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Deulys wil volgend jaar al toeristische kaarten 14-18 klaarhebben

Rechtbank

..................................................................

Brandstichting
en diefstal
voor de kick
IEPER – Muriel W. (22), Donovan N.
(25) en Jeroen C. (23), alle drie uit
Ieper stonden terecht voor een hele
reeks feiten. Ze worden belast omwille van kwaadwillige hindering van het
verkeerd. Zo bekogelden ze auto’s
van op een brug over de A19 met eieren en stenen voor de kick, veroorzaakten ze vegetatiebranden waarbij
ook gebouwen ernstige schade opliepen, containers en voertuigen werden in brand gestoken en tot slot
pleegden ze enkele diefstallen waaronder in het KTA van Ieper. Volgens
de advocaat omwille van hun nutteloos leven en voor de kick. Er daagden heel wat burgerlijke partijen op.
Voor Muriel W. die ondertussen
zwanger is werd door het openbaar
ministerie 4 jaar gevorderd waarvan
de helft effectief, voor Donovan N.
werd 5 jaar gevorderd waarvan de
helft effectief met voorwaarden. Ten
slotte is er Jeroen C. die slechts betrokken was bij 11 à 12 feiten. Voor
hem wordt een jaar gevorderd. De
zaak wordt uitgesteld naar 14 december met vonnis op 11 januari.

Werkstraf
en zes maanden
IEPER – Georges L. en Mario T. stonden terecht voor respectievelijk heling en diefstal. Beide feiten zijn bewezen. De eerste kreeg een werkstraf van 50 uren, de tweede een
kreeg 6 maanden met uitstel en een
boete van 1100 euro.

Zware straffen
voor inbraak
IEPER – Voor diefstal door middel
van braak zijn zware straffen uitgesproken. Agim K. die aangehouden
verscheen kreeg 30 maanden effectief. Ivan D., Orhan I. en Muhamet P.
kregen elk drie jaar effectief. Ze werden meteen aangehouden.

Verboden
wapens
IEPER – Voor verboden wapendracht kreeg Farib M. een boete van
687,50 euro. Voor opzettelijke slagen of verwondingen werd hij vrijgesproken. Enora V. kreeg 2 maanden
met uitstel en een boete van 550 euro voor opzettelijke slagen en verwondingen. Zij werd vrijgesproken
voor verboden wapendracht.

Straf na inbreuk
drugswet
IEPER – Voor Shane H. stond vonnis
op het programma in het kader van
weed en cocaïne in bezit hebben te
gehad en verkocht. Hij verbouwde
ook planten. Voor de bewezen feiten
kreeg hij een gevangenisstraf van 15
maanden met uitstel en de nodige
probatievoorwaarden. Er is ook nog
een boete van 550 euro. Stanislas B.
kreeg een werkstraf van 90 uren en
een effectieve boete van 1100 euro
voor een inbreuk op de drugswet.
(TD)

Front stopt niet aan de grens
Q

KOMEN-WAASTEN/HEUVELLAND/WERVIK – Nu honderd jaar Wereldoorlog I stilaan naderbij
komt, bulkt het in de frontregio van initiatieven om dit op een passende wijze te herdenken en
meteen ook een toeristisch graantje mee te pikken. Omdat het front van destijds niet stopt aan
taal- of landgrenzen, zijn er ook heel wat overkoepelende intiatieven, die met Interregsteun het
levenslicht zien. Het Frans-Vlaams-Waalse Deulys is er daar alvast een van.

D

eulys, de naam zegt het zelf,
is de vereniging van enkele
gemeenten aan de Leie en haar
bijrivier de Deûle, die samen een
aantal initiatieven willen ontwikkelen in de sfeer van de oorlogsherdenking. Initiatiefnemer is de
stad Komen-Waasten, dat met zijn
deelgemeente Ploegsteert een belangrijk stuk front uit de eerste
wereldoorlog
vertegenwoordigt
dat een beetje vergeten dreigt te
raken omdat het in een Waalse enclave ligt, en dat er totnogtoe in
deze sfeer vooral een billaterale
Vlaams-Franse
samenwerking
werd opgezet. Daarom zocht de
stad enkele partnergemeenten aan
zowel Franse als Vlaamse kant.
Een aantal jaren van studie en
voorbereiding zijn voorbij en nu
gaat Deulys tot de actie over. Het
nam een parttime projectcoördinator in dienst, in de persoon van de
pas afgestudeerde Stijn Lammers
uit Beselare, en kondigt een drietal
concrete initiatieven aan.

Routes
Volgend jaar al zullen in alle aangesloten gemeenten routes rond
’14-’18 worden ontwikkeld, en dat
zowel voor auto’s, fietsers als
voetgangers. Uiteraard zullen die
zoveel mogelijk plaatsen aandoen
die herinneren aan de oorlog en
het leven aan of net achter het
front. De routes zullen ook onderling op elkaar aansluiten en voor
wandelen en fietsen wordt er gedacht aan een knooppuntenstructuur. Bij die routes zal een kaart
horen, met de nodige basisinformatie in vier talen (Nederlands,
Frans, Engels en Duits). Ook de
Engelse en Duitse frontlijn zullen
er telkens op aangeduid zijn. Op
de keerzijde komen dan detailplannen uit de zeven aangesloten

Aan het memoriaal van Ploegsteert : vlnr. Peter Gombeir van Toerisme Heuvelland, toerismeschepen Geert Vandewynckel van Heuvelland, Vincent Verbrugghe van Toerisme Wervik, projectcoördinator Stijn Lammers van Deulys, Bernard Haesebroeck van Toerisme Armentières met achter zich Anny Beauprez van Toerisme Komen-Waasten, MarieAnnick Neirinck van Toerisme Armentières, en burgemeester Gilbert Deleu van Komen-Waasten met achter zich Daniel
Janssens van toerisme Wambrechies. (Foto WB)

Het leven áchter het front
PLOEGSTEERT – Ondertussen
is het ook duidelijk dat het zogenaamde
‘Interpretatiecentrum
over de Eerste Wereldoorlog’ er
wel degelijk komt in Ploegsteert.
Het wordt een initiatief van de
stad Komen-Waasten, maar de
voorbereiding en haalbaarheidsstudie gebeurden binnen Deulysverband. Dat de definitieve beslissing zo lang op zich liet
wachten, heeft vooral met geld
te maken. De kostprijs van het
project wordt immers op zowat
2,5 mln euro geraamd. Het

Waalse Gewest heeft nu een
subsidie toegezegd van 1,2 miljoen en uit de Interregpot wordt
zo’n 800.000 euro verwacht.
„Momenteel zijn we bezig met
de verwerving van een terrein op
de hoek van de Mesen- en de
Munquestraat”,aldus burgemeester Deleu. Uiteraard willen we
zeker met het centrum klaar zijn
tegen 2014. We willen geen concurrentie met Ieper, Zonnebeke
of wie ook en zullen daarom
vooral inzoomen op het leven
achter het front”.
(JRE)

gemeenten. De kaart zal worden
aangemaakt op 50.000 exemplaren, en vooral : ze zal gratis zijn.
Het tweede en derde project sluiten hier onmiddellijk op aan : er
komt een website waarnaar genavigeerd zal worden vanuit de sites
van de toerismediensten van de diverse aangesloten gemeenten. Deze site zal niet alleen alle trajecten
bundelen en er meer uitvoerige informatie over bevatten, je zal er
per traject ook drie mp3-bestanden
van zowat 20 minuten kunnen opladen, die je dan zelf kan meenemen wanneer je op het terrein
gaat.
(JRE)

q vzwdeulys@gmail.com

4 Noord-Franse departementen en West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar

De Groten Oorlog in Europees perspectief
Q

ZONNEBEKE – In het perspectief van de honderdjarige herdenking van WO I willen vier Franse departementen en de provincie West-Vlaanderen het internationaal niveau benadrukken van
deze herdenking benadrukken. Ze doen dat binnen een Interregproject. Ze willen ook een gemeenschappelijk beleid ontwikkelen voor de erkenning als UNESCO-werelderfgoed.

H

et project verenigt 20 Franse
en Vlaamse partners met verschillende statuten, met o.m. Noa,
Wester, In Flanders Fields Museum, De provincie West-Vlaanderen, stad Ieper, stad Poperinge en
de gemeente Zonnebeke. Onlangs
sloor ook de stad Komen-Waasten
nog aan. Het project omvat drie
acties. Op de eerste plaats het renoveren en inrichten van de sites
en musea van het grensoverschrij-

dende netwerk. In dit kader is o.m.
voorzien : de herinrichting van het
In Flanders Field museum in
Ieper, de realisatie van een museumtuin bij het MMP1917 in Zonnebeke, de ontsluiting van Lijssenthoek Military Cementery in
Poperinge, la Maison Forestière in
Ors, de uitbreiding van de Caverne du dragon–Chemin des dames
in Aisne, de modernisering van
Musée Somme in Albert, Cimitiè-

re Chinois in Noyelles–sur-Mer en
het interpretatiecircuit voor de valorisatie van de site Notre-Dame
de Lorette nabij Arras.
Een tweede peiler is het programmeren van gemeenschappelijke
grensoverschrijdende
culturele
manifestaties, zoals Open Monumentendagen, een colloquium,
vier exposities rond migratiestromen in Le Nord, Ieper, Aisne en
Somme enz. En ten slotte is er de

valorisatie van het herdenkingstoerisme en communicatie naar de
doelgroepen. Hier voorziet men in
een reeks nieuwe toeristische producten zoals module flash, herdenkingscircuits met audioguidesMP3 en geocaching. Verder is
de communicatie dit zowel naar
de overheden als naar de bevolkingen en een marketingcampagne
gericht op de Britse markt belangrijk.
(MLZ)

Le Domaine du Manoir Fleuri
Extra voordeel bij vroegboekingen. Wie tussen 27 november en
31 december een verblijf boekt in
Le Domaine du Manoir Fleuri voor
het jaar 2010 geniet een korting
van 10% op de huurprijs. Voor de
verwenweekends en aparte promoties geldt die korting niet. Heel
belangrijk daarbij is dat de huurprijzen voor 2010 dezelfde zijn als
voor dit jaar. Je bent nog op zoek
naar een nieuwjaarscadeau?
Schenk uw familie een kortbijvakantie met een verblijf in
Le Domaine du Manoir Fleuri.
Een mooier cadeau bestaat er
niet. Bovendien maken de vroegboekers kans op een diner met
het aantal opgegeven gelegenheidsgasten bij de boeking.
Boeken kan bij de eigenaars op
0475 69 80 68 of op het vakantiedomein 0033 - 68 12 85 062.

I

n Groffliers, aan de baai van de Authie
aan de Côte d’ Opale kun je voluit genieten van een uniek vakantieparadijs.
Groffliers is een gezellig oord middenin
de heerlijke fauna en flora van een zilt
polderlandschap. De streek is gekend
om zijn rijke historiek, de kleine vissershavens en de rijkdom van de beschermde natuur. Daar middenin bouwden
Geert en Christiane Vermeersch-Vandenbussche hun kindvriendelijke vakantiedorp Le Domaine du Manoir Fleuri
uit. Of een verzameling van vijfentwintig kraaknette vakantiehuisjes voorzien
van alle comfort voor zes tot acht personen. Elk huisje heeft een moderne keuken met vaatwasmachine, oven, microgolf en alle andere comfort, er is een
living en salon met radio/cd en tv-video.
Er is een badkamer met douche, twee
WC’s en drie slaapkamers, opgedekte
bedden en een basispakket handdoeken. Elk huisje heeft zijn eigen kleurenpallet en decoratie naast een privé parking met tuin en meubilair en een bar-

becue. Tussen de huisjes door is er ruimte voor kinderspelen, petanque en tafeltennis. Een overdekt zwembad met
jacuzzi waarborgt ontspannend waterplezier. In de zaal La Grange des gens
heureux is er mogelijkheid tot gezellig
samenzijn bij een drankje. Het vakantiedomein is een ideale uitvalsbasis om de

Velen onder u
weten het al.
Wie er eens was
keert terug!!!!
streek te verkennen die heel wat in petto heeft. Een overzicht in vogelvlucht. Le
Toucquet met zijn Paris Plage en winkelstraten was en is nog altijd de uitvalsbasis voor de Parijse Grand Chique. In
Merlimont vind je het attractie- en dierenpark La Bagatelle. Etaples is een belangrijke vissershaven met een nog am-

bachtelijk zeevisserij-centrum. Een bijzonder idyllisch plekje is de gerestaureerde watermolen van Maintenay waar de
eigenaars een creperie uitbouwden.
Montreuil-sur-Mer is een middeleeuwse
stad met een rijke geschiedenis, gastronomie en wandelingen. De tuinliefhebbers kunnen een bezoek brengen aan de
Tuinen van de abdij van Valloires. Vogelliefhebbers kunnen zich de ogen uitkijken in het vogelreservaat La Marquenterre en zowel Le Crotoy als St. Valery-surSomme zijn meer dan een bezoek waard.

L’Auberge de la Madelon Fleuri
Op wandelafstand van het vakantiedomein, amper 1km ver, ligt aan het getijdenhaventje La Madelon het restaurant
l’Auberge de la Madelon Fleuri dat ook
al verbonden is met het vakantiedomein. Daar kun je terecht voor zowel
een dagschotel als voor gastronomische
hoogstandjes. Je kunt er iedere middag
in de week genieten van een verzorgde
dagschotel met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert voor slechts 10,95euro.
Tegen maar A 15.50 is het menu „Sympha” dat ook al samengesteld is uit een
voorgerecht, hoofdschotel en dessert altijd te verkrijgen. De pure gastronomie
is er eveneens te genieten via een uitgelezen kaart. De wijnkelder van het restaurant garandeert uiteraard topklasse.

Superpromotie verwenweekend
Voor wie even een weekend wil onthaasten is er de ideale formule van het Verwenweekend. Of een weekend volpension van vrijdag 17u. tot zondag 17u. Tegen maar A159 per persoon word je een
weekend lang culinair verwend met:
*vrijdagavond: verzorgde kaasschotel
met brood
*zaterdagmorgen: uitgebreid ontbijt
*zaterdagmiddag: koude schotel (vis en
vlees) met brood of frietjes
*zaterdagavond: driegangenmenu Menu Grange
*zondagmorgen: uitgebreid ontbijt
*zondagmiddag: verzorgde dagschotel
met dessert
(dranken niet inbegrepen)
Van deze verwenweekends kan je het
jaar door genieten uitgezonderd tijdens
de schoolvakanties en verlengde weekends. In alle weekends op basis van volpension is het verblijf over twee nachten
inbegrepen. De verblijftaks van A 1 per
persoon per nacht is exclusief. Deze superpromotieprijs is slechts van toepassing
op minstens 4 personen. De toeslag voor
2 personen bedraagt A 25 per persoon.
Voor andere verwen- en gastronomische arrangementen raadpleeg je
www.manoirfleuri.com.
(meegedeeld)

VROEGBOEKERSBON
Nog een extraatje voor de vroegboekers. Stuur deze bon ingevuld tegen 31 december naar
Krant van West-Vlaanderen, Le Manoir Fleuri, PB 319, 8800 Roeselare. Uit alle inzendingen wordt er een diner verloot op te nemen in het restaurant L’Auberge de la Madelon
Fleuri voor het aantal personen waarvoor geboekt werd.
Naam en voornaam: ......................................................................................
Adres: ........................................................................................................
Postnummer:...................Gemeente:.............................................................
Boeking van .............................................tot ................................................
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