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BEWONERS VAN WATOU GAAN NIET OP VAKANTIE, MAAR MAKEN SCHOON
Martine De Bels is doodop. Ze heeft haar handen vol met schoonmaken nadat haar villa naast de Warandebeek
in Watou (Poperinge) in vier dagen tijd twee keer onder water is gelopen.

‘Nooit meer met gerust hart op reis’
VA N O N Z E R E DACT E U R

MARTIN TYTGAT
POPERINGE In

Watou schieten de bezoekers van de Poëziezomer alweer duchtig plaatjes van
het pittoreske kunstdorpje aan de
Frans-Belgische schreve, maar
tientallen bewoners riepen gisteren alles hens aan dek om de boel
op te ruimen nadat een groot deel
van het dorpscentrum maandagavond en dinsdag voor de tweede
keer in vier dagen tijd was overstroomd.
Bernard Deheegher en Martine
De Bels wonen pal naast de Warandebeek tegenover de kerk van
Watou, in de witte villa die al
sinds 1936 familiebezit is. Eigenlijk zouden ze vorige zaterdag
met de wagen op vakantie zijn
vertrokken naar Italië, maar omdat hun zoon ziek was geworden
op het kamp van de scouts in de
buurt van Grenoble in Frankrijk
hadden ze het vertrek een dag
vervroegd om zo de jongen te
kunnen oppikken en mee te nemen naar Rimini.
Maar toen begon de ellende. ‘We
waren vrijdag net voorbij Reims,
toen mijn man het idee opperde
om nog eens naar het nieuws op
de autoradio te luisteren. Toen
hoorden we van de overvloedige
neerslag in Poperinge en Watou.
Omdat we op 5 december 2002 en
4 juli 2005 al met wateroverlast
kampten, nam ik meteen contact
op met mijn schoonmoeder die
hier in de buurt woont. Ze stelde
ons gerust. Het bleek allemaal
mee te vallen. Enkele uren later
klonk het al heel wat onheilspellender, het water bleef maar komen’, vertelt Martine.
Hun kelder bleek volgelopen en
het water stond vijf centimeter
hoog in de woonkamer. Martine
en haar man verdeelden de taken:
hij reed met de twee kinderen
verder naar Rimini en Martine
keerde vanuit Lyon met de TGV
terug naar Poperinge.
Op de nationale feestdag stuurde
de verzekeringsmaatschappij al
een schoonmaakfirma langs om
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Martine te helpen. ‘Zondag bleef
ik opruimen en tegen maandagmiddag was alles weer min of
meer in orde. Ik had intussen een
vliegtuigticket geboekt om dinsdagmiddag mijn man en mijn
kinderen weer te vervoegen in
Italië.’
Maar maandagavond begon het
weer te regenen. ‘En niet een
klein beetje. De neerslag bleef
met bakken uit de lucht vallen.

Gratis Coca-Cola belandt
in winkelrekken
De politie van Brussel heeft gisteren twee verdachten opgepakt
die promotiestalen van Coca-Cola verkochten.
Duizenden blikjes
frisdrank die gratis uitgedeeld
hadden moeten worden bij evenementen, zijn in de winkelrekken terechtgekomen. Jaarlijks
deelt Coca-Cola Belgium tien miljoen blikjes en flessen uit. De veiligheidsdienst van het bedrijf
ontdekte enige tijd geleden dat
lang niet al die producten daadwerkelijk uitgedeeld worden.
Coca-Cola diende een klacht in
bij het Brusselse parket en zowel
de veiligheidsdiensten van de
frisdrankengigant als de politie
gingen op zoek naar de daders.
Observaties en de beelden van bewakingscamera’s leverden volBRUSSEL

doende bewijsmateriaal op om
gisteren twee hoofdverdachten
op te pakken. Speurders troffen
bijkomend bewijsmateriaal aan
in hun woningen en in een reeks
wijksuperettes die zij bevoorraadden.
Coca-Cola stelt zich niet alleen de
vraag hoe groot het financieel nadeel van de verduistering is. Het
bedrijf is ook beducht voor klachten over verduisterde frisdrankstalen waarvan de houdbaarheidsdatum zou overschreden
zijn. Indien iemand daar gezondheidsproblemen aan overhoudt,
kan Coca-Cola aansprakelijk worden gesteld. (yb)

‘De zandzakjes konden
het wassende water
onmogelijk
tegenhouden’
Mijn kelder liep opnieuw vol en
het water stroomde mijn woonkamer en keuken weer binnen. Tot
20 centimeter hoog. De zandzak-

jes, die ik in allerijl opnieuw voor
de deuren had gestapeld, konden
het wassende water onmogelijk
tegenhouden. Het leek wel de waterval van Coo.’
Terwijl ook de rest van het gezin
met de wagen vanuit Italië terugkeerde, waren de mannen van de
schoonmaakfirma gisteren opnieuw in de weer om de boel te
helpen schoonmaken.
‘We moesten niet alleen onze va-

kantie annuleren, de materiële
schade is enorm. De droogkast,
wasmachine, gasverwarmingsketel en diepvriezer die in de kelder
stonden en allemaal vernieuwd
waren na de overstroming van
vijf jaar geleden: het is allemaal
naar de vaantjes. In de woning
liepen het lederen salon, de tapijten, de laaghangende gordijnen
en een parketvloer schade op.
Mijn man is leider van het grego-

OCMW’s moeten zelf koken door staking cateraar
Tientallen OCMW’s komen in de problemen nu het personeel
van ISS Catering in Wilrijk het werk heeft neergelegd.
WILRIJK Het personeel van
ISS Catering in Wilrijk legde gisterochtend het werk neer toen de
directie de sluiting aankondigde
van de daar gevestigde centrale
keuken. Vanuit die keuken worden warme en koude maaltijden
gemaakt en verdeeld. Elke dag
krijgen 2.000 ouderen en hulpbehoevenden via ISS Catering een
warme maaltijd aan huis. ‘Maar
deze activiteit is voor ISS verlieslatend. Door de sluiting van de
vestiging in Wilrijk dreigen ongeveer 70 werknemers hun baan te
verliezen’, zegt Rudi Schwartz van
ACV Voeding-Horeca.
Het OCMW van Sint-Niklaas
moest gisteren plots 300 thuis-

zorgcliënten zelf van eten voorzien. ‘Toen we woensdagochtend
op de radio hoorden dat onze cateraar staakte, zijn we al onze
klanten telefonisch beginnen te
verwittigen’, zegt OCMW-woordvoerster Lieve Van De Pontseele.
‘Wie niet zelf voor een oplossing
kon zorgen, hebben we gistermiddag een broodmaaltijd laten bezorgen. Vanaf donderdag doen we
een beroep op een concurrerend
cateringbedrijf.’
Ondanks zware politieke druk
vanuit de verschillende OCMWbesturen op de vakbonden om het
personeel weer aan het werk te
zetten, werd er gisteren niet veel
onderhandeld.

Het personeel stond er wat bedremmeld bij. ‘Ik rij al jaren
maaltijden rond en kom steeds bij
dezelfde mensen over de vloer’,
vertelt één van de chauffeurs. ‘Ik
vind het niet netjes dat ik die in
de kou laat staan. Maar het is de
directie die geen respect heeft
voor haar werknemers en klanten.’
In Deurne ging de directeur van
het privérusthuis Huis Vandecruys, Bart Collet, zelf achter het
fornuis staan. Normaal levert ISS
Catering er elke middag zo’n
50 warme maaltijden af. Collet
bereidde uiteindelijk zelf een
warme maaltijd voor zo’n 60 personen. ‘Een Italiaanse tomatensoep, kipfilet met frietjes, een salade en als dessert fruityoghurt.
Iedereen, ook het personeel, vond
het lekker’, aldus Collet. (wer)

