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KORTRIJK
Twintiger riskeert cel
voor vechtpartij
Een 25-jarige Albanees riskeert een
celstraf van vier maanden en een
boete van driehonderd euro. Op 5
september 2014 kreeg Klevis E., die
ondertussen in La Louvière woont,
het in café Sens Unique aan de stok
met andere cafégangers. Er vloog
glas in het rond en er werden vuist-
slagen uitgedeeld. Toen de politie
ter plaatse kwam, vluchtte Klevis E.
weg. Dankzij getuigen en camera-
beelden kon hij geïdentificeerd
worden. 
Zijn advocaat vond dat het te lang
had geduurd voor het tot een ver-
volging kwam en vroeg de vrij-
spraak. Klevis E. was na zijn taak als
kelner bij restaurant Da Franco nog
naar ’t straatje afgezakt. Volgens
hem probeerde hij net enkele vech-
tersbazen uit elkaar te houden.
Vonnis op 18 december.  (LSI)

OOIGEM
Man (50) slaat
schoonbroer 
na erfeniskwestie
Een 50-jarige man uit Ooigem ris-
keert een voorwaardelijke celstraf
van twee maanden omdat hij op 15
mei zijn schoonbroer een vuistslag
had gegeven na een dispuut over
een erfeniskwestie.Het slachtoffer,
de schoonbroer, wou praten met
zijn zus. Dat gebeurde in de café De
Klokke, dat wordt uitgebaat door
de beklaagde en zijn echtgenote.
Toen de vrouw dat beu was, stuur-
de ze haar man een bericht. Hij
kwam daarna boos naar het café.
Na een woordenwisseling verliet
het slachtoffer het café, waarna de
uitbater hem achtervolgde en een
mep verkocht. Volgens de beklaag-
de kreeg hij eerst een duw. Johnny
D. riskeert ook een boete van 600
euro. Vonnis op 18 december.  (AHK)

STAD MAAKT 3,9 MILJOEN EURO VRIJ VOOR PROVINCIALE PLOEGEN

Elke voetbalclub krijgt kunstgrasveld
KORTRIJK/MARKE

Het hoofdterrein van KFC Mar-
ke is volledig kapot gespeeld.
«De slechte staat van het veld
veroorzaakt zelfs blessures bij
de spelers», zegt voorzitter
Danny Ongenae. «Het is tijd dat
er ingegrepen wordt, want
onze club zit in de lift met 350
leden.»
Het hoofdterrein wijkt in het
najaar van 2018 voor een
kunstgrasveld. De werken zul-
len twee maanden duren en
kosten 650.000 euro. De stad
bekijkt nu samen met KFC Mar-
ke hoe het de trainingen en
wedstrijden tijdens de werken
kan opvangen. Waarom de
werken niet vroeger starten?
«Het zou inderdaad beter zijn
tussen mei en juli, als er niet ge-
voetbald wordt», beseft sche-
pen van Sport An Vandersteene

(N-VA). «Maar dat is niet haal-
baar, want we moeten het dos-
sier nog opstarten.»

Perfecte staat
De stad zal elk jaar in een
kunstgrasveld investeren, tot
alle provinciale voetbalclubs er
eentje hebben. «Omdat kunst-
gras altijd optimaal bespeel-
baar is, ongeacht het weer. En
je kunt er vaker op voetballen,
want de staat van het terrein
blijft altijd perfect», weet sche-
pen van Mensen Arne Vanden-
driessche (Open Vld). De clubs
die tussen 2019 en 2023 een
nieuw terrein krijgen, zijn vier-
deprovincialers KFC Aalbeke,
White Star Bellegem en Noord-
star Heule en derdeprovincia-
lers KRC Bissegem en KSV Kort-
rijk. Als het stadsbestuur van

Open Vld, N-VA en sp.a aan zet
blijft tenminste, want een
nieuw stadsbestuur kan dat
plan herbekijken of intrekken
na de gemeenteraadsverkie-
zingen in oktober 2018.

Moeilijke kwesties
Naast KFC Marke kampen
Noordstar Heule en KFC Aalbe-
ke ook al jaren met hun terrein.
Noordstar Heule is echter een

moeilijke kwestie. Er zijn nog
altijd plannen om Noordstar
Heule binnen enkele jaren te
verhuizen. De accommodatie
is namelijk ondermaats, terwijl
er een tekort is aan parking in
de Steenstraat. «Het meest
ideale is een verhuis naar
sportcentrum Wembley in de
Moorseelsestraat, waar dan
een kunstgrasveld kan ko-
men», legt schepen Vander-

steene uit. Het is echter nog
niet duidelijk of daar een kan-
tine, een belangrijke bron van
inkomsten, kan komen voor
Noordstar Heule. Een door-
braak wordt pas vanaf 2019
verwacht. Ook KFC Aalbeke is
een heikele kwestie, want daar
is de eventuele komst van een
kunstgrasveld nog niet uitge-
klaard omdat het om bouw-
grond gaat.

Marnix Dinnecourt, schepen Arne Vandendriesche, schepen An Vandersteene, Danny 
Ongenae, Patrick Gysbrecht en Filip Seynaeve op de versleten velden van KFC Marke. Foto Deleu

De stad Kortrijk wil tegen 2023 iedere
provinciale voetbalclub in Groot-Kort-
rijk op een kunstgrasveld laten spelen,
goed voor een investering van 3,9 mil-
joen euro. Vierdeprovincialer KFC Mar-
ke krijgt als eerste een nieuw voetbal-
veld. «We zijn dankbaar, want ons huidi-
ge hoofdterrein is op», zegt voorzitter
Danny Ongenae.

PETER LANSSENS

Blijdhove wint ‘Pesten,
dat kan niet’-prijs
De basisschool voor buitengewoon on-
derwijs Blijdhove in Menen wint een
mooie geldprijs van vijfhonderd euro
voor de wedstrijd ‘Pesten, dat kan niet’
van vzw Tumult.
Die lanceert elk jaar de wedstrijd om
scholen aan te zetten om een degelijk an-
tipestbeleid in te voeren. Acht scholen
winnen een zilveren prijs van vijfhon-
derd euro. De hoofdprijs van tweedui-
zend vijfhonderd euro gaat naar een
school in Geel en Leuven. 
De prijs wordt overhandigd in Geel op 2
februari, bij de start van de Vlaamse
Week tegen Pesten. (XCR)

Er staan sinds vorige week bor-
den in Wevelgem die bezoe-
kers van de gemeente welkom
moeten heten. Het gaat om
twaalf verschillende borden
die langs alle belangrijke in-
valswegen werden geplaatst.
«Vroeger hadden we in Wevel-
gem alleen de traditionele
bordjes met de gemeentena-
men op», zegt schepen Marie
De Clerck (CD&V). «Dat we trots
zijn op onze gemeente, en ie-
dereen die er op bezoek komt,
hartelijk welkom willen heten,
stralen die traditionele borden
niet uit. Daarom hebben we
borden laten maken met beel-
den op die typisch zijn voor
Wevelgem, Gullegem en
Moorsele. Zo vind je op de bor-
den van Gullegem verwijzing
naar het carnavalsfeest bij-
voorbeeld. De foto’s zijn ge-
maakt door Wevelgems na-
tuurfotograaf Tom Linster, de
fotografen van de organisatie
Wildebras, en Digitalclickx, de
fotografen van Flanders Clas-
sics. We zijn hen heel dankbaar
dat we hun beelden hebben
mogen gebruiken», besluit De
Clerck. 
De borden kosten achtduizend
euro. (JME)

Borden heten bezoekers voortaan welkom
WEVELGEM/MOORSELE/GULLEGEM

Bezoekers van Moorsele zien een natuurbeeld 
en een sfeerbeeld van Klein Tokyo. Foto’s JME

Op het bord van Gullegem staan sfeerbeelden 
van Gullegem Koerse en carnaval.

Juwelier Olivier Ranson trekt de aandacht 
met een Oostenrijkse gondel voor zijn zaak. Foto DRD

Oostenrijkse gondel siert straatbeeld
Tijdens de eindejaarsperio-
de zijn de etalages van de
winkels altijd feestelijk aan-
gekleed en dat is in Deerlijk
niet anders. Olivier Ranson
van Juwelen Olivier Ranson
in de Harelbekestraat heeft
namelijk voor een opvallen-
de attractie gezorgd door
een authentieke gondel voor
zijn winkel te zetten. De ver-
sierde en verlichte gondel
deed tot enkele jaren gele-
den dienst in een skigebied
in Oostenrijk.
Ranson pakte in het verleden
ook al uit met originele eta-
lages tijdens de stemmige
kersttijd. «Ik probeer altijd
met iets speciaal voor de dag
te komen. Dit leek me een
leuk idee in het kader van het
twintigjarig bestaan van
mijn zaak.» (DRD)

DEERLIJK

MENEN

Next lokt 12.713 bezoekers
De tiende jubileumeditie van Next heeft 12.713 bezoekers
gelokt. Dat zijn er 731 meer dan vorig jaar. Het jaarlijkse
internationale theater- en dansfestival vond in november
plaats in de Eurometropool in de driehoek van Rijsel, Kort-
rijk en Doornik en verspreidde zich over dertien Franse,
Vlaamse en Waalse steden.
Next was dit jaar goed voor 69 voorstellingen in 18 kun-
stenhuizen met in eigen regio de stadsschouwburg en
kunstencentrum Buda in Kortrijk, CC De Steiger in Menen
en CC Het Spoor in Harelbeke. De opkomst van 12.713 be-
zoekers betekent een bezetting van bijna tachtig procent
van de beschikbare zitjes in de theaterzalen.
Next omvatte negentien dagen hedendaags en internati-
onaal podiumwerk, met als uitschieters onder andere
veertien nationale premières en twee wereldpremières.
De elfde editie van Next staat gepland van donderdag 8 no-
vember tot zaterdag 1 december 2018. (LPS)
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