-
rokkenen. «Groen&Cobetreurt
de stijl waarin de directeur het
nodigachttezijnkritiekteuiten.
De fractie hoopt nu in alle sere-
niteit de dialoog aan te kunnen
gaan. Daarnaast zal het zich in
de toekomst blijven inzetten
voor de luchtkwaliteit in Wet-
teren», aldus de Groen-fractie
nog. (DVL)
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ManagerPhilipVerbaere van garageDeKeukeleire toost op het
succes vanColba bij de start van het nieuwewielerseizoen. DVL

Niet enkel kommer en kwel in autoverkoop
Ondanksdeonheilspellendebe-
richten van de automobielfede-
ratie indemedia, is het niet alle-

WETTEREN

maal kommer en kwel in de au-
toverkoop. Zo sloot Autobedrijf
DeKeukeleire uitWetterenvoor

het vierde jaar op rij een spon-
sordeal af met het continentaal
wielerteam Colba Superano
HamvanPeterBauwensuitWet-
teren. Het komende seizoen be-
geleidt hij zijn team opnieuw in
zes Peugeotwagens vande auto-
dealer aan de Zuidlaan. «Deels
sponsoring en deels leasing.We
werken al jaren goed samen en
we vinden het echt belangrijk
omeen lokaal teamtesteunen in
depopulairewielersport. Zij bie-
den een platform aan jonge ren-
nersen toekomstigeprofs»,weet
Philip Verbaere, operationeel
verantwoordelijke van de gara-
ge. «Wewillendit blijvenonder-
steunen. We hadden trouwens
ook een goed autosalon en heb-
ben zelfs een goede maand fe-
bruari achter de rug. Zo drama-
tisch zijn de cijfers voor ons dus
nog niet». Colba rijdt dit seizoen
alle belangrijke niet Pro Tour-
wedstrijden in België en ook tal
van rittenkoersen in het buiten-
land. Alle informatie vind je op
volgendewebsite:www.wieler-
ploeg.be. (DVL)
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Man duwde agent
tegen de grond
Een Gentenaar riskeert een cel-
straf van 6maandenmet uitstel
voor het duwen van een agent.
Demanwerdop9 januari in Za-
ventem tegengehouden door
omdathijfoutgeparkeerdstond.
Hieropontstondvrijwelmeteen
discussie, waarna de man de
agent zo hard duwde dat die op
degrondviel. «Hierbijverwond-
dedemanzijnhoofd», aldushet
parket. «Een getuige heeft alles
zien gebeuren en bevestigt de
versie van de agent.» Deman is
nog minstens tot 11 maart ar-
beidsongeschikt.Deverdediging
vraagt echter de opschorting.
«Het was een reactie op het
agressieve gedrag -met racisti-
sche inslag - van de agent», nu-
anceerdezijnadvocate. (WHW)

WouterKesbeke, SimonLietar, Emmanuelle enSophieDeren en
Alexia Coppens van deGentse verpakkingsarmewinkel. Foto Kos

Eerste winkel zonder zakjes en dozen opent begin mei de deuren

Verpakkingsloos
boodschappen doen
GENT

In Steendam 59 opent begin mei de eerste Gentse winkel zon-
der verpakkingen de deuren. Ohne zal die heten, en vijf jonge
Gentenaars maken er hun levenswerk van. «Mensen brengen
eigen potten en zakjes mee, vullen die op en betalen per ge-
wicht», vat Sophie Deren samen. SABINE VAN DAMME

Devijf ecologischbewustejonge-
renleerdenelkaarviaviakennen,
en bleken allemaal op hetzelfde
ideetebroeden:winkelenzonder
eenmassa verpakkingen die uit-
eindelijk tochopdeafvalbergbe-
landen. Een jaar langwerkten ze
een concept uit, nu staan ze ein-
delijk in de startblokken. «Begin
mei - een exacte datum is er nog
niet -opentonzezaak ‘Ohne’.We
vestigen ons in Steendam », zegt
Sophie Deren. «Ikzelf zal voltijds
in de winkel staan, de anderen
werken meer achter de scher-
men.Wezijnervanovertuigddat
ons concept zal aanslaan. Gent is
eenduurzamestadwaarheteco-
logisch idee echt wel leeft, en de
Steendam is een bloeiende en
hippestraat.»

Verpakking wegen
Het concept is simpel: dewinkel
verkoopt zowat alles, maar dan
zonder verpakking. «We verko-
pen voedingswaren, maar ook
onderhouds-enverzorgingspro-
ducten», zegtSophie.«Wezorgen
ervoordatallesuitdekorteketen
komt.Wantwatdichtbij isgepro-
duceerd,hoeftgeenverrevervui-
lende kilometers af te leggen.
Voor verzorgingsproducten zoe-
kenwenogleveranciers,maarde
rest loopt vlot.Mensencontacte-
ren ons zelf, en dat is leuk.»Heel
concreetkomtjemetpotten,bak-
ken, zakken of gelijk wat naar
Ohne.Bijdeingangwordtdielege
verpakkinggewogen,bijhetafre-

kenenwordtdat gewicht vanhet
totalegewichtafgetrokken.Want
alles indewinkel zal per gewicht
worden aangerekend. «Zo kan je
zelf rijst scheppen uit een bak.
Hetzelfde met fruit, cornflakes,
noem maar op. Wat niet in bulk
kan worden verkocht, zoals bij-
voorbeeld choco en confituur,
verkopen we in herbruikbare
potten die je vervolgens terug-
brengt. Shampoo bijvoorbeeld
biedenweaaninbidonsvan10li-
ter met een kraantje aan. Zo kan
je je eigen flesopvullen.»

Zoveel mogelijk in bulk
Helemaal ‘verpakkingsloos’ zal
dewinkelechternietzijn,wanter
moetuiteraardookgeleverdwor-
den. «Maar één grote verpakking
is beter dan 100 kleintjes», vindt
Sophie.«Ookmetonzeproducen-
ten sprekenweaf omzoveelmo-
gelijk in bulk of in herbruikbare
verpakkingen, zoals ijzeren ton-
nen, te leveren.» Alle informatie
én later ook de exacte openings-
datumop www.ohne.be

Ghelamco Arena klaar
voor bokswedstrijd

Hethoeftnietaltijdvoetbal tezijn.Vanavondwordtergebokst inde
GhelamcoArena.Hoofdact isnatuurlijkdeoer-Gentse Jean-Pierre-
Junior - Bauwens, die zijn Europese titel lichtgewichten zal verde-
digentegendeFransmanYoannPortailler.Voordienennadienstaan
noggrotenamen inde ring, zoals IsmaïlAbdoul, YvesNgabu,Kevin
Ongenae en Delfine Persoon. Er wordt slechts één tribune gevuld
metpubliek.Deboksring staat danookvlak voordie tribuneopge-
steld. De Ghelamco Arena verwacht 2.500 toeschouwers. Het zou
heteerstegroteboksevenementzijnwaar Junioreffectief eenmooi
bedragkanaanoverhouden.ZoalsgekendbokstdeGentenaarvoor
een betere toekomst voor zijn mama en zijn autistische broers en
zusjes.Voorhenwilhijeenaangepastewoningmettuinkopen. (VDS)

GENT

DeGhelamcoArena is klaar voor deEuropese kamp. Foto Masscho

Shampoo bieden we
aan in bidons van
10 liter, met een
kraantje aan om je
eigen fles te vullen

SOPHIE DEREN

Auto belandt op zijkant
Een52-jarigevrouwuitMerelbe-
ke isgisterenavondomstreeks17
uur lichtgewond geraakt bij een
verkeersongeval op de Hundel-
gemsesteenweg. De vrouw reed
met haar wagen in de richting
van Merelbeke. Net voorbij de
brugoverdeRingvaartverloorze
plots de controle over het stuur.
De wagen week af naar links en

belandde op zijn zijkant. De
brandweerposten van zowel
Gent als Merelbeke kwamen ter
plaatse om de automobiliste uit
het voertuig te helpen. Een zie-
kenwagen bracht de vrouw met
lichte verwondingen naar het
ziekenhuis. Het ongeval veroor-
zaakte in de buurt heel wat ver-
keershinder. (NDBO)
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http://www.gopress.be/

