
IndeVSzijnhonderdenillegalenvrijgelatenomtebesparenop
hunbewaking. Demaatregelkadert ineenzoveelstehoofdstuk
van het begrotingsdebat, dat morgen een nieuwe deadline
bereikt. President Barack Obama waarschuwt voor nefaste
gevolgen, maar de oppositie zegt dat hij overdrijft om hen tot
concessies te dwingen. Het
getouwtrekover de aanpak
vandeAmerikaanseschuld
sleept al jaren aan. In 2011
werd overeengekomen dat
debelastingenautomatisch
zouden stijgen en de over-
heid besparingen ten belo-
pevan65miljardeurokrijgt
opgelegdbijgebrekaaneen
compromis. Op 1 januari
werd de deadline omzeild,
maardie tijd isnuop. (GVV)
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Trekkingvanwoensdag27 februari

Winnendenummers

2-6-8-13-23-24-32-37-
44-46-47-48-52-53-
54-55-61-64-68-70

PICK-3

Winnendenummers

4-6-5 (Onder voorbehoud)

MILJARDAIR SPENDEERT 400 MILJOEN EURO AAN BOUW TITANIC 2

LOTTO
Trekkingvanwoensdag27 februari

Bulletins Inzet

Bulletins Inzet

WINNAARS

6juiste

5 juiste+

5 juiste

4 juiste+

4 juiste

3 juiste+

3 juiste

2 juiste+

1 1.335.776euro

Geen

52 3.439euro

131 332,2euro

2.765 29,1euro

2.962 14,5euro

47.833 5euro

26.978 3euro

418.067 2.487.229euro

Winnendenummers

18-24-26-29-36-37

JOKER +

WINNAARS

JACKPOT

6juiste

5 juiste

4 juiste

3 juiste

2 juiste

1 juist

sterrenbeeld

Geen

Geen

3 2.000euro

24 200euro

312 20euro

2.742 5euro

27.505 2euro

12.660 1,5euro

Winnendnummer
+sterrenbeeld=JACKPOT

VISSEN

(Onder voorbehoud)

439-8-4-7-7-2

126.665 228.711euro

JACKPOT01/03: 1.550.000euro

In China is begonnenmet de bouw van een exacte kopie van

de Titanic. De Australischemiljardair Clive Palmer heeft

liefst 400miljoen euro veil voor de replica om de reis die

ruim 100 jaar geleden het leven kostte aan 1.523 opvaren-

den over te doen. De Titanic II zal in het najaar van 2016

net als zijn illustere

voorganger in 1912 van

Southampton naar New

York varen. Eén groot

verschil: de opvarenden

hoeven zich deze keer

geen zorgen temaken

over botsingenmet

ijsschotsen, want er

worden nuwél voldoende

reddingssloepen

voorzien.

Perfecte kopie,
maar wel meer
reddingsboten

TITANIC I TITANIC II

AL 40.000 MENSEN
WILLEN MEE OP
DE MAIDEN TRIP
EN HEBBEN DAAR
TOT 1,15 MILJOEN
VOOR OVER

TITANICI TITANICII

Bouw Belfast (Ierland) Jinling (China)
Maidentrip 11 april 1912 Najaar2016
Passagiers 1.302 1.680
Bemanning 907 900
Kajuiten 643 840
Tonnage 53.210 ton 55.800 ton
Snelheid 24 knopen 24knopen (42,5 km/u)
Lengte 268meter 269meter
Reddingsboten Voor 1.113 opvarenden Voor álle opvarenden
Prijs 1,7miljoen euro 400miljoen euro

MARC UYTTENHOVE

Dat er ooit een tweede Titanic zou
komen, hing al langer in de lucht.
DinsdagnammiljardairClivePalmer
alle twijfelsweg.DeTitanic IImoet in
zowat alles lijken op het legen-
darische cruiseschip van White Star

Line dat een eeuw na de grootste
ramp uit de geschiedenis van de
moderne scheepvaart nog altijd tot
deverbeeldingspreekt.Nualhebben
zich 40.000 kandidaat-passagiers
gemeld op de website van Palmers
rederij Blue Star Line. Zestien rijke
Amerikanen zijn zelfs bereid om
tussen 865.000 en 1,15miljoen euro
neer te tellen ommee te kunnen op
de allereerste zesdaagse trip van
SouthamptonnaarNewYork.

Zinken kan

Het is aan de Chinese scheeps-
bouwers om de Titanic tot op de
centimeter na te bouwen. Met dat
verschil dat het nieuwe schip op het
vlak van veiligheid, navigatie,
satelliettechnologie en gebruikte
materialenzijnbroertjeuitdevorige
eeuw in alles zal overtreffen. Meer
nog: volgens Markku Kanerva van

het Finse scheepsarchitectenbureau
Deltamarin wordt de Titanic II het
veiligste cruiseschip terwereld. Clive
Palmer van zijn kant liet zich echter
nietverleidentotdeuitspraakdatzijn
troetelkindonmogelijk kan zinken—
watoverdeTitanic Idestijdswelwerd
gezegd. «Want als je er een gat in
boort, zal hij ook zinken», merkte
Palmer lakoniek op. De opvarenden
zullenzichalvastgeenzorgenhoeven
te maken: terwijl er op de originele
Titanic amper 16 houten reddings-
boten waren voor een derde van het
totaleaantalmensenaanboord, isnu
een zitje voorzien voor elke op-
varende.

Deaanwezigenopdelanceringwaren
vooral benieuwdhoedichtde replica
het origineel zal benaderen. Op basis
van een computersimulatie bleek de
gelijkenismet de eerste Titanic in elk
geval verbluffend. De buitenkant zal
als twee druppels water lijken op die
vandeTitanic I.

Laatste SOS

Er zijn wel meer kajuiten, maar de
indeling is dezelfde als uit 1912, met
een eerste, een tweede en een derde
klasse. Net als vroeger zullen de
passagiers uit de verschillende klas-
senelkaarniettegenkomentijdensde
cruise. De twee miljonairssuites
mogenevenminontbreken,netalsde
oorspronkelijke leefruimte van de
TitanicMasterCaptainEdwardSmith.
Ookdeweelderigesalons,het restau-
rant, het Café Parisien, het fitness-
centrum, de Turkse sauna, het
binnenzwembad, het casino, de
bioscoopéndewinkelgalerijworden
nagebouwd. ZelfsdeMarconi-kamer
van waaruit destijds de laatste SOS
werd verstuurd, krijgt een plaatsje.
Om helemaal de sfeer van weleer te
creëren,zulleninelkekajuitklerenen
onderklerenuitdevroege20steeeuw
liggen voor de gasten en worden tv-
schermengebannen.
Toch nog dit: in zijn land staat Clive
Palmer te boek als excentriek die al
eens eerder een wild idee de wereld
instuurde. Volgens criticasters haalt
Palmernooitdedeadlinevan2016en
neemt hij een groot risico door zijn
order bij onervaren scheepsbouwers
teplaatsen.

Zelfs de fitnessruimtewordt tot in detail nagebouwd.

Eyecatcher in de oude én de nieuweTitanic: de centrale trapmet grootse leuning.

Aan boord komthetzelfde zwembad als 100 jaar geleden.

Amerika laat illegalen vrij
om te besparen op bewaking

JACKPOT02/03: 1.000.000euro
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WAASLAND
75-plussers Koningin Fabiolapark krijgen gratis branddetector

HetbrandweerkorpsvanSint-

Niklaas ismomenteelbezigmet

het installerenvan250rook-

meldersbij alle75-plussers in

hetKoninginFabiolapark, inde

zogenaamde ‘blokkenvan

Amelinckx’.

De stad kreeg de 250 rookmel-
dersgratisvande federaleover-
heid, als steun omde brandvei-
ligheid bij senioren in de hoog-
bouwresidentiesvanhetKonin-
gin Fabiolapark te verhogen.
«We hebben samen met de
brandweer beslist omdie rook-ElzaVerschaeren (80) krijgt haar rookmelder. Foto Vergauwen

melders specifiek voor 75-plus-
sers in deze vijf residenties te ge-
bruiken.Daarwonenmomenteel
zo’n 1.300 mensen, waaronder
254 75-plussers. Omdat er ook
enkele koppels bij zijn, hebben
wenetvoldoendetoestellenvoor
handen», zegt burgemeester Lie-
venDehandschutter (N-VA).
De komende weken gaat de
brandweer langsalle75-plussers
omderookmeldersteinstalleren.
Datduurtnogtoteindmaart.Dan
moet iedereen veilig zijn als er
ooit brandzouuitbreken.
Onder leidingvanFreddyVanHal
brengtdebrandweeraleentijdje
het belang van rookmelders on-
der de aandacht in de stad. Zo

staat de brandweer elke eerste
donderdag van de maand op de
markt met een stand rond de
rookmelder. In september 2011
gaf de federale overheidsdienst
Binnenlandse Zaken in Sint-Ni-
klaas de officiële start van de na-
tionale rookmelderscampagne.

Markt

Sindsdien heeft de stedelijke
brandweer tal van initiatieven
genomen omhet belang van een
degelijke rookmelder in wonin-
genindekijkertezetten.Wiezelf
ook een rookmelder wil aan-
schaffen, kan dat voor 25 euro.
Meer informatie over het initia-
tief op03/777.71.72. (JVS)

SINT-NIKLAAS

TomVanPeteghem,MaartenDaens enWillemPhilippe helpenmee
aan de afbraakwerken. Foto Yannick De Spiegeleir

De bovenverdieping van jeugd-
huis Okapi in Lokeren krijgt een
grondige facelift. «Dat is nodig»,
vertelt kernlid Tom Van Pete-
ghem.«Zevoldoetnietmeeraan
de huidige voorschriften rond
brandveiligheid.Bovendienisde
accommodatiehelemaalonder-
komen. Na onze marathonope-
ning‘dezestigurenvandenOka-
pi’ zijnweeindvorig jaargestart
met de afbraakwerken. Afgelo-
penzomerwerddebenedenver-
dieping al aangepakt omdat

daar demeeste van onze activi-
teiten plaatsvinden. De boven-
verdieping wordt vooral ver-
huurdvoorfamiliefeestenenals
vergaderlokaal,maar isvoorhet
jeugdhuis en de jeugdbewegin-
gendiehierhuishoudenweleen
belangrijke bron van inkom-
sten», aldusVanPeteghem.
Het bestuur van het jeugdhuis
kan nog geen definitieve datum
plakken op het einde van de
werken. «Tegen deze zomer
moet het plafond vernieuwd

zijn,maarerkomenooknogeen
nieuwekeukenensanitair.Voor
het in orde brengen van de
brandveiligheid kunnen we re-
kenen op subsidies van de
jeugdraad,maar de andere kos-
tenmoetenwezelf dragen.Om-
dat onze eigen middelen be-
perkt zijn, zoekenwenaarmen-
sen of verenigingen die ons fi-
nancieel willen steunen», doet
VanPeteghemeenoproep.
Het bestuur van Okapi is te be-
reikenop0494/14.80.27. (YDS)

LOKEREN

Jongeren nemen jeugdhuis onder handen

2,8 miljoen euro in rook opgegaan
MOERBEKE/STEKENE

KRISTOF PIETERS

De federale gerechtelijke politie
Dendermonde voert momenteel
een onderzoek naar een groot-
schaligeoplichtingmetbeleggin-

gen. LucV.H., de voormaligekan-
toorhouder vandeCentea-bank-
filialen in Moerbeke en Stekene,
wordt ervan verdacht als beleg-
gingsadviseur verscheidene per-
sonen te hebben opgelicht. Hij

overhandigde de gedupeerden
valse documenten als bewijs van
hunbelegging. Centea stopteon-
middellijkdesamenwerkingmet
de man nadat de fraude aan het
lichtkwam.
Vorige maand lanceerde politie
een oproep naar slachtoffers om
zich te melden. Een 25-tal gedu-
peerden bood zich aan. Volgens
de speurders zijn wellicht alle
slachtoffers nu bekend. In totaal
werdenzemaar liefst2,8miljoen
euro lichter gemaakt. Dat is een
gemiddeldevan112.000europer
persoon. De kans is klein dat ze
ooit nog iets terugzien van hun
zuurverdiende spaarcenten. V.H.
trad namelijk op als beleggings-
adviseur.Het isdusbangafwach-
tenof Centea tussenbeide zal ko-
men.Debankheeft al aangekon-
digddathetalleenslachtofferszal
vergoeden als het om bankpro-
ductengaat die verkochtwerden

AL 25 GEDUPEERDEN IN FRAUDEZAAK ROND BANKDIRECTEUR CENTEA

Er heeft zich bij de federale politie al een 25-tal

slachtoffers gemeld van een oplichtingszaak in

Stekene enMoerbeke. Bankdirecteur Luc V.H.

speelde het geld van een hele reeks klanten ver-

moedelijk kwijt met risicovolle beleggingen. In

totaal gaat het om een hallucinant bedrag van

maar liefst 2,8miljoen euro. De kans dat de ge-

dupeerden ooit nog iets van hun spaarcenten te-

rugzien, is bijzonder klein.

onder denaamvanCentea.Maar
als het ombeleggingen gaat, zijn
zeniet gedekt.
Dezaakzaleenkluifwordenvoor
juristen.Advocatenvanslachtof-
fers zullen namelijk willen aan-
tonen dat de figuur van Luc V.H.

niet zomaar losgekoppeld kan
worden van de bank, aangezien
hij voor de gedupeerden bekend
stondalshun filiaalhouder.
Intussen is ook duidelijk dat de
bankdirecteur het geld niet ge-
bruikte om grote sier te maken.

De 2,8miljoen euro zittenniet in
deaankoopvaneenofanderevil-
la inhet zonnigezuiden.Hetgeld
lijktallemaal inrookopgegaante
zijn. Dat maakt het ook moeilijk
om de slachtoffers te vergoeden.
Alshet geldwasbenutvoor luxe-
wagens of immobiliën werd het
in beslag genomen, maar dat is
dusniethetgeval.

Risicovol

Alles lijkt er op te wijzen dat de
bankdirecteur het geld heeft ge-
bruikt om zélf risicovolle beleg-
gingentedoenwaarvanzijnklan-
ten niks afwisten. «Vergelijk het
met gokken», zegt een speurder.
«Bijwinsthadhijzijnklanteneen
mooie interest kunnen voorleg-
genenzelf de rest opzakkunnen
steken.Maar invollecrisismaak-
te hij enorme verliezen en vulde
hij de ene put door een andere te
graven», besluithij.

NaSiskaSchoetersenThomasDe
Soeteverhuistnogeenbekendra-
dio- en televisiefiguur naar Tem-
se. Niemand minder dan Peter
Van de Veire (MNM) heeft een
huis gekocht in de Scheldege-
meente. Hij gaat zich vestigen in
deDoornstraat. «Maarhet is alle-
maal echt nog héél recent. Veel
kan ik er niet over zeggen. Het is
ook nog niet voor meteen. Ik zal
pas over afzienbare tijd in Temse
gaanwonen.»
Waterzoaantrekkelijk is aanhet
kleine, rustige Temse aan de
Schelde voor radio- en tv-ma-
kers? «Het is centraal gelegen en
het Waasland is een mooie
streek», zegt VandeVeire. «En als
ikzatgevoerdworddoorThomas
en Siska, hoef ik niet ver meer te
kruipen naar huis. Een groot
voordeel vanTemse!» (JVS)

OOK PETER VAN DE VEIRE
VERHUIST NAAR TEMSE

TEMSE

PeterVan deVeire. Foto vrt

Provincie geeft zegen aan golfterrein
Deprovincieraadheeftmeteen

niptemeerderheidhet lichtop

groengezetvooreengolfterrein

metachttienholes inSint-Gillis-

Waas.DeN-VA-fractiewasnoch-

tans resoluut tegen.

Het golfterrein heeft een opper-
vlakte van vijftig hectare en ligt
tussen de Reepstraat, de oude
spoorwegzate en de Watergang
der Hoge Landen. Niet iedereen
was opgezet met de komst van
het terrein. «Door het golfterrein
gaat er 50 hectare landbouw-
grond verloren en die is al zo
schaars», was de commentaar
van N-VA. Toch gaven 39 van de
72provincieraadsledeneenposi-

tief advies over het geweste-
lijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(GRUP).Debal ligtnuinhetkamp
vandeVlaamse regering.
Het terrein zal in twee fasen ge-
realiseerd worden. Er wordt ge-
startopdegrondenvaninitiatief-
nemer Felix Van der Steichel van
de bvba Manitec uit Stekene, de
intercommunaleendealontgon-
nen gronden van Arcelor-Mittal
ten zuiden van de Kattestraat en
hetoostelijkedeelvanhetgebied
ten noorden ervan. Daarna komt
hetwestelijkedeelvanhetgebied
ten noorden van de Kattestraat
aan de beurt. Het gebouwvan de
voormalige steenbakkerij zal
dienstdoenals clubhuis. (JEW)

SINT-GILLIS-WAAS

SINT-NIKLAAS

Stadsloop tijdens
Vredefeesten
In het weekend van de Vrede-
feesten krijgt Sint-Niklaas een
heuse stadsloop. De initiatief-
nemerszijnAtletiekclubWaas-
land,WaloenRunningTeamSi-
naai. Zij organiserende ‘Ballon-
loop’opzondag8septemberen
mikken op een 600-tal deelne-
mers. De ‘Ballonloop’ zal over
een parcours van 5 en 10 kilo-
meter gaan, inhet centrumvan
deWasehoofdstad.Zoweldere-
creatieve als de geoefende lo-
pers is welkom. Vroeger was er
al eens een stadsloop in Sint-
Niklaas,maardiestierfeenstille
dood.Hoeallespraktischwordt
geregeld op8 september, is nog
niet duidelijk. Het schepencol-
lege is alvast enthousiast over
hetvoorstel. (JVS)

SINT-NIKLAAS

Strenge straf na
partnergeweld
Hugo F. (21) uit Sint-Niklaas is
veroordeeld tot een effectieve
celstraf van één jaar. Hij moet
ook een effectieve boete van
550 euro betalen. De man is
schuldig aan partnergeweld. In
denachtvan19op20december
vorig jaar verkocht hij zijn
vriendin een pak rammel. Dat
gebeurde in Sint-Niklaas. De
dagervoorhadF.ookalruziege-
had met zijn vriendin. Hij be-
dreigdehaar toenmet eenmes.
Toendepolitietussenbeidewil-
de komen, stelde F. zich tegen-
over de agenten agressief op.
Met een pv voor weerspannig-
heid totgevolg. (DND)

TEMSE

251 bestuurders
rijden te hard
Op de Krijgsbaan in Temse zijn
gisteren 240wagens geflitst op
eentotaalvan1.736voertuigen.
In de Gentstraat vlogen vier
hardrijdersopdebon,opeento-
taal van309. InKruibekewaser
een controle op de Nieuwe
Baan.Drievande260gecontro-
leerdebestuurders reed te snel.
De flitspalenopdeScheldebrug
controleerden8.091voertuigen
en flitstener twee.De flitspalen
op het kruispunt van de Kapel-
straatzettentweechauffeursop
de gevoelige plaat op een totaal
van3.880. (PKM)

KRUIBEKE/TEMSE

Controle op
dragen gordel
DepolitievanKruibekeenTem-
se heeft gisteren deelgenomen
aan de Verkeersveilige Dag. Er
werden bij de start van de
school controles uitgevoerd op
het dragen van de gordel. Dat
gebeurde op de Velle, in de
Kerkstraat in Temse en in de
Lamperstraat in Kruibeke. Er
werden 264 bestuurders en
passagiers gecontroleerd. Vier
personen droegen de gordel
niet. 43 bestuurder legden ook
een negatieve ademtest af. Eén
voertuig werd in beslag geno-
men omdat het niet verzekerd
was. Eén voertuig was niet ge-
keurd. (PKM)

SINT-NIKLAAS
Diefroofthandtas
Er gebeurde dinsdagavond een
handtasdiefstal in de Padden-
schootdreef in Sint-Niklaas.
Terwijleen68-jarigedame,ver-
gezeld van haar echtgenoot,
door de straat fietste, werd ze
ingehaalddooreendiefperfiets
die er vandoor ging met haar
handtas die in haar fietsmand
lag.Deechtgenootvandedame
zetteper fietsnogdeachtervol-
ging in, maar tevergeefs. De
dame isondermeerpersoonlij-
ke documenten, een gsm, een
bril engeldarmer. (PKM)

BANKDIRECTEUR
V.H. VULDE DE
ENE PUT DOOR
EEN ANDERE TE
GRAVEN
Federale politie


