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De correctionele recht-
bank in Brugge heeft een 
Nederlandse cannabiskwe-
ker veroordeeld tot vier 
jaar gevangenisstraf, waar-
van de helft met uitstel. 

tuigen hadden gemeld. Er 
werd ook een abnormaal 
hoog energieverbruik vast-
gesteld en na wekenlange 
observaties viel de politie 
uiteindelijk de villa binnen. 
De zolderverdieping was 
volledig omgebouwd tot een 
professionele plantage met 
ruim 700 cannabisplanten.
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Kopstuk cannabiskwekers krijgt vier ja
MOERKERKE  Het Neder-
landse kopstuk van een 
bende cannabiskwekers 
heeft vier jaar cel gekre-
gen. De bende runde een 
plantage in een villa in 
Moerkerke.

VARSENARE/RETIE Het 
bedrijf b-token uit Retie ont-
wikkelde een techniek om 
braillejetons te maken. De fir-
ma produceert jaarlijks zo'n 40 
miljoen jetons. Die worden we-
reldwijd gebruikt op festivals 
en in verschillende winkelke-
tens. B-token lanceert nu in 
wereldprimeur de braille token, 
wereldwijd in zestig landen.

Geen patent

‘Als bedrijf denken we graag 
na over hoe we bepaalde groe-
pen kunnen helpen. Het bracht 
ons bij blinden en slechtzien-
den’, zegt Nathalie Breugel-
mans, algemeen directeur van 
b-token. De samenwerking met 
Blindenzorg Licht en Liefde in 
Varsenare leidde tot een stan-
daardassortiment van vier 
unieke jetons. ‘Elk cijfer (1, 2, 5 
en 10) heeft een eigen, felle 
kleur. Aan de ene kant staat het 
cijfer in braille, aan de andere 

kant wordt het cijfer in reliëf 
weergegeven. Het maken van 
de prototypes verliep niet zo 
makkelijk. Het brailleschrift 
was voor ons een nieuwe we-
reld. We namen bewust geen 

patent op dit product. We wil-
len niemand afremmen om het-
zelfde te doen.’

‘Prachtig nieuws’

De braillejeton werd wereld-
wijd gelanceerd in zestig lan-
den en de eerste bestellingen 
liepen al binnen. ‘Uit de Ver-
enigde Staten. Daar zijn ze heel 
erg bezig met goede doelen en 
evenementen voor blinden. 
Hier kunnen de jetons op festi-
vals en andere evenementen ge-
bruikt worden. Maar we hopen 

dat er nog meer frisse ideeën 
rijpen.’

Bij Blindenzorg Licht en Lief-
de zijn ze heel blij. ‘B-token 
nam zelf het initiatief en dat is 
prachtig nieuws voor ons’, zegt 
Nick Mermans. ‘Wij streven 
naar een inclusieve maatschap-
pij voor blinden en slechtzien-
den. Deze jetons bieden sowie-
so een meerwaarde. Organisa-
toren doen steeds meer 
inspanningen voor mensen met 
een beperking. Een positieve 
evolutie die we alleen maar toe-
juichen.’

In het centrum Blin-
denzorg Licht en 
Liefde in Varsenare 
werd in wereldpremiè-
re de braillejeton of 
braille token voorge-
steld. ‘Het moet festi-
vals toegankelijker 
maken voor blinden en 
slechtzienden’, zegt 
Nathalie Breugelmans 
van de firma b-token.

Bedrijf b-token lanceert primeur in zestig landen

Licht en Liefde krijgt als 
eerste ter wereld braillejetons
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Deze jetons zijn een 
grote meerwaarde om 
blinden te integreren 
in de maatschappij

De verantwoordelijken van Blindenzorg Licht en Liefde 
in Varsenare ontvingen de eerste ‘blindenjetons’. Foto: mvn
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De correctionele recht-
bank in Brugge heeft een 
Nederlandse cannabiskwe-
ker veroordeeld tot vier 
jaar gevangenisstraf, waar-
van de helft met uitstel. 
Clemens D.R. was de spilfi-
guur achter een grote can-
nabisplantage in de zolder 
van een gehuurde villa in de 
Nieuwdorpstraat in Moer-
kerke. De plantage werd be-
gin november vorig jaar 
ontmanteld nadat buurtbe-
woners verdachte bewegin-
gen met Nederlandse voer-

tuigen hadden gemeld. Er 
werd ook een abnormaal 
hoog energieverbruik vast-
gesteld en na wekenlange 
observaties viel de politie 
uiteindelijk de villa binnen. 
De zolderverdieping was 
volledig omgebouwd tot een 
professionele plantage met 
ruim 700 cannabisplanten.

Al twee keer geoogst

Het onderzoek wees uit 
dat de bende op dat mo-
ment al twee oogsten achter 
de rug had. Er werden bij 
de inval vijf verdachten op-
gepakt, onder wie Neder-
lander Clemens D. en zijn 
Vietnamese handlanger 
Tien D. Zij worden als spil-
figuren aangezien en zitten 
sinds hun arrestatie in de 
cel. Tien D. kreeg gisteren 

achttien maanden celstraf 
met uitstel. De drie andere 
aanwezigen in de villa wa-
ren Nederlandse cannabis-
plukkers, die naar eigen 
zeggen pas aangekomen wa-
ren in Moerkerke en niet 
wisten dat ze cannabis gin-
gen moeten plukken. 

Zij kregen gisteren elk tien
maanden celstraf met uit-
stel. Nog drie andere be-
klaagden, onder wie de 
zoon van de spilfiguur, wer-
den vrijgesproken. Netbe-
heerder Imewo kreeg een 
voorlopige schadevergoe-
ding van 10.000 euro toege-
kend omdat de bende ille-
gaal stroom had afgetakt. 
De verhuurders van de villa 
kregen een voorlopige scha-
devergoeding van 500 euro 
toegekend voor achterstalli-
ge huur.  (aft)
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Bestuurder ramt 
gevel en vlucht 

Een onbekende bestuurder
is donderdagochtend met 
zijn wagen tegen de gevel 
van een woning in de Steen-
straat in Wijnendale gere-
den. De dader sloeg na het 
ongeval op de vlucht.  (aft) 

 
JABBEKE

Drie wagens
botsen op elkaar

Langs de Gistelsteenweg in
Jabbeke zijn woensdag-
avond drie auto's met me-
kaar in aanrijding gekomen.
De drie jonge bestuursters 
I.B. (20) uit Ichtegem, A.B. 
(19) uit Jabbeke en S.B. (26)
uit Ichtegem raakten ge-
wond. I.B. en A.B. werden 
naar het ziekenhuis ge-
bracht.  (aft)

 
TORHOUT

Vandalen
bekrassen
koetswerk wagen

Vandalen hebben in de 
nacht van woensdag op don-
derdag in de Aartrijkestraat
het koetswerk bekrast van 
een geparkeerde personen-
wagen. De daders zijn niet 
bekend.  (aft)

 
OOSTKAMP

Dief betrapt
in warenhuis

In het warenhuis Aldi in 
Oostkamp is donderdagoch-
tend een dief betrapt. De 
man stak enkele goederen 
in zijn rugzak en probeerde 
ermee naar buiten te wan-
delen. Ter hoogte van de 
kassa werd hij echter staan-
de gehouden. Hij bekende 
meteen.  (aft) 

TORHOUT 

Boze boeren hinderen bloedtransport 
Ook in Torhout hebben boze boeren gisterennamiddag actie ge-
voerd. Ze blokkeerden twee rotondes langs de R34 met zware
verkeershinder tot gevolg. De politie loodste de wagens drup-
pelsgewijs door de blokkade. Tussen de aanschuivende wagens
bevond zich ook een bloedtransport van Het Rode Kruis. Om-
streeks 17.30 uur werd de blokkade opgeheven. Er waren geen
noemenswaardige incidenten.  (aft) Foto: mvn


