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WAREGEM

Poincaré heeft
nieuwe stek
De nieuwe stek van vrijzinnig
centrum Poincaré is af. Ex-res-
taurant Fellini in de Storme-
straat in Waregem werd gere-
noveerd. Inhetnieuwecentrum
iseenruimtemeteencapaciteit
van 100 personen, kantoren en
een vergaderzaal. In het cen-
trumwerktdriedagenperweek
een vrijzinnig humanistisch
consulent. Het verbouwings-
dossiersleeptedrie jaaraan.Het
grotendeels gesubsidieerde
nieuwecentrumkostte705.000
euro. Op zaterdag 1 februari is
er eenofficiële opening. (LPS)

MARKE

Staatsieportret
voor erevoorzitter
Jean de Bethune
Voorzitter Eliane Spincemaille
onthulde na de zitting van de
West-Vlaamse provincieraad
hetstaatsieportretvanerevoor-
zitter JeandeBethune.Hetpor-
tretzaleenplaatsjekrijgeninde
historische portrettengalerij in
hetProvinciaalHof opdeMarkt
inBrugge.Dekostprijsbedraagt
14.500euro.
Jean de Bethune contacteerde
zelf kunstenaresBeavanDorpe
uit Marke voor het portret. De
Markenaar is sinds december
2012gedeputeerdevoorecono-
mie en streekontwikkeling, ex-
terne relaties en Noord-Zuid-
beleid en gelijke kansenbeleid.
DeCD&V-politicuswasvoorzit-
ter van de West-Vlaamse pro-
vincieraad van 31 januari 2002
tot enmet 3 december 2012, in
opvolging vanHenri d’Udekem
d’Acoz. Jean de Bethune zetelt
ook als oppositieraadslid in de
Kortrijksegemeenteraad. (JKB)

KORTRIJK

Blogsters
promoten Kortrijk
als winkelstad
AlineDecock(26)uitKortrijken
Lieze Messiaen (27) uit Marke
gooiehogeogenmethunmode-
blog www.lillyandaline.com.
De blog werd pas goed vier
maanden geleden opgestart,
maar lokt nu al wekelijks tot
8.000 bezoekers. «Wewillen er
Kortrijkmee op de kaart zetten
als modestad en mensen aan-
moedigen om meer te experi-
menteren», zegt Aline Decock.
Devriendinnenlatenzichinspi-
reren door de bekende Britse
mode-adviseurs Trinny en Su-
sannah. Ook Aline en Lieze tra-
den nu voor het eerst naar bui-
tenmeteenfashionweekendin
winkelcentrumK. (LPS)

MENEN

Dichters lezen voor
uit eigen werk
MenenaarsGertjanDebussche-
re enHervéDeleu lezenuit hun
dichtbundel voor tijdens Ge-
dichtendagopdonderdag30ja-
nuari om 10 uur in de bib van
Menen.Elkebezoekeraandebi-
bliotheek kan een gedicht
schrijven tussen30 januari en5
februari. De mooiste worden
gepubliceerd op de website en
in postervorm uitgehangen in
debib. (XCR)

REKKEM

‘Verwaarloosd’
huis gerenoveerd
Orinda Heernaert uit Rekkem
maakte zich boos toen ze een
brief kreegvanstadMenenmet
demededelingdathaarhuisui-
terlijke tekenenvanverwaarlo-
zing vertoonden. Die tekenen
waren een afvoerpijp die niet
aangeslotenisophetrioolneten
eenkapotte schoorsteen. Zeor-
ganiseerdeondermeereenpro-
testopendeurdag en stak de
draak met de brief door van
haar huis een openwerf tema-
ken. Ondertussen is de schoor-
steennu tochhersteld. (XCR)

BURGEMEESTER SLUITTUCHTONDERZOEKAF NA DRONE-INCIDENT

Commandant biedt excuses aan
ZWEVEGEM

PETER LANSSENS

Monserezwil tweedrones,privé-
eigendomvaneenderdepersoon,
gratis laten gebruiken door de
brandweer.Het testenvandeon-
bemande mini-helikopters met
camerahaalderecenthetnieuws.
Dat schoot bij de burgemeester,
die vannietswist, inhet verkeer-
dekeelgat.Doutreluingnestartte
een tuchtonderzoek. «We testen
al jaren het inzetten van drones
tijdens noodsituaties, zoals in
2010tijdenseenrampenoefening
aan het Sportpunt», zegt Monse-
rez. «Het kost de gemeenschap
niets,maar ik had demassale re-
acties nade recente reportageop
vtm wel onderschat. Mijn en-
thousiasme was misschien te
groot. Ik heb het gemeentebe-
stuurechternooitvoorschutwil-
len zetten en wens dan ookmijn

excuses aan te bieden voor de
communicatiefout. Er is nu een
veiligheidshandboek, waardoor
dedronesbinnenkortkunnenin-
gezet worden. Al wil de federale
overheidsdienst Mobiliteit wel
eerstnogeen testvlucht zien.»

Communicatiefout
Dieexcusesvolstaanvoordebur-
gemeester. «Ik had de indruk dat
de commandant de brandweer
voorpersoonlijkedoeleindenge-
bruikte, meer bepaald voor het
promoten van drones waarin hij
rechtstreeks dan wel onrechts-
treeks investeerde», zegt Marc
Doutreluingne.«Ikhadookdein-
drukdatdecommandantzonder
overleg handelde. De comman-
dant geeft nu toe dat er een ern-
stige communicatiefout was,
waardoor een verkeerde percep-
tie ontstond. Zijn verontschuldi-

gingvolstaatechteromhettucht-
onderzoeknuzondersanctieaf te
sluiten. We twijfelen niet meer
aan de goeie trouw van de com-
mandant. Ik heb een goeie ver-
standhouding met de brand-
weercommandant.Datzalzoblij-
ven,maar ikmoest indezaakvan
het drone-incident een onder-
scheidmaken tussen persoonlij-

ke en functionele verhoudingen.
Ik benadruk dat drones een uit-
stekend instrument zijn tijdens
interventies.»
Toch zijn er, dat wees een door-
lichtingin2011uit,werk-enpijn-
punten bij de brandweer. «Er
komt een actieplan», zegt sp.a-
schepen Marc Claeys. «Donder-
dag zitten we samen. Het plan

moetinseptemberaf zijn.Totdan
geven we er geen commentaar
over.»Ookdeburgemeesterwiler
voorlopig niets over kwijt over.
«Erwordthieroveroverleg intern
gepleegd door volwassen en ver-
standigemensen.Het isvanprio-
ritairbelangdathetgemeentebe-
stuureengoeieverstandhouding
heeftmetdebrandweer.»

Burgemeester (links) en commandant schudden de hand.Het incident is voorbij. Foto Vanhessche

Commandant ClaudeMonserez, die zonderme-
deweten van de gemeente drones testte bij de
brandweer in Zwevegem, heeft zijn excuses aan-
geboden. Dat volstaat voor de burgemeester.
«Ik sluit het tuchtonderzoek zonder sanctie af»,
zegtMarc Doutreluingne (Gemeentebelangen).
De drones worden binnenkort effectief ingezet,
mits de FODMobiliteit toelating geeft.

Man (31) kritiek na zware klap
in Kortrijkseweg

In zijn gemeente is zondagavond
ietsovernegenuurTomDekimpe
(31) levensgevaarlijkgewondge-
raakt bij eenongeval. Demanzat
aanhet stuurvaneenkleinePeu-
geot die op het kruispunt van de
Kortrijkseweg met de Paander-
straat in botsing kwam met een
Mercedes A, bestuurd door Ay-
oubKasmi(22)uitDesselgem.De
klap was bijzonder hevig. De
brandweer kwam er aan te pas
om Tom Dekimpe uit het wrak
van de Peugeot te bevrijden. Zijn
vriendin, Annika Verhelle (49),
die naast hemzat, raakteminder
zwaargewond.Dedriebetrokke-

nen in het ongeval werden voor
verzorging naar het ziekenhuis
overgebracht. De toestand van
TomDekimpe,diesamenmetzijn
vriendin enkele jaren terug nog
hetgecontesteerdedanscaféDen
Dries uitbaatte in Beveren-Leie,
wasaanvankelijkkritiek.Volgens
het Kortrijkse parket is zijn toe-
stand inmiddels gestabiliseerd.
Door het ongeval was de Kort-
rijksewegplaatselijkenkeleuren
voor alle verkeer afgesloten. Het
parket van Kortrijk stuurde een
deskundige ter plaatse om de
omstandigheden van de botsing
te reconstrueren. (VHS)

BEVEREN-LEIE

TomDekimpe raakte levensgevaarlijk gewond
in dezePeugeot. Foto JVK

6,1 procent van bevolking
heeft vreemde nationaliteit

6,1%vandebevolking inKortrijk
heeft eenvreemdenationaliteit.

Dat blijkt uit de Lokale Inburge-
rings-enIntegratiemonitor2013,
die op vraag van de Vlaamse
Vlaamse minister van Inburge-
ringwerd ontwikkeld ter onder-
steuningvanhet integratiebeleid
van de Vlaamse steden en ge-
meenten.
De grootste groep met een
vreemdenationaliteit in Kortrijk
komt uit Frankrijk, die groep al-
leen al is goed voor 0,9 % van de

bevolking.DaarnavolgtMarokko
(0,7%),Rusland(0,5%),Nederland
(0,5%) enArmenië (0,2%)
Kortrijk staat met die 6,1%op de
tweedeplaats inonzeregio,enkel
Menen scoort hoger met 8,5%.
Spiere-Helkijnmaakt de top drie
compleetmet4,2%.
De verklaring voor dat hoge per-
centage inMenenenSpiere-Hel-
kijn is wellicht te verklaren door
hetgroteaantal Fransen.
InMenen zijn 5,1% van de bewo-
ners Frans, in Spiere-Helkijn is
dat4,5%. (JME)

KORTRIJK

Juliemaakt Isabellemooier. Foto Henk Deleu

Volle beurshal voor ‘Wij Trouwen’KORTRIJK

Een27-jarigemanuitRozenaken,netoverdetaal-
grens bij Kluisbergen, raakte gisteravond als bij
wonder slechts lichtgewondbij eenbizar ongeval
langs de Scheldestraat in Otegem. De bestuurder
kwam rond 17.30 uur uit de richting vanAvelgem
en verloor ter hoogte van garage Garry Verleyen
decontroleovervanhetstuurvanzijnwagen.Met
een smak belandde de Renault rechts van deweg
tegeneenelektriciteitspaal, dieknakte.
De wagen zelf kwam rechtop te staan, met zijn
neus indegracht.«Ikwasnogaanhetwerkinmijn
garage en hoorde plots een harde knal», vertelt
Garry Verleyen. «Toen ik buiten kwam, zag ik dat

debestuurdernogachterhetstuurzat. Ikzaghem
metzijnhoofdtegendevoorruit liggenenvreesde
even dat hij doodwas. Ik heb dan een koevoet ge-
nomen en de ruit van zijn wagen ingeslagen. Zo
kon ikhemuithetwrakhalen.Uiteindelijkkonde
man zelf naar de ziekenwagen stappen», aldus de
garagist. Debrandweer vanAvelgemsloot deweg
inbeiderichtingenaf,wantdoordegeknakteelek-
triciteitspaal hingen er meerdere kabels over de
straat. Een takelwagen moest de auto met een
kraan uit de sloot trekken. Door het ongeval was
deScheldestraatmeerdaneenuurafgeslotenvoor
hetverkeer. (GSK) Foto JVK

OTEGEM

Auto eindigt kaarsrecht tegen paal

115 standhouders waren present op de
19deeditievandebeurs ‘WijTrouwen’ in
Kortrijk Xpo. «Door de crisis werd er een
tijdjeminder getrouwd. Dat voeldenwij
ookinhetaantaldeelnemers», zegtorga-
nisatorBarbaraDemeulemeester. «Vorig
jaar waren er bijvoorbeeld maar 105
standhouders, dit jaar konden we onze
hal opnieuw volledig vullen.» Er waren
opvallend veel fotografen dit jaar, maar
liefst17. Naastdevastestandenwarener
ook modeshows, dansdemonstratie en
eenkapperpodiumwaardetoekomstige
bruidjes ideeënkondenopdoen. Isabelle
Dewitte en Julie Kesteloot van een
schoonheidsinstituutuit Zwevegemzijn
al 9 jaar van de partij. «De beurs is ideaal
omonsaandekoppeltjestetonen», vindt
Isabelle. (JME)
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KORTRIJK

Stad centraliseert
inschrijvingen
voor sociale
huurwoningen

De intercommunaleLeiedal
start inhetkadervanhetEuro-
peesproject iAgeeenpiloot-
projectomhet inschrijvenvoor
socialehuurwoningentecen-
traliseren.DestadKortrijk is
pilootgemeente.Dekostprijs is
nihil.

Hetuitwerkenvanééninschrij-
vingsregister ligt al jaren op ta-
fel.Numoetenkandidaat-huur-
ders zich tot de sociale huisves-
tingsmaatschappijenafzonder-
lijk richten. In Kortrijk alleen al
zijn er dat vijf: De Goedkope
Woning, de Zuid-West-Vlaam-
se, De Leie, EigenHaard isGoud
Waard en Eigen Haard. De in-
schrijvingsproceduresverschil-
len vanmaatschappij totmaat-
schappij. Daarmee moet het
project - dat opgevolgd wordt
door het team Bouwen, Milieu
en Wonen (BMW) en het
OCMW - komaf maken. De op-
dracht staatwel los van eenpo-
tentiële fusie van sociale huis-
vestingsmaatschappijenophet
grondgebied van Kortrijk. Er
zijn in Kortrijk 2.442 huurwo-
ningen.Op allewachtlijsten sa-
men staan 1.600 kandidaat-
huurders. Die moeten zowat
drie jaarwachten. (LPS)

WEVELGEM

Nieuwe structuur
voor luchthaven
De luchthaven van Wevelgem
kan dringend een nieuwe be-
heersstructuur gebruiken. «We
zijn daar volop mee bezig», be-
vestigde gedeputeerde Jean de
Bethune (CD&V) op de vraag
van provincieraadslid Martine
Vanryckeghem (Open Vld) tij-
densde raadszitting.
Denieuwe structuur zal uit een
NVmethetVlaamseGewest,de
provincie West-Vlaanderen en
de intercommunale Leiedal als
partners bestaan. Jean de Bet-
hune kondigde aan dat alle be-
trokken partijen zullen samen-
zitten voor het samenstellen
van de oprichtingsstatuten en
het uitwerken van de concrete
aandeelhoudersstructuur.
«Het is alleszins de bedoeling
dat de nieuwe beheersstruc-
tuur nog voor de zomer wordt
geïnstalleerd en in werking
treedt», besluit gedeputeerde
JeandeBethune. (JKB)

ZWEVEGEM

Buurthuis
De Krote geopend
De Krote in deWulfsbergstraat
is geopend. Dat is een ontmoe-
tingsplaats voor kleine feesten
in de Kappaertwijk. De Krote
verwijst naar een café uit een
ververleden.Dewijkteldevroe-
ger23cafés.Nuzijnerenkelnog
De Stokerie en Tende, maar die
liggen aan de andere kant van
hetkanaalBossuit-Kortrijk.Er is
dus nood aan een nieuwe ont-
moetingsplaats.Deinitiatiefne-
merisRonnyVanglabeke,diebij
de opstart veel hulp kreeg van
buren en vrienden. De Krote is
openopdonderdag-envrijdag-
avond. Tijdens weekends kun-
nen er feestjes plaatsvinden.
Info: tel. 056/77.78.91. (LPS)

KORTRIJK

Lerouge Meubelen
krijgt award
Lerouge Meubelen uit de Lie-
baertlaan in Kortrijk heeft de
Premium Jori Dealer award ge-
kregen op een internationale
meubelbeurs in Keulen. Dat is
eenopmerkelijkeprestatie.De-
signmerk van kwaliteitsvolle
zitmeubelen Jori liet 231 meu-
belzaken in Europa testen op
presentatie, productkennis,
klantenadvies en -ondersteu-
ning.LerougeMeubelenhaalde
de hoogste score in ons land en
werd bovendien tweede op Eu-
ropeesvlak. (LPS)

Deerlijkenaar is beste West-Vlaamse bibgamer
InHarelbekevondde finale
plaatsvandewedstrijd ‘Bibga-
mervanWest-Vlaanderen’.Deer-
lijkenaarMatiesLaitemwon.

HARELBEKE

Nicolas (geruit hemd) enMateo in volle actie. Foto Henk Deleu

De 20 beste bibgamers uit de
‘Start To Game’-evenementen in
tienWest-Vlaamse bibliotheken
moesten zich in drie rondes be-

wijzen als allroundgamer, onder
meer in een racegame, sportga-
me en in een spelletjemet de Ki-
nect. Mateo uit Harelbeke en Ni-
colasuitKuurnebetendespitsaf.
Gilles Decavele uit Deerlijk keek
nogeventoe,vooraleerhij aande
slagmocht.«Ikhebwelwatzenu-
wen, want ik wil graag winnen»,
vertelt Gilles. «Ik heb me goed
voorbereid voor deze wedstrijd,
ikgamealelkedag,maardeafge-
lopenweekhebiknogzoveelmo-
gelijk verschillende spelletjes in-
geoefend. De Kinect, daar heb ik
wat schrik voor, want dat heb ik
nog niet zo vaak gedaan.»Maties
LaitemuitDeerlijkginguiteinde-
lijk lopen met de hoofdprijs, een
Playstation 4. Brend Callant uit
Knokke-Heist werd tweede en
kreeg daarvoor eenWii U Premi-
um Pack. Nicolas V. uit Kuurne
werdderde.HijkreegeenNinten-
do3DSmeenaarhuis. (JME)

Historische kranten herdenkenWOI
Opdeerfgoedsitevandestad
Kortrijkkunnenvoortaan
62.000historischekrantenpagi-
na’sdigitaalopgevraagdworden.

Het analyseren, digitaliseren en
online raadpleegbaar maken
kostte vrijwilligers twee jaar
werk. Er is een selectie gemaakt
van 1815 tot en met de Tweede
Wereldoorlog,maar de focus ligt
op kranten uit de EersteWereld-

oorlog. Handig om te raadplegen
in het kader van de herdenking
van ‘100 jaar Groote Oorlog’. Er
zijnzowelpublicatiesvanNeder-
landstalige als Franstalige kran-
ten terug te vinden. «Door digi-
taal te ontsluiten, zijn opzoekin-
gen niet meer tijdrovend», zegt
sp.a-schepen van Sociale Zaken
Philippe De Coene. «We zorgen
verder voor een goeie bewaring
vandeoriginelekranten.» (LPS)

KORTRIJK DEERLIJK

Poster tijdens
gedichtendag
Het René De Clercqgenootschap
verspreidt op 30 januari een pos-
termeteengedichtvanPieter Jan
Renier (1795-1859). «Hiermee
willen wij gedichtendag in de kij-
ker stellen», zegt voorzitter Ar-
noldVantieghem.Hetgedichtvan
de Deerlijkse dichter, wiens graf-
monument zich bij de Columba-
kerk bevindt, past bij het thema
‘Verwondering’. Het luchtver-
schijnsel op de poster is ook echt
gebeurdindePladijshoek,hethui-
dige Sint-Lodewijk. «Deposter is
opgedichtendag30januarigratis
te bekomen in de bibliotheek, de
dienstToerisme, indewinkelbijde
molen, voedingswinkel Maiheu,
Bomeg, bakkerij Hanssens en
boekhandelEtiket. (DRD)

Hopen op erkenning als natuurramp

KORTRIJK

Omdat ze schade leden na de doortocht van de
stormwind, kregen de bewoners rond het voor-
malige voetbalstadion van Stade gisteren steun
van het stadsbestuur. Ze konden terecht in een
mobiele hulppostmet hun vragen en problemen.
Het stadsbestuur zal alle schadedossiers, een
klein honderdtal, bundelen. «We doen dat om
een erkenning te krijgen als natuurramp», zegt
burgemeester VanQuickenborne (OpenVld).

PETER LANSSENS

De inwoners van een volksbuurt
aandeachterzijdevanhetAstrid-
park in Kortrijk likken hunwon-
den. Vooral de Jakob Vander-
vaetstraat, Herdersstraat, Stade-
laan, Weverstraat, Vandamme-
beluikenevenverderopdeGuido
Gezellelaanzijn zwaargetroffen.
Alle schadegevallen worden nu
opgelijstdoordestadKortrijk, in-
clusief foto’salsbewijsmateriaal.
«De mensen zijn behoorlijk ont-
redderd,het isonzeplichtombij-
stand te verlenen», zegt burge-
meester Van Quickenborne. De
dossiers, een kleine honderd,
worden samen met dossiers uit
andere getroffen steden en ge-
meenteningediendbijdeprovin-

cie. «Om als natuurramp erkend
tewordeneneenfinanciële tege-
moetkoming te krijgen van het
rampenfonds,moet er voormin-
stens 50 miljoen euro schade
zijn», vervolgtVanQuickenborne.
«Wezullendatschadebedragha-
len.Erwarenmaarliefst1.750op-
roepen.»
Er stondgisteren eenhulppost in
de Weverstraat ommensen met
vragen te helpen.Mensen van de
politie, de brandweer, de stad
Kortrijk en psychosociale hulp-
verlening hadden er de handen
vol. Een 70-tal buurtbewoners
kwam langs met meldingen van
losgeruktedakpannenenomhei-
ningen en schade aanwagens en
huizen. Twee huizen (Jakob
VandervaetstraatenVandamme-

NorbertDetollenaere (rechts) vroeg gisteren raad in de commandowagen. Foto’s Anckaert

STADSBESTUUR OPENT MOBIELE HULPPOSTVOOR SCHADEMELDINGEN

VincentVanQuickenborne ismis-
noegd omdat hij niet verwittigd
werd.«HetKMIheeftdecivielebe-
scherming, het federaal crisiscen-
trum,dediensten100endeprovin-
ciesverwittigd,maarwijkregenals
burgemeesters niets te horen. En
datterwijler inhetGuldensporen-

stadion meer dan 6.000 suppor-
ters zaten voor de wedstrijd van
KVKortrijk tegenSKLierse.Stel je
voor dat daar valwinden passeer-
den. En ik overdrijf zeker niet. Kijk
maarnaarKVMechelen,waarhet
stadion schade opliep na een
zwaaronweerbegindezemaand.

Weleveninmodernetijdenwaarin
het toch niet moeilijk kan zijn om
burgemeesters bijvoorbeeld via
sms te waarschuwen als er nood-
weer op komst is. Dan kunnenwe
zelf eventuele maatregelen met-
eenbespreken»,aldusVincentVan
Quickenborne. (LPS)

Van Quickenborne betreurt slechte communicatie

WaregemExpo vormde het decor voor Urban Ink Fest, een evene-
mentvoortattooliefhebbersdatgeorganiseerdwordtdoordemen-
senachterdegrotereBrusselsTattooConvention.118tatoeëerders
toonden er hunkunsten aandemeer dan3.000bezoekers. Opval-
lend: vrouwenmaakten de overgrotemeerderheid van de tattoo-
artiestenuit.«Datiseenbewustekeuze,omdatweeenvrouwvrien-
delijk evenement oppotenwillen zetten», vertelt organisator Kim
Czerep.Detattoo-artiestenkwamenuitallehoekenvandewereld,
maar tatoeëerder Paco uit Waregem was ook van de partij. «We
staanvaakop internationalebeurzen,nuereentje zodichtbijhuis
was, mochten we zeker niet ontbreken», vertelt Julie, die bij Paco
werkt.Vorig jaarwerddeeersteeditievanUrbanInkFestnoggeor-
ganiseerdindeEskimofabriek inGent,maardeorganisatiebesloot
daar weg te trekken omwille van het gebrek aan parking. «En we
zijnenormtevredenmetonzebeslissingomhier inWaregemneer
testrijken»,verteltKimCzerep.«Parkeerproblemenhebbenwehier
niet. Wezijnerghartelijkontvangen. Het lijktwelalsofweeenrui-
merpubliekaantrekken.Wekomenhier zeker terug.» (JME)

Tattoo-festival krijgt vervolgWAREGEM

Erwaren opvallend veel vrouwelijke tattoo-artiesten. Foto Deleu

Oppositie zwijgt tijdens spreekrecht
Vanaf maart krijgen inwoners
van Kortrijk spreekrecht tijdens
de gemeenteraad. Dat kan tel-
kens om 18.30 uur gedurende
een half uur. Vragen gaan over
zaken van algemeen belang. In-
wonersmoetenhunvraaguiter-

lijk de laatstewoensdag voor de
volgende raad schriftelijk indie-
nen. Er worden maximaal drie
inwonersmetéénvraagperraad
toegelaten. De oppositie moet
zwijgen, wat vooral bij CD&V in
slechteaardevalt. (LPS)

KORTRIJK

RogerClaeys enCarmenDeleu bij de beschadigde dakpannen.

beluik) zijn door de opgelopen
schade tijdelijk onbewoonbaar.
In afwachting van de herstel-
lingswerkenwerdvoordegetrof-
fengezinnenopvanggevonden.

Dankbaar
In de infopost kwamen Roger
Claeys (87)enCarmenDeleu (84)
uit de Vandervaetstraat langs.
«We zijn verzekerd voor de
stormschade aan onze woning,
maar niet voor de schade aan

onze wagen», zegt Roger. «Onze
Skoda,pasdriemaandengeleden
aangekocht, zit voldeukennadat
erdakpannenopvielen.Enkelbij
een erkenning als natuurramp
kunnenwemisschien toch daar-
voor vergoed worden. We zijn
heel tevredenoverdeaanpakvan
deburgemeester.Hij ishierzater-
dagavondgeweesten informeer-
deofergewondenwaren.Weble-
ven gelukkig ongedeerd, al is de
schade aan ons huis groot. We

zijndebrandweer,diezeildoeken
liet aanrukken, erg dankbaar.
Dankzijhuntussenkomsthebben
wenugeenwaterinsijpeling.Een
buur hielp ons met de elektrici-
teit.» Ook Norbert Detollenaere
(76) uit de Weversstraat, ging
raad vragen in de hulppost. «Ik
hebwaterschade.Ersijpeltregen-
water binnen op de zolder en in
eenslaapkamer. Ikhebhieruitleg
gekregenhoeikeendossiermoet
opmaken. Zeerhandig isdat.»

Internationaal sportproject
Noord-Frankrijkenenkelepartners
uit West-Vlaanderen, oa. Menen,
werken samen aan het project
‘TransSport-Grenzeloos sportief’.
Bedoeling is omte informerenover

het sportaanbod in de grensover-
schrijdende regio. De tweetalige
website met gegevens is terug te
vindenviawww.bloso.be/Sportda-
tabank. (XCR)

MENEN

Lieve
Highlight


