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All Events wil mobiele chalets inzetten op drukke plekken

Geen festivals? Dan bouwt eventbedrijf
chalets om tot ontsmettingsunits
ZEDELGEM/RUDDERVOORDE

Wordt de Sanicabin
straks de norm op drukke
plekken? Als het van All
Events afhangt wel. Nu de
festivalzomer in het water valt, bouwden ze hun
Festihut om tot een mobiele, overdekte ontsmettingsunit.
DOMINIQUE JAUQUET

Mondmaskerautomaat
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Nu de festivalzomer in het water valt, dreigden alle Festihuts in het magazijn te belanden. Dus werden ze omgebouwd.

PIETER LUYPAERT
ZAAKVOERDER

De
evenementensector
krijgt zware klappen, maar
het zette All Events ook aan
het denken over hoe ze kunnen omspringen met de nieuwe realiteit. Het resultaat
werd de Sanicabin: een mobiele chalet waarin mensen
hun handen kunnen ontsmetten en een mondmaskerautomaat vinden. “Als binnenkort
de winkels heropenen, hebben wij een snel leverbare en
makkelijk te plaatsen oplossing om in alle veiligheid te
shoppen”, zegt Pieter.
En dus werd de Festihut omgebouwd tot Sanicabin: een
chalet bestaande uit vier contactloze ontsmettingsunits
met voetbediening of drie
units en een verdeelautomaat

“Als de winkels
heropenen, hebben wij
een snel leverbare en
makkelijk te plaatsen
oplossing om in alle
veiligheid te shoppen”
voor mondmaskers. “Het grote voordeel in vergelijking
met de traditionele verhuurfirma’s van sanitair is dat het
niet om gesloten ruimtes
gaat, waarbij je een deur moet
open of dicht doen. Wij
plaatsten tussenwanden in de
chalets en maakten de zijkanten open om vier units te cre-

ëren, waarbij de afstand verzekerd is. De ontsmettingspalen, die net zoals de
automaten geleverd worden
door Mera Claeys uit Ruddervoorde, worden bediend met
de voet”, zegt Luypaert.

Winkelstraten en stations

chalets inzetten. Alle bedrijven of steden kunnen hun eigen logo aanbrengen. Indien
gewenst, bieden wij een full
service aan, met een dagelijkse reiniging, en het aanvullen
van de vloeistof en mondmaskers”, zegt Pieter Luypaert.
All Events zocht ook al andere manieren om haar verhuuraanbod in coronatijden
in te zetten. “We beschikken
over een ruime voorraad
noodbedden, die we bij een
tekort in zorginstellingen
kunnen leveren. Binnenkort
zullen we ook onze dubbele
chalets inzetten in woonzorgcentra, als bezoekersruimte met tussenwand”, zegt
Luypaert nog.

De ondernemers zien winkelstraten als een ideale plek
om een ontsmettingschalet te
plaatsen, maar er zijn nog
mogelijkheden. “Ook op de
zeedijk aan de kust, waar het
straks opnieuw heel druk
wordt, aan de treinstations,
de toegang van scholen en bedrijven, de parking van warenhuizen, en bouwwerven
kunnen deze ontsmettingsunits heel nuttig zijn. We INFO
kunnen nu al meteen duizend www.sanicabin.be

‘Beach Castle’ al aan
herstelling toe, provincie
draait op voor de kosten
Het bekende kunstwerk
met de strandhuisjes op
het Maurice Lippensplein
is al aan herstelling toe.
Het gemeentebestuur
kocht het werk in 2018
voor bijna 100.000 euro.
‘Beach Castle’, een kunstige
opeenstapeling van strandcabines van de Franse kunstenaar
Jean-François Fourtou, werd
aangekocht naar aanleiding van
Beaufort 2018. Sindsdien dient
het op het Maurice Lippenslein
een beetje als verwelkoming
voor alle bezoekers van Knokke-Heist. Maar amper een half
jaar na plaatsing vertoonde het
werk al gebreken. De houten pa-

“Begin 2019 werd Westtoer ingelicht over de problemen en
beloofde het autonoom provinciebedrijf om het kunstwerk te
laten herstellen zodat het tien
jaar reparatievrij zou blijven”,
klinkt het bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist. “Westtoer zal de werken coördineren
en financieren. Etoile Mecanique, een vertrouwde naam in de

Sinds de start van de afhaaldienst op 6 april heeft de Beernemse bibliotheek al 450 boekenpakketten verdeeld. “De
eerste weken van april werden
de
bibliotheekmedewerkers
overspoeld door de vele aanvragen”, zegt schepen van Cultuur
Patricia
Waerniers
(CD&V). “Tot op vandaag konden per week 104 pakketten afgehaald worden. Maar die capaciteit is sinds 27 april opgedreven tot 154 per week.
Ondertussen is ook de inleverbus weer in werking”.
Via het digitaal reservatiesysteem kunnen aanvragers zowel
een eigen pakket samenstellen
of zich laten verrassen door de
bib zelf. De ontlener kan het
pakket ophalen na afspraak.
Reserveren kan via https://
beernem.bibliotheek.be/afhaalbib (aft)

Twee nieuwe verrekijkers
van Swarovski in Zwin

nelen zogen water op, waardoor
de verf los kwam. Niet echt fijn
nieuws voor het gemeentebestuur, dat 95.000 euro betaalde
voor het werk. Het schreef provinciebedrijf Westtoer aan als
organisator van Beaufort.

Verborgen gebreken

Afhaalbib is succes:
al 450 boekenpakketten
verdeeld
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De plaatsing van de strandcabines voor particulieren wordt dan
toch voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat meldde het stadsbestuur van Blankenberge woensdag. Onlangs was het nochtans de
bedoeling om vanaf maandag te
starten met het opbouwen van de
strandhuisjes. Maar omdat de
maatregelen van de Nationale
Veiligheidsraad eerst moeten
versoepelen, wordt de deadline
dus opnieuw uitgesteld.
“Ook de verplichte social distancing kan niet gegarandeerd worden tijdens het plaatsen van de
cabines”, klinkt het bij het lokaal
bestuur. “Verder geldt nog altijd
de regel om niet-essentiële verplaatsingen uit te stellen. Het uitmeten van het strand en het
plaatsen van de strandcabines is
afhankelijk van de versoepelingsmaatregelen en is pas mogelijk
als de Nationale Veiligheidsraad
en de federale regering groen
licht geven.” De strandbars en de
bijbehorende cabines werden inmiddels wel al opgebouwd. (jve)
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De houten chalets van All
Events worden jaarlijks in de
winter ingezet op kerstmarkten in het hele land, in de zomer op festivals als Rock
Werchter, Graspop en Tomorrowland. Maar nu de festivalzomer in het water valt,
dreigden alle Festihuts de hele zomer in het magazijn te
belanden. “We zijn daarom
meteen aan het brainstormen
geslagen om een creatieve oplossing te vinden”, zegt zaakvoerder Pieter Luypaert.

Plaatsing strandcabines
nogmaals uitgesteld
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Amper een half jaar na de plaatsing, vertoonde het kunstwerk al gebreken.

kunstwereld, werd in 2020 aangeduid om een en ander uit te
voeren.”
Het hele reparatieproces zal
door de coronamaatregelen in
twee fases worden afgewerkt.
Vanaf 4 mei wordt het eerste
deel uitgevoerd. Dan worden de
eerste aangetaste platen vervangen en wordt de hele constructie ook onderzocht op ver-

borgen gebreken. Zo kan er later efficiënter gewerkt worden.
Tijdens fase twee - waarschijnlijk begin juni - wordt de rest
van de constructie dan aangepakt met een hoogtewerker en
hijskraan. Tijdens de renovatie
wordt ook in een grondige reiniging en een verbetering van de
afwatering en afdichting gepland. (jve)

Achter de schermen van het
Zwin Natuurpark in KnokkeHeist zijn ze volop bezig met de
voorbereidingen op een heropening. Zo wordt de infrastructuur van het park kwalitatief uitgebreid. Recentelijk zijn
er twee extra kijkers van Swarovski bijgekomen. Eentje bevindt zich in de kijkhut met
zicht op de broedeilanden, een
ander exemplaar staat opgesteld met zicht op de Zwinvlakte. Het Zwin kreeg in februari
al de eer om als eerste in België
de gloednieuwe Swarovski-kijker te mogen plaatsen. De St.
Vista is het enig model met een
gepaste robuuste en waterdichte constructie, waardoor
het ding het hele jaar door buiten kan staan zonder schade op
te lopen. (jve)

