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Gent - Wetteren
«DE PLEZANTSTE GESCHIEDENISLES OVER DE BEELDENSTORM»

GENT
Drie Franse
winkeldieven
riskeren 18 maanden
cel en 800 euro boete
Drie mannen uit Noord-Frankrijk
riskeren een celstraf van 18 maanden en een geldboete van 800 euro
voor een hele reeks winkeldiefstallen. Volgens de openbare aanklager gingen ze met een aanzienlijke
buit aan de haal bij vijf vestigingen verspreid over heel België - van onder andere H&M, ICI PARIS XL en
Kruidvat.
Twee van de drie beklaagden werden op heterdaad betrapt in het
Gentse. De derde beklaagde werd
later op camerabeelden herkend,
maar stuurde maandag zijn kat. De
twee anderen verschenen maandag voor de neus van rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol. Volgens de openbare aanklager gingen de mannen professioneel te
werk. Zo hadden ze een speciale
‘dieventas’ mee om het gestolen
gerief onopgemerkt voorbij een detectiepoort te krijgen. «We hebben
bekentenissen en camerabeelden.
De feiten zijn voor ons duidelijk bewezen», stelt het parket, dat de
mannen vervolgt voor vijf inbraken
en twee pogingen tot inbraak.
«Wij betwisten de feiten niet», zegt
de advocaat van de twee aanwezige beklaagden. «Dat ze professioneel te werk gingen, klopt dan weer
niet. Die dieventas was amateuristisch in elkaar geflanst. Dit zijn
twee werkloze mannen uit een achtergestelde buurt met een hoge
werkloosheidsgraad, geen professionals.»
Het parket van Oost-Vlaanderen
vorderde voor een celstraf van 18
maanden en een geldboete van
800 euro voor de beklaagden. (JDG)

NAZARETH
Beschonken
chauffeur rijdt eigen
én geparkeerde
wagen in de
vernieling
Een chauffeur met enkele glazen te
veel op, heeft dit weekend brokken
gemaakt in de Drapstraat. Hij reed
zijn eigen wagen en een geparkeerde auto in de vernieling.
De dertiger uit Nazareth, verloor
de controle over het stuur en belandde tegen een geparkeerde wagen. De chauffeur raakte daarbij
niet gewond, maar zijn wagen en
de geparkeerde auto bleken niet
meer rijvaardig en moesten worden getakeld. De bestuurder had te
veel gedronken. Zijn rijbewijs werd
meteen ingetrokken. Over enkele
maanden moet hij zich verantwoorden voor de politierechtbank.

Nieuw luisterverhaal over Gravensteen
GENT
Johanna en het Gravensteen. Zo heet
het nieuwste luisterverhaal waarin ons
Gents Gravensteen de hoofdrol speelt.
Historische Huizen Gent bestelde het
verhaal bij Het Geluidshuis, en het resultaat is ronduit schitterend. «Het is de
spannendste en plezantste geschiedenisles ooit», klinkt het. SABINE VAN DAMME
Op een uur tijd wordt verteld
wat zich heeft afgespeeld op 11
augustus 1566. Op een cd, maar
ook downloadbaar op iPad en
andere dragers, én in een schitterend geïllustreerd boekje.
Dat is het resultaat van de samenwerking tussen Historische Huizen Gent en het Antwerpse Het Geluidhuis. «Waren wij blij dat die Gentenaars
hun Gravensteen in Antwerpse
handen wilden geven», klinkt
het laconiek. Maar bij Het Geluidshuis werken gelukkig ook
heel wat Gentenaars.

Spanjaarden
Concreet: Johanna en haar
man Jacob beleven de spannendste en grappigste dag uit
1566. En de luisteraars – het
verhaal is bedoeld voor kinderen van 8 jaar en ouder – leren
op een hilarische manier alles
over de Beeldenstorm en de bezetting van Gent door de Spanjaarden. Humor is de sleutel in
het hele verhaal. Spraakverwarring tussen Gentenaars en
Spanjaarden bijvoorbeeld met
paljas en paellas. Maar ook ste-

ken onder water naar het circulatieplan, of – in de middeleeuwen – het ommegangsplan. Een postduif die in het
toilet valt omdat iemand berichten zat te lezen op het toilet, zal ook bij de jongeren een
belletje doen rinkelen. Net als
de manier om iets te beslissen
in 1566, met Gravenblad, Gravensteen, Gravenschaar. Het
Gravensteen dat praat en conciërge Simon die de bondgenoot is van het kasteel, en hoog
oplaaiende brandstapels maken het allemaal erg spannend.
Kwalitatief is het ook, want Het
Geluidshuis - onder meer bekend van de Kabouter Korsakov-verhalen – sprokkelde een
cast met grote namen samen.
Johan Heldenbergh speelt
Stadsgids Jan. Ook Mathias Sercu, Koen Degraeve, Vic De
Wachter, Charlotte Vandermeersch, Jürgen Delnaet en
Bert Huysentruyt leenden hun
stem. Behalve een verhaal vol
knipogen zit ‘Johanna en het
Gravensteen’ ook nog eens vol
aanstekelijke muziek, zoals het
nummer ‘Welkom in Gent’,

Gent krijgt geen
spitsheffing
Onlangs lanceerde Joris Vandenbroucke (sp.a) het idee om een
spitsheffing te innen in Gent en andere steden. Met die heffing wil de
sp.a het aantal wagens op de weg
verminderen. Autobestuurders
moeten volgens dat systeem
op drukke momenten betalen om
Gent binnen te rijden. Vlaams Belang-gemeenteraadslid Johan
Deckmyn vroeg of dat idee de zegen kreeg van het Gentse schepencollege en of er daadwerkelijk plannen waren om die heffing in te voeren. Schepen van mobiliteit Filip
Watteeuw was kort en duidelijk
over de kwestie. «Op beide vragen
is het antwoord neen», zegt hij. De
spitsheffing blijkt dus voorlopig
niet meer dan een verkiezingsballonnetje. (EDG)

waar de draak wordt gestoken
met de verkeerssituatie en de
knips.

Geen audiogids
Het luisterverhaal is, voor alle
duidelijkheid, géén audiogids
voor in het Gravensteen. Het is
gewoon een heerlijk hoorspel
met het Gravensteen in de
hoofdrol. Anders dus dan het
verhaal met komiek Wouter
Deprez, wat wél een audiogids
is en het publiek lachend door
het Gravensteen leidt. «Luisterverhalen zijn hot, en ‘Johanna
en het Gravensteen’ zal zeker
niet het laatste zijn», zegt cultuurschepen Sami Souguir.

GENT

Ons Gents Gravensteen speelt een hoofdrol in het verhaal.
Nimmegeers

Johanna en het Gravensteen is
verkrijgbaar vanaf 29 mei, en
zal te vinden zijn in het Gravensteen, in de Stadswinkel en in

de betere boekhandel. Het kost
19,95 euro, maar wie alleen de
download-versie wil, komt al
toe met 9,99 euro.

Tegen 2021 verdwijnen ‘moordstrookjes’
aan Wiedauwkaai

Ten vroegste in 2021 verdwijnen de zogenaamde ‘moordstrookjes’ aan de Wiedauwkaai. Vandaag zijn de fietspaden daar niet meer dan een
laagje verf. Dat in combinatie
met veel zwaar verkeer richting zorgt voor een onveilige
situatie.
Op de volgende gemeenteraad

zal een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd worden tussen de stad en TMVW
om het gedeelte tussen de
Nieuwevaart en de spoorwegovergang volledig te vernieuwen. Er moeten nieuwe rioleringen aangelegd worden en
dus zullen ook de weg en de
trottoirs aangepakt worden.

«Er is voldoende ruimte om
een dubbel fietspad aan te leggen dat afgescheiden ligt van
de weg. Het gaat om een eenrichtingsfietspad aan beide
zijden van de weg. Dat is de
veiligste optie. We willen niet
terug naar de moordstrookjes
zoals die er nu liggen», aldus
schepen Watteeuw. (EDG)

Marnix V. staat terecht voor doodslag. Foto OSG

(OSG)
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Johanna en het Gravensteen, een luisterverhaal én een prachtig geïllustreerd boekje. Foto VDS

CeePil kleurt Maria Gorettikerk

GENT
GENT
Marnix V. getuigt op tweede procesdag
Marnix V., de vijftigjarige man die terechtstaat voor de doodslag op zijn 30-jarige ex-vriendin Kimberly Francois in 2017,
kreeg maandag het woord in de Gentse assisenzaal. «Het was
nooit de bedoeling om haar dood te steken», klonk het. «Ze
nam het mes van tafel én stak me neer. Ik zat vol met bloed.
Het was uiteindelijk niet zo erg, maar ik was kwaad.»

«Ik heb haar weggeduwd, versta je. Nee, niet gestampt, versta je.
Ik heb haar verschillende keren gestoken, een paar keren, versta
je», de getuigenis van V. klonk maandag bijzonder onsamenhangend. Hij stak zijn ex-vriendin Kimberly Francois in 2017 neer na
een uit de hand gelopen ruzie in zijn woning in de Lindenlei.
«De laatste maanden deed ze heel raar», aldus de beschuldigde.
«Ik deed écht alles voor haar. Zo gaf ik haar 300 tot 400 euro per
maand. In het begin vroeg ze geld voor seks, maar daarna nooit
meer. We gingen een kind krijgen, ik was verliefd op haar.»
Woede-uitbarsting
Op de tweede dag van zijn proces verklaarde V. dat hij zijn ex in
een woede-uitbarsting om het leven bracht nadat zij hem eerst
had gestoken. Volgens hem was Kimberly Francois die bewuste
dag op bezoek bij hem. De twee zouden betrekkingen hebben gehad, maar kregen het aan de stok met elkaar.
«Ze begon me uit te maken én stampte me. Ze greep een mes van
de tafel en stak me. Ik zat vol met bloed. Uiteindelijk was de wonde
niet zo erg, maar ik was kwaad. Als iemand je neersteekt, dan verweer je jezelf toch?» (JDG)

Straatkunstenaar CeePil drukt
steeds meer zijn stempel op de
stad. Nu heeft hij ook de Maria
Gorettikerk onder handen genomen, op vraag van de stad.
De Maria Gorettikerk aan de
Blaisantvest wordt omgevormd tot ontmoetingsruimte
voor de buurt en de school
Blaisantnest, en er komt ook
een park vlakbij. De stad bestelde een werk dat bij de functies park, school, speelzone en
kinderboerderij zou passen.
CeePil antwoordde met een
creatieve versie van een ooievaar met een baby, en een egel
met een kikker. De kunstenaar
is er specialist in om beelden in
elkaar te verweven, met een
absolute voorkeur voor dieren.

Blaisanterie
De graffitimuur is een eerste
stap in een transformatieproces voor de site. De vzw DOIC
renoveert de kerk en vormt ze
om tot een ruimte voor nietGW

Het werk van straatkunstenaar CeePil bestaat uit een ooievaar met een baby, en een egel met een kikker. Nimmegeers
commerciële activiteiten, onder de naam ‘Blaisanterie’. De
stad zal voor een buitenterras
zorgen dat meteen zal aansluiten op het nieuwe buurtparkje,
dat volgend jaar wordt aange-

legd. Naast het terras komen
ook nog een speelzone, een
buitenklasje en een buurtlabo,
met onder meer een kleine
kinderboerderij, moestuintjes
en een fietsherstelplaats. (VDS)

