
Wind tilt dak uan w
A?Groeninge op

Zruare schade
aan omliggende
uroningen
Een felle rukwind til-
de donderdag stukken
van de dakbedekking
van het AZ Groeninge
in de Loofstraat.In
enkele omliggende wo-
ningen is er behoorlijk
wat schade.
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KATRtEil lflSPloil,
zaakvoerster Crcmerie

een week geleden zijn
intrek genomen in
ons woongedeelte
achteraan. Htj mag
opnieuw beginnen

tegenwoordigers van het zie-
kenhuis al langs zijn geweest
om de schade vast te stellen.
Als bij wonder vielen er geen

gewonden.
'In overleg met het manage-

ment hebben we uit voorzorg

vier kamers van patiënten
geëVacueerd. Samen met de
brandweer hebben we dan het
dak met zeilen en zandzaljes
afgedekt om erger te vermij-
den', zegt Kristof Van IIau-
\ /aert vaÍr AZ Groeninge.
Vrijdag was aannemer lfans

Vanwymelbeke al aan het
werk op het beschadigde dak.
ïMe mogen nogvan geluk
spreken. GéIukkig zijn de
brokstukken niet in de drukke
Loofstraat beland. Ik vermoed
dat hier sprake was van slijta-
ge waarbij de wind vrij spel
kreeg.'
Het dak is ondertussen u/a-

terdicht gemaalt. Begin vol-
gende week wordt het dak
definitief hersteld.
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KRIS VANHEE

KORTRIJK 'Ik hoorde een
luide knal', zegf, Katrien Mis-
plon van Cremerie Sint-Ro-
chus in de Doorniksewijk.
Toen ze ging kijken hadden
stukken dakbedekking de nok
van haar woning vernield. Ze
zag d*. ook bij buren daken
waren besehadigd.
Misplon: 'Niet te geloven dat

wind zo'n kracht kan ont'wik-
kelen. Mijn zoon heeft pas een
week geleden zijn intrek geno-
men in ons woongedeelte
achteraan. Hij had alles in
orde gebracht. Hij mág op-
nieuwbeginnen. Ook bij enke-
le buren is er een gat in het
dak geslagen.'
Ze is ermee opgezet dat ver-
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Mijn zoon heeft pas


