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FABRIEKEN EN STEENGROEVEN
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Ons grind, afkomstig van niet-poreuze en vorstbestendige

rotsen, is ongevoelig voor verbrokkelen of barsten.
Door zijn traditionele kwaliteit is het een van de meest

gewaardeerde grindsoorten in de bouwsector en voor tuinaanleg.
U zult zeker ook onze breukstenen uit silex op prijs stellen,

die ideaal zijn voor uw rotspartijen en watervlakken.
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Kortfilm Gentse cineast/barman na één vertoning al op lijst voor Oscars

Gelauwerd in LA,
gedumpt in Gent
GENT

De Gentse barman Lieven Vanhove (33) heeft met zijn eerste
film meteen de prijs voor beste experimentele kortfilm gewon-
nen op het kortfilmfestival van LA. Het was pas de eerste keer
dat de film werd getoond. Meteen heeft Vanhove een teen tus-
sen de deur bij de Oscars. «Enkel jammer dat mijn film niet op
het filmfestival van Gent te zien zal zijn», zegt hij.
ERIK DE TROYER

Lieven Vanhove, afkomstig uit
Aalter, gaf zijn job als IT-mede-
werker op om te gaan voor een
carrière in de film. Zijn eerste
kortfilm ‘Nimmer’ is nog maar
pasklaarofhijvaltal indeprijzen.
«Ikhebmijnfilmopgestuurdnaar
verschillende kortfilmfestivals
over heel dewereld. Ikwas al blij
dat ik geselecteerd was voor het
kortfilmfestival in LA. Tot mijn
grote verbazing viel een mailtje
inmijn inboxmet felicitaties van
het festivalomdat ik indeprijzen
was gevallen. Ik kan het nog
steedsniet geloven.»
‘Nimmer’ is een opmerkelijke
film omdat hij bol staat van de
specialeeffecten.«Hetis ietswaar
ik als cineastmee kan uitpakken
door mijn verleden als IT-mede-
werkerenalspost-productieme-
dewerker. Het is een behoorlijk
technische film waar zeer veel
tijd is ingekropen», zegt Lieven.
Opmerkelijk, door de overwin-
ning maakt ‘Nimmer’ plots kans
- zij het een zeer kleine - op een
Oscar.Enkelfilmsdieeenofficieel

erkende competitie gewonnen
hebben, komen in aanmerking.
Hetiseenlangelijstmetvelehon-
derdenkortfilms,maaromopdie
lijst geraken is al een lastige op-

gave. «Ik moet eigenlijk zelf nog
bekijkenhoedatnuprecieszit. Ik
weetenkeldathetL.A.ShortsFest
erkendisdoordeAcademydiede
Oscars organiseert. Ik sta nu dus
opeen lange lijst voordeOscars»,
lacht Lieven. «Maar ik weet dat
het een lange weg is. Ik wil het
graag maken als cineast natuur-
lijk, maar ik klus tegelijk ook bij

als barman in deMisterioso (aan
deKrommewal, red.). Er zijn veel
creatievelingen die tegelijkertijd
indehorecawerken», zegthij.
Een lijst waar ‘Nimmer’ jammer
genoeg niet op prijkt, is die van
het Filmfestival van Gent dat in

oktober start.
«Ikhebmijnfilmingestuurdenik
had er heel hard op gehoopt dat
hij zou opgepikt worden. Maar
het werd een ‘njet’. Ik moet er
geen geheim van maken dat ik
datjammervind,hé.Maariksnap

ook wel dat het filmfestival van
Gent een enorme hoeveelheid
aankortfilmsbinnenkrijgtendat
daaruit kiezen geen sinecure is.
Wie weet is mijn eerste prijs nu
tocheenhefboomnaarmeerver-
toningenenmeer films.»

Een still uit de genomineerde film ‘Nimmer’ die bol staat van de speciale effecten.

LievenVanhove. Repro’s James Arthur

«Na15 jaar isdeVerkeersveiligeDagmeerdanooitnodig.»Dat zegt
RogerHuylebroeck (60)diemeeaandebasis lagvandezeeducatieve
dagvoordeschoolgaande jeugdnadat zijnzoonBjorn (20)veronge-
lukte.

WETTEREN

RogerHuylebroeckwijst kinderen op de gevaren in het verkeer.
Foto Didier Verbaere

In Wetteren werd gisteren voor
de 15de keer de Verkeersveilige
Dag georganiseerd. Fietsen wer-
den gecontroleerd, een behen-
digheidstestafgelegdenlezingen
gehouden. Roger Huylebroeck is
demotorachterhet initiatief.Zijn
zoonBjornverongelukte in1997.
«Bjorn was met zijn vriendin op
wegnaarLeuventoenzemoesten
uitwijken voor een spookrijder.
Hij overleed terplaatse. Ikhaal er
voldoeninguit dat ik andere kin-
deren en jongeren kanwijzen op
de gevaren in het verkeer. Dat ik
henmetmijnpersoonlijkverhaal
kan overtuigen niet met hun le-
ventespelen», verteltRoger.«Da-
gelijks wijs ik de politici op ge-
vaarlijkesituatieszoalsopKapel-
lendries waar elke dag 800 fiet-
sers de wagens kruisen. De Ver-
keersveilige Dag was een klein-
schalig initiatief en is onder im-

puls van de mobiliteitsambte-
naarsteedsverdergegroeid.Van-
daag bereiken we 1.400 leerlin-
genuithet lagerensecundairon-
derwijs.»
Ook buitenWetteren spreekt hij
wel eens onvoorzichtige voet-
gangersof fietsersaan.«Menver-
wijtmesomsdat ik te strengben,
maar het gemis slijt nooit en het
verdrietomeenverongeluktkind
wil ik andere ouders besparen»,
zegt Roger. De beeltenis van zijn
zoon draagt hij op een hanger bij
zijnhart. Dat de spookrijders van
toen nooit zijn veroordeeld,
wringtsoms.Ookeenschadever-
goeding kreeg hij nooit. «Maar
eenkindisonbetaalbaarenikzou
alles weggeven om hem terug te
krijgen.»
Allevrijwilligerswerdengisteren
op taart getrakteerd door het ge-
meentebestuur. (DVL)

Roger wijst al 15 jaar op gevaren in het verkeer

GENT

Nu ook Frank
Beke genoemd in
Optima-zaak
DealternatievenieuwssiteApa-
che linkt nu ook oud-burge-
meester Frank Beke aan de Op-
tima-zaak. Zijmelden dat hij in
2008vermeldwerdalsbestuur-
der bij Mobral, een vennoot-
schap die een maand later zou
worden overgenomen door Je-
roen Piqueur, om later Optima
Global Estate te worden. Een
week later kwam er evenwel
eengecorrigeerdejaarrekening
waarbijBekegeschraptwerdals
bestuurder. Beke zegt zich daar
niks van te herinneren, en ver-
moedt dat het - gezien de
schrapping - gewoon om een
vergissinggaat.Mobralbouwde
400 woningen op de site Als-
berghe-Van Oost aan de Dron-
gensesteenweg. Maar - nog
steedsvolgensApache-wijstdit
er opnieuw op dat «de echte
beerput» bij Optima Global
Estate,devastgoedpootvanOp-
tima, zit. (VDS)

GENT

Gent gaat voor
‘groenslingers’
De stad gaat experimenteren
met ‘groenslingers’.Dat zijnge-
veltuintjes met klimplanten,
die dan over een kabel over de
straat heen kruipen. «In smalle
stratenwaargeenplaats is voor
bomen is het ideaal om toch
groen te voorzien», vindtAstrid
De Bruycker, die erop wijst dat
zoiets in Borgerhout al bestaat.
De bevoegde schepenen Wat-
teeuw en Balthazar: «Wemoe-
ten een schriftelijk akkoord
hebben van de eigenaars en zij
moetenhetgroenaandegevels
verzorgen.Destadzorgtvoorde
kabelsenonderhoudthetgroen
boven de straat.» De groenslin-
gersworden getest in de Zouts-
traat,Sint-Jansvest,Brandstraat
enSagemansstraat. (VDS)

Plots viel een mailtje
in mijn inbox met
felicitaties van het
festival. Ik kan het
nog niet geloven

LIEVEN VANHOVE

EenNederlandskoppel isgister-
avondopdeE17 inNazarethuit
het wrak van zijn Volkswagen
gehaalddoortoegesneldeauto-
mobilisten. Ter hoogte van het
grote parkeerterrein richting
Kortrijk ging het om half acht
mis.Naeenverkeerdinhaalma-
noeuvrebelanddedebestelwa-
genopzijnzijkant.«Debestuur-
ster liep lichte verwondingen
op, maar was vooral geschrok-
ken», klonk het bij de brand-

weer.Meeruitvoorzorgwerden
ze overgebracht naar het UZ in
Gent.AangeziendeVolkswagen
twee rijstroken versperde, was
dehindergroot.Al snel stonder
ruim een uur file, van Gent tot
in Nazareth. De werken op de
verkeerswisselaar in Zwijnaar-
de deden het fileleed niet veel
goeds. Om half tien, ruim twee
uur na het ongeval waren alle
rijstroken opnieuw beschik-
baar. (TVPG)

Bestelwagen koppel kantelt op E17

GENT

Debestelwagen ligt gekanteld op deE17. Foto Van Puyenbroeck

GENT

Gewonde bij brand
in ‘leegstaande’
woning
Een 58-jarige vrouw is naar het
ziekenhuisgebrachtnadatbrand
was uitgebroken in een leeg-
staand pand in de Lobeliastraat.
De brandweer van Gent werd
donderdag rond middernacht
opgeroepenomdat iemandrook-
ontwikkelingopdeeersteverdie-
ping van het pand had opge-
merkt.Hetbleekomafval tegaan
datvuurhadgevat.Debrandweer
liet het afval voor het huis uit-
branden. Grote schade was er
niet, almoest het pandwel lange
tijd verlucht worden. Volgens
buurtbewoners gaat het om
brandstichting. «Tot voor kort
woonde daar een koppel, maar
hetwerd uit het huis gezet», zegt
een buurvrouw. «Hoewel ze er
niet meer mochten komen, wa-
renzeerweer ingetrokkennadat
ze een raam hadden ingeslagen.
Diebewusteavondhaddemande
vrouwopgesloten.» (TVPG)


