
2 OOSTENDE WESTHOEK DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018

ter plaatse zijn pas scannen
via een tablet of een app op
zijn smartphone. Je krijgt de
Toe Koer kaart gratis bij de
deelnemende handelaars. Dat
zijn er inmiddels meer dan 65
en ze beschikken allemaal
over een tablet. Elke maand
loot de vereniging winnaars
uit. De hoofdprijs is een auto.
(mma)

De shopping pas van de vzw
Veurne Toe Koer is een suc-
ces. Maandag mocht het be-
stuur van de vzw de tiendui-
zendste gebruiker van de  pas
noteren. Jade Phillips was de
gelukkige die daarvoor een ca-
deaubon van honderd euro
ontving. 

De Toe Koer pas werd vorig

Toe Koer beloont 10.000ste gebruiker shopping pass
jaar door de gelijknamige vzw
in het leven geroepen om het
winkelen in Veurne een extra
duwtje in de rug te geven. Het
gaat om een digitale klanten-
kaart waarmee ook nog elke
maand prijzen te winnen zijn.
Bij een aankoop voor om het
even welk bedrag krijgt de ge-
bruiker punten. 

Hij of zij moet daarvoor enkel

VEURNE 

De plechtige opening van de
K3 Roller Skater zone is ge-
pland voor de paasvakantie
van volgend jaar.   (mma)

horende zone niet achterblij-
ven”, zegt Steve Van den
Kerkhof, CEO van de Plopsa
Group.

W Zo zal de attractie eruitzien. De opening is voorzien tegen de paasvakantie.
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ken van disco en rolschaat-
sen staat. In een K3-rol-
schaats, nu nog in het thema
van Wizzy & Woppy, banen
bezoekers zich een weg door
gekke bochten en steile hel-
lingen. Ook het nabijgelegen
restaurant Wizzy’s Fornuis
krijgt een update en nieuwe
invulling.

“De laatste jaren zijn we vol-
op bezig geweest met het op-
frissen van de verschillende
zones in het park zoals de
Ploptuin, het Kermisplein en
Kaatje’s zone. Uiteraard kon
ook de Rollerskater met bij-

De bestaande Roller Skater
zone dateert nog van de Meli-
tijd. Hij wordt helemaal ge-
stript en weer aangekleed als
de K3 Roller Skater. 

De aanleiding is het nieuwe
fictieprogramma K3 Roller
Disco, dat volledig in het te-

De ideeën zijn nog niet op 
in Plopsaland. De volgende 
realisatie die kabouter 
Plop en zijn vrienden in 
hun agenda hebben gezet, 
is de aanleg van een K3 Rol-
ler Skater zone.

ADINKERKE 

Nieuwe Roller Skater zone in 
Plopsaland in teken van K3
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HOOGLEDE/KORTEMARK

Twee en drie jaar cel 
voor cannabiskwekers 
Begin 2014 viel de politie binnen 
in een loods in Hooglede. Na te-
lefoontaps bleek dat Rik D. (63), 
die eerder al in de cel zat voor het 
transport van 350 kilo hasj, zich 
opnieuw inliet met drugsfeiten. 
In de hoeve werden resten can-
nabis aangetroffen en 1.380 
bloempotten. D. bekende en wees 
naar Jan M. als zijn kompaan. De 
twee leerden elkaar kennen in de 
gevangenis van Ieper. D. kreeg 
achttien maand met uitstel, maar 
ging in beroep tegen de hoge boe-
te van 9.000 euro. M. ontkende 
en werd vrijgesproken. “Hij had 
de sleutel van de woning en tegen 
iemand die daar zijn meubels 
komt opslaan, zegt hij dat hij niet 
naar boven mag gaan. Het is te 
veel toeval”, vond de procureur-
generaal. Nadat Rik D. werd op-
gepakt, verdween M. ook even en 
leefde hij een tijd in zijn auto. 
“Omdat ik bang was”, verklaarde 
hij. Dat overtuigde het hof dat hij 
ook mee schuldig was en veroor-
deelde hem tot twee jaar effec-
tief. D. kreeg drie jaar met uitstel. 
Beiden kregen ook een boete van 
6.000 euro met uitstel. (osw)

VEURNE

Rijverbod genegeerd 
V.P. stond weer terecht voor rij-
den onder invloed van alcohol en 
dat ook nog ondanks een rijver-
bod. Hij wou per se naar het 
voetbal gaan. De jongeman heeft 
al een rijk gevuld strafregister. 
De politierechter veroordeelde 
hem tot 14.960 effectieve boetes 
en tien maanden rijverbod. Hij 
moet ook alle proeven en onder-
zoeken ondergaan. “Ik ben weer 
eens dom geweest” , reageerde 
hij.  (mma)

DE PANNE

Dubbel zo snel 
als toegestaan
M.V. duwde het gaspedaal seri-
eus in. Op een plek waar noch-
tans maar 70 per uur toegestaan 
was, vloog hij met een snelheid 
van om en bij de 130 kilometer 
per uur over de weg. Advocaat 
Philippe was van mening dat zijn 
cliënt beter af was met een “seri-
euze les in verkeersveiligheid” 
dan een rijverbod en een boet, 
onder meer omdat de jongeman 
financieel niet erg sterk staat. De 
rechter gaf hem toch een boete 
van 600 euro, waarvan 400 effec-
tief en een rijverbod van vijftien 
dagen.  (mma)

Liesbeth Homans (N-VA),
minister van Sociale Econo-
mie, creëerde vijfhonderd
bijkomende plaatsen en
voorzag de afgelopen twee
jaar in twaalf miljoen euro
investeringssubsidies voor
maatwerkbedrijven zoals het
Ieperse Westlandia om nog
meer andersvalide werkzoe-
kenden kans op werk te ge-
ven. De Ieperse Picanol
Group is wereldleider in de
productie van weefmachines
en werkt al vijftig jaar sa-
men met Westlandia. 

“Deze samenwerking is
steeds nauwer geworden en
vandaag goed voor ongeveer
tweehonderd werknemers in
ons productieproces”, zegt
Luc Tack, gedelegeerd be-

stuurder bij de Picanol
Group. “Tot de activiteiten
behoren onder meer het af-
werken van artikelportfo-
lio's in de afdeling verspa-
ning, mechanische voormon-
tages in functie van de
eindmontage en integrale en
just-in-time afwerkingen
van de kabelbomen van de
weefmachines in de afdeling
elektrische montages. West-
landia monteert jaarlijks on-
geveer 10.000 kabelbomen.
Op die manier vormen zij
een verlengstuk van de Pica-
nol Group.”

Ook maatwerkbedrijf Mari-
asteen uit Gits werkt al 35
jaar samen met de weefma-
chineproducent. “Zij ver-
vaardigen verpakkingsmate-
rialen en maken houten bo-
dems voor de verzending van
weefmachines naar de klant.
Op het vlak van technologi-
sche innovatie staan de
maatwerkbedrijven heel ver.
Het is indrukwekkend om te
zien hoe zij technologie in-
zetten om jobs leefbaarder te
maken. Vandaag kijken wij
naar hen voor de manier
waarop ze erin slagen men-

sen in te schakelen in de in-
dustrie 4.0”, zegt Tack nog.

Al de helft

Volgens Homans zijn er
22.000 andersvalide werk-
nemers aan de slag in de
maatwerkbedrijven. “Werk
uitbesteden aan die bedrij-
ven vormt voor reguliere be-
drijven als Picanol een ant-
woord op de krapte van de
arbeidsmarkt. Ongeveer de
helft van de industriële be-
drijven werkt al samen met
een maatwerkbedrijf.”

Ambassadeurschap van maatwerkbedrijven voor weefmachineproducent

Picanol werkt al 50 jaar met Westlandia: 
“Ze vormen een verlengstuk van ons bedrijf”
Minister Liesbeth Hom-
ans overhandigde woens-
dag officieel het ambassa-
deurschap van de maat-
werkbedrijven aan 
Picanol Group als erken-
ning voor hun langdurige 
samenwerking met de sec-
tor.

IEPER 

W Werknemers van Westlandia tonen hun knowhow aan minister Homans en Luc Tack van Picanol Group. 
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LUC TACK
GEDELEGEERD BESTUURDER 

“Onze samenwerking 
is goed voor 
tweehonderd 
werknemers”

W De vzw Toe Koer lanceerde 
de pas een jaar geleden.


