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KORTRIJK De kapel van
het rust en verzorgingste
huis SintVincentius in
Kortrijk is omgebouwd tot
theaterzaal voor het muziek
theater Nu.

Tijdens die voorstelling
gaan twintig muzikanten en
tien jonge acteurs van het
Kortrijkse Conservatorium
op zoek naar de mensen
achter de muren van het
rusthuis. ‘Ze duiken in het
verleden’, zegt regisseur
Bart De Wildeman, ‘en ze
ontdekken wat ze met de be
woners gemeen hebben en
welke de verschillen zijn.
Het wordt een ontmoeting
tussen oud en jong, tussen
vroeger en later. Op die ma
nier belanden we bij de toe
komst, waarin alles nog mo
gelijk is.’

De tieneracteurs willen er
alvast iets bijzonder van ma
ken. Fran Delobelle: ‘Het
idee voor deze voorstelling
komt van mijn moeder. Met
in het achterhoofd het mo

dewoord bij tieners you only
live once of ‘yolo’. We wilden
iets speciaals en avontuur
lijk doen. Een brug slaan
naar andere generaties leek
ons interessant. We vroegen
ons af hoe het vroeger was.
We kwamen uit bij de zwart
wit televisie, bij kasseien en
de tijd waarin spelconsoles
nog niet bestonden. In het
stuk zijn er leuke maar ook
minder leuke vooruitzich
ten. Zo kijken we bezorgd

uit naar de grote veranderin
gen in het milieu.’

Weer jong zijn

Alle acteurs hebben een
oma of opa maar een vooraf
gaand bezoekje aan het rust
en verzorgingstehuis was
toch confronterend. Delobel
le: ‘Wij hopen dat de oude
ren kunnen volgen. We wil
len hen ten minste toch de
magie van het theater laten
voelen. In de voorstelling
worden ze weer jong. Door
het samenbrengen van hun
verleden en onze toekomst
kijken we met hen naar het
nu, meteen de titel van de
voorstelling.’

De voorstellingen zijn voor
iedereen toegankelijk en
vinden nu woensdag om
13.45 en 15 uur plaats in de
kapel van het rusthuis Sint
Vincentius, Groeningestraat
2 in Kortrijk.

Het Klarinetchoir Kortrijk
van het Kortrijkse conserva
torium speelt muziek en
staat onder de leiding van
Lut Van Duffel. De acteurs
zijn Pauline Descamps, Lisa
Vandenbroucke, Fran Delo
belle, Mathias Descamps,
Leonie Callewaert, Phebe
Lamolle, Lieze Vandromme,
Axelle Demeyere, Pol Nach
tergaele, Noor Beldjoudi, Ba
bette Devroe en Anouk Jans
sens.

Een groepje leerlingen
van het Kortrijkse
Conservatorium brengt
woensdag in de kapel
van het woonzorgcen
tum SintVincentius de
muziektheatervoorstel
ling Nu. Het is een stuk
over vroeger en
vandaag. Iedereen kan
er naar toe, al mikken
de spelers vooral op de
rusthuisbewoners.
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Ouderen en jongeren zoeken wat het ‘Nu’ brengt

Tieners spelen toneel
in woonzorgcentrum

,,FRAN DELOBELLE
Actrice

Wij zijn echt bezorgd
om het milieu

‘We willen de oudjes minstens de magie van het
theater laten voelen’, zegt Fran Delobelle. Foto: loh

WERVIK

Dieven slaan
weer toe in
kleedkamers

Na de nieuwjaarsdrink
stelden zes spelers van
eersteprovincialer Een
dracht Wervik vrijdag
avond vast dat hun tele
foontoestellen en porte
feuilles uit de kleedkamer
waren verdwenen.

De politie bestudeert de
beelden van de camera’s
aan het voetbalstadion De
Pionier. Zelf denkt het be
stuur aan de installatie van
een kluis om de waarde
volle spullen op te bergen.

In 2011 vond al een ge
lijkaardige diefstal plaats
bij Eendracht en de voor
bije dagen sloegen kleed
kamerdieven ook al toe in
Lauwe, Waregem en Me
nen. (mty)

HEESTERT

Bejaarden
betrokken bij
ongeval

De 82jarige vrouw V.E.
en de 84jarige man R.F.
raakten betrokken bij een
ongeval op het kruispunt
van de Outrijvestraat en de
Gauwelstraat. Beide wer
den met lichte verwondin
gen naar het ziekenhuis
overgebracht. Het verkeer
moest tijdelijk worden om
geleid. (kvo)

SPIEREHELKIJN

Brand bij Solid
In het industrieterrein

heeft maandag omstreeks
14 uur een brand gewoed
in een afzuiginstallatie van
de firma Solid. Er vielen
geen gewonden. (kvo)

BEVERENLEIE

Opgelet voor
‘cash trapping’

Ook in de politiezone Mi
ra doen zich gevallen van
cash trapping voor.

Bij cash trapping plaatsen
criminelen een klein af
dekplaatje of klepje voor
het gelduitgiftekanaal
waardoor de biljetten wor
den tegengehouden. (kvo/

pet)

LAUWE

Volksvergadering
Summer@Lauwe

In de raadzaal van het ge
meentehuis organiseert
Summer@Lauwe van
avond een volksvergade
ring. Doel is om iedereen
die wil meewerken aan het
evenement op 21 juli bij
een te brengen. De vereni
ging Summer@Lauwe ont
stond nadat bekend raakte
dat het stadsbestuur het
festival Zomer dit jaar or
ganiseert. Info: www.sum
meratlauwe.be (dvk)

Een aftredende burge
meester die gedurende een
legislatuur of tenminste zes
jaar in dezelfde gemeente
zijn ambt heeft uitgeoefend,
kan door de Vlaamse rege
ring gemachtigd worden om
de eretitel van het ambt te
voeren. Antoon San
sen(CD&V) was burgemees
ter van 1989 tot en met
1994. Hij komt dus in aan
merking voor de titel van
ereburgemeester. Sansen
verklaarde vereerd te zijn als
de gemeenteraad de voor
dracht zou indienen bij de

Vlaamse regering. Hij wordt
binnenkort uitgenodigd op
de gemeenteraad om zijn
eretitel in ontvangst te ne
men. Sansen is de tweede
burgemeester die de titel
ontvangt. Ook wijlen baron
Emmanuel de Bethune
(CD&V) draagt de titel van
ereburgemeester van de stad
Kortrijk. (vkk)

Foto: loh

Stad wil Antoon Sansen
erkennen als ereburgemeester
KORTRIJK De stad Kort
rijk dient een verzoek in
om oudburgemeester An
toon Sansen (81) de titel
van ereburgemeester toe te
kennen.

‘CD&V Kortrijk is ook proefge
meente als Goed Gezinde Ge
meente. We zullen van onze stad
opnieuw een Goed Gezind Kort
rijk maken. Dit laatste hoeft niet
noodzakelijk met extra koopzon
dagen. En het hoeft ook niet al
leen te gaan over feestjes,barbe
cues, televisiespelletjes om de
Kortrijkzanen zoet te houden. De
burgers bevragen is een goede
zaak. Alleen zien we dat slechts
0,05 procent van de bevolking

kan beslissen als het gaat over
investeringen in het openbaar
domein. Kortrijk mag spreken
over wat het bestuur wil. De so
cialisten proberen te besturen
met de pluimen van het vorige
bestuur, de liberalen maken er
een feest van en de NVA mag in
het zog van anderen varen.’
CD&V wil ook niet dat Parko de
melkkoe is van de stad, op kosten
van de burger. De partij dringt
ook aan op een woonplan, niet
vanuit datgene wat de ontwikke
laars willen. Eén dag eerder had
Open VLD haar eigen feest. Vin
cent Van Quickenborne (Open
VLD) noemde zijn beslissing om
burgemeester te worden één van
de beste die hij ooit nam. De par
tij wil naar duizend leden, nu telt
ze er zevenhonderdvijftig. CD&V
heeft er naar eigen zeggen bijna
achthonderd. (vkk)

Voor oppositiepartij CD&V
hoeven koopzondagen niet
KORTRIJK CD&V Kortrijk
beleefde in 2013 geen leuk
jaar. Dat zei voorzitter Guy
Leleu (CD&V) zaterdag tij
dens de nieuwjaarsreceptie
van zijn partij. ‘De tot
standkoming van de antico
alitie kwam zwaar aan. Wij
blijven echter de grootste
partij in Kortrijk.’
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BISSEGEM Bissegem heeft
een uniek stationnetje op het
Vlaswaagplein, dat de
NMBS in 1990 afschreef en
verkocht aan particulieren.
Het werd al in 1924 in ge
bruik genomen ter vervan
ging van een ander gebouw
tje. Het is een typisch pand
uit de periode na de Eerste
Wereldoorlog. En het staat
weer te koop, ondanks een
grondige renovatie in 2012.

Horeca als optie?

Het achterste deel van het
station bleef eigendom van
de Belgische spoorwegen. In
het voorgebouw kwam een
groenten en fruitwinkel,
daar waar de stationsbedien
den jarenlang tickets ver
kochten en de reizigers in de
ontvangstzaal wachtten op
hun trein, verwarmd door de

kolenkachel. De eerste eige
naar verkocht het pand twee
jaar geleden aan Joke Ver
meulen. Die maakte er een
succesvolle bloemenzaak
van. ‘Het pand is goed gele
gen, er is parkeergelegenheid
en het gebouw is uniek. Je
kan er een horecazaak van
maken, een winkel of er zelfs
in gaan wonen. Dan moet je
wel verdragen dat er twee
keer per uur een trein pas
seert. Maar op de duur merk
je dat echt niet meer. Ik ga
nu meehelpen in het bedrijf
van mijn vader. Dat is dan
ook de reden waarom ik het
gebouw verlaat en het weer
te koop staat’, aldus Vermeu

len. Het beschermde stati
onsgebouw bepaalt het zicht
van het Vlaswaagplein. De
baksteenarchitectuur is voor
dit type rijkelijk voorzien
van natuurstenen gevelele
menten. Samen met andere
stations langs de spoorlijn
bepaalt het Bissegemse stati
onsgebouw het karakter van

de lijn KortrijkPoperinge. In
2001 werd het pand opgeno
men op de lijst van be
schermde monumenten.
Vermeulen: ‘Er is ruimte
voor een keuken en om te di
neren zitten de gasten in een
uniek kader. Er is zeker al in
teresse en ik weet van af
spraken met mensen die op
voorbezoek komen.’ Het pand
wordt via presale verkocht
via Turner & Dewaele. Er is
een vraagprijs van 165.000
euro ingesteld maar op 8
maart kan je ook nog (meer)
bieden. In de regio zijn ook
de tramstatie van Lauwe en
het stationsgebouw van Ha
relbeke horecazaken.

Het Bissegemse stati
onsgebouw staat
opnieuw te koop. De
instelprijs is 165.000
euro. De interesse
voor het beschermde
pand is groot maar pas
op 8 maart kan het
bieden ten volle
losbarsten. In het
voormalige station,
dat van 1924 dateert,
was tot voor kort een
bloemenzaak gehuis
vest.

KRIS VANHEE

Interesse voor beschermd gebouw blijkt erg groot

Bissegems station
nog maar eens te koop

,, JOKE VERMEULEN
Eigenares

Het pand is goed
gelegen en er is veel
parking. Iedereen kan
op 8 maart bieden

Het stationsgebouw kan op
veel interesse rekenen. Foto: vkk

Het verouderde gebouw werd
volledig gerenoveerd en bezit nu
een grote polyvalente ruimte,
kantoren, een vergaderzaal, ber
ging, professionele keuken en
een bar.

Het centrum kostte 750.000 eu
ro, waarvan 562.500 euro be
taald werd door de Vlaamse ge
meenschap en 135.000 euro door
de stad Waregem.

Tot enkele jaren terug hadden
de vrijzinnigen een vaste stek in
een kleine woning in de Storme
straat. Twaalf jaar geleden be
gonnen we die woning te huren’,
zegt Guy Adams, voorzitter van
het centrum. ‘Maar toen het ge
bouw van eigenaar veranderde,

moesten we noodgedwongen het
pand verlaten. We kochten het
nabijgelegen Italiaans restaurant
en startten de zoektocht naar
subsidies. In de tijd daartussen
vonden we een tijdelijke oplos
sing door in de voormalige kring
loopwinkel, gelegen in dezelfde
straat, te vergaderen.’

In het nieuwe centrum zal er
drie dagen per week, op woens
dag, donderdag en vrijdag, een
vrijzinnig humanistisch consu
lent aan de slag gaan.

Het nieuwe centrum werd za
terdagmiddag in het bijzijn van
een honderdtal aanwezigen offi
cieel geopend. (kvo)

Nieuw centrum voor vrijzinnigen geopend

Een honderdtal mensen
woonden de opening bij. Foto: kvo

WAREGEM De Waregemse
vrijzinnigen hebben een
nieuwe uitvalsbasis. Afge
lopen weekend opende een
nieuw vrijzinnig centrum
in de Stormestraat.

De afgelopen tien jaar werden
in januari nooit meer dan 36 fail
lissementen uitgesproken in
Kortrijk. Toch mag de stijging
van het aantal faillissementen
niet worden overdreven, aldus de
griffie van de rechtbank van
koophandel. Want die is vooral
te wijten aan het feit dat zowel
Kerstdag als 1 januari op een
woensdag vielen, de dag waarop
de handelsrechter zich in Kort

rijk buigt over de faillissementen
op dagvaarding. Alle faillisse
menten op dagvaarding worden
binnen de veertien dagen behan
deld. Omdat zo de laatste twee
weken van december geen faillis
sementen werden uitgesproken,
verschoven die allemaal naar ja
nuari. ‘We hebben in januari
twaalf faillissementen uitgespro
ken die anders eigenlijk in de
cember zouden vallen’, zegt de
griffier. ‘Met dertig faillissemen
ten zouden we anders ongeveer
op het gemiddelde zitten.’

Met dertig faillissementen zou
Kortrijk een lichte stijging tonen,
terwijl de arrondissementen
Brugge en Veurne een daling
kenden met respectievelijk 27 en
23 procent. In de arrondisse
menten Ieper en Oostende bleef
het aantal faillisementen gelijk.
(dvk)

Stijging faillissementen
vooral door extra zitdagen
KORTRIJK De rechtbank
van koophandel in Kortrijk
heeft in januari 42 faillis
sementen uitgesproken.
Dat is een opmerkelijke
stijging van 55 procent te
genover de 27 faillissemen
ten in januari van 2014.
Dat blijkt uit cijfers van
het studiebureau Gradyon
België.

KOOIGEM

Depressieve
man slaat en
bedreigt agenten

Een 47jarige man uit
Kooigem moest zich ver
antwoorden op de recht
bank van Kortrijk voor het
slaan en bedreigen van
agenten. Hij ging door het
lint bij een inbeslagname
van zijn wagen. De agenten
kwamen daarvoor langs sa
men met een deurwaarder.
De man gaf de agenten en
kele slagen, nam één van
hen ook bij de keel. Ook be
dreigde hij de agenten. Op
de rechtbank toonde de
man berouw en ondertus
sen vergoedde hij ook al de
agenten. De man verklaarde
dat hij antidepressiva
neemt sinds hij zijn vrouw
betrapte met zijn beste
vriend, maar daardoor zich
zelf niet altijd meer in de
hand heeft. Hij stopte on
dertussen met de pillen en
laat zich begeleiden. Hij
hoopt op een voorwaarde
lijke straf. Vonnis op 5 fe
bruari. (eva)

WERVIK

Poetsvrouw
voor rechter

Een 59jarige poetsvrouw
uit Wervik stond gisteren in
de rechtbank van Ieper te
recht voor de belaging van
een van haar klanten. De
vrouw werd hoe langer, hoe
verliefder op de man van
wie ze het huishouden
moest doen. ‘Ze deed alles
voor hem’, aldus haar advo
caat. Toen hij op reis ver
trok, opende de vrouw de
post van de man. Toen hij
dat te weten kwam maakte
hij duidelijk dat hij haar
niet meer wou zien maar de
vrouw bleef sms’jes sturen.
De vrouw hoopt op de gunst
van de opschorting. Vonnis
op 3 maart. (thv)


