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REGIBART
 PEETERS
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MILO MESKENS
DE HELDENEMMA 

BALE 
DJ YOLOTANKER

& MANY MORE

JEBROER

KOM HET SPEELDORP ‘DIEP IN DE ZEE’  

& DE FESTIVALKERMIS ONTDEKKEN!

ISABELLE A BELFIUS 
BEACH 

BOUTIQUE 
MET LOKAAL 

TALENT

ten bij de feiten in Doornik.” 
P. kwam na 4,5 maanden voor-

hechtenis vrij en was de enige die 
kwam opdagen voor het proces. 
Daar ontkende hij elke betrok-
kenheid. “Hij trok op met de an-
dere beklaagden, maar met die 
ramkraken heeft hij niets te ma-
ken”, zei zijn advocaat Johan 
Platteau.  
Maar de rechter veroordeelde P. 
net als de drie anderen tot vijf 
jaar effectieve celstraf. Aan Me-
dia Markt moeten de vier Roeme-
nen 10.000 euro schadevergoe-
ding betalen, aan Dreamland 
54.000 euro. De eigenaar van de 
Ford Proton kreeg 1.950 euro 
toegekend. De rechter beval voor 
alle vier de onmiddellijke aan-
houding. Bijgevolg werd P. voor 
de ogen van zijn huilende vrien-
din in de boeien geslagen. De man
tekende meteen beroep aan.  (aft)

Twee wagens kwamen in de
nacht van 30 op 31 december 
2013 de parking van kledingzaak 
The Fashion Store langs de Gent-
seweg in Sint-Eloois-Vijve op ge-
reden. Vijf gangsters sloegen het 
veiligheidsglas met een voorha-
mer stuk en gingen aan de haal 
met ruim honderd stuks dure 
merkkleding. Goed voor een buit 
van 25.000 euro. 

Op 14 juli 2014 sloeg de bende
toe bij Media Markt in Roeselare. 
Met een oude Ford Proton die ze 
uit een schuur in Heule gestolen 
hadden, ramden ze een etalage en 
graaiden voor 300.000 euro 

Bende krijgt vijf jaar cel voor plunderen kledingwinkels 
De rechter stuurt vier Roe-
menen vijf jaar naar de cel 
voor zeven brutale ramkra-
ken in verschillende kle-
ding- en elektronicawinkels.

smartphones mee. In het najaar 
van 2014 volgden gelijkaardige 
feiten bij Concept Fashion Store 
in Kuurne, G-Brand in Deinze en 
Krëfel in Waterloo. 

Onmiddellijke aanhouding

Een van de bendeleden, Gabriël
P. (34) werd herkenbaar gefilmd 
bij een inbraak in Dreamland 
Oostende. In januari 2015 werd 
hij geklist bij een verkeerscontro-
le in Schaarbeek. In de koffer van 
zijn wagen stak voor 13.000 euro 
aan optisch materiaal dat in 2012 
bij een opticien in Italië gestolen 
werd. Volgens de procureur was 
de man in de dagen voor de ram-
kraken telkens op voorverken-
ning in de winkels. “Camerabeel-
den bewijzen dit. Bovendien 
werd zijn DNA aangetroffen op 
een zaklamp die werd achtergela-

SINT-ELOOIS-VIJVE/KUURNE 
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Pastoor John Dekimpe 
staat (bijna) op straat
Door zijn eerder plots vertrek 
als pastoor in Kortrijk verloor 
John Dekimpe (75) ook het 
recht op gratis woonst. De stad 
Kortrijk stelde voor de pastoor 
van onder meer de parochie 
Sint-Rochus wel een woning 
ter beschikking in de Loof-
straat. Dit moet volgens de wet 
en het moet gratis. Maar omdat 
Dekimpe, die eigenlijk nog wat 
pastoor wou blijven, vervolgens 
niet echt uitkeek naar een an-
dere woonst, zit hij nu met een 
probleem. Omdat de stad hem 
niet zomaar op straat wil zet-
ten, krijgt hij nog een jaar res-
pijt. Hij moet wel een gebrui-
kersvergoeding betalen voor 
zijn huis, en die bedraagt 700 
euro per maand. Dekimpe 
werkt nog als medepriester in 
woonzorgcentrum Sint-Jozef 
in de Condédreef in Kortrijk.  
(vkk)
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Leiezonen brengen 
huwelijk als concert
Het Desselgems fanfareorkest 
KMV De Leiezonen pakt mor-
gen zaterdag uit met een 
trouwfeest in CC De Schakel. 
Onder de noemer FanfarAn-
ders vervingen de Leiezonen 
hun traditioneel lenteconcert 
door dit nieuwe concept. “We 
brengen een totaalspektakel, 
wat voor de toeschouwer aan-
genamer is dan de klassieke 
concertformule”, zegt Hans De 
Brabandere van KMV De Leie-
zonen. Tijdens de voorstelling, 
die de naam We're tying the 
knot kreeg, treedt een jong kop-
pel in het huwelijk. Het ja-
woord wordt gegeven in de 
raadszaal van het stadhuis , 
daarna volgen een receptie en 
een avondfeest in De Schakel. 
Ondertussen wordt muziek ge-
speeld door de vele muzikanten 
die de familie zogezegd telt. 
“Tijdens de voorstelling wordt 
de muziek afgewisseld met 
woord. Hiervoor werken we sa-
men met de laatstejaars leerlin-
gen uit de richting Woord aan 
de Stedelijke Kunstacademie.” 
Tickets kosten 12 euro en zijn 
te koop via www.kmvdeleiezo-
nen.be  (kvo)

De tijd dat schatten op een
stoffige zolder of in een muffe
kelder worden bewaard, is
voorbij. Met de opening van
het erfgoeddepot voor Zuid-
West-Vlaanderen in Heule
kunnen de dertien meewer-
kende steden er vanaf nu hun
bijzonderste stukken – van
archeologische scherven tot
abstracte schilderijen –
kwijt. Daarnaast krijgen de
schatten van het Kortrijks
stadsarchief en de provincia-
le erfgoedbib Westflandrica
er een plaatsje. Het gebouw
werd heel toepasselijk Tre-
zoor gedoopt.

Minister van Cultuur Sven
Gatz (Open VLD) benadrukte
het belang van het gebouw.
De samenwerking tussen der-
tien gemeenten, de duur-
zaamheid volgens het Dene-
markenprincipe, de noodza-
kelijke ruimte voor erfgoed
en ook de openheid zijn maar
enkele van de troeven van het
depot. “Het wordt hier zeker
geen vergeetplek, maar een
goed geolied distributiecen-
trum. Samen met Ieper een
prototype voor heel Vlaande-
ren.”

47.400 stukken

Na tien jaar van overleg en
een investering van 5,2 mil-
joen euro – twee miljoen euro
van de provincie, een half
miljoen euro van Vlaanderen
en de rest van de gemeenten
volgens de gebruikte opper-
vlakte – mag het gebouw van

5.000 vierkante meter zijn
nut bewijzen. Al is dat nog
niet voor meteen. “De verhui-
zing start volgende week en
zal pas eind volgend jaar af-
gelopen zijn”, weet verhui-
scoördinator Shirin Van Een-
ooghe.

Om dat in goede banen te
leiden, werd een achtkoppig
verhuizingsteam samenge-
steld. De leden kregen intus-
sen workshops over hoe ze
moeten omgaan met die deli-
cate stukken, maar ook lessen
ergonomie om de rug te spa-
ren tijdens de verhuizing. An-
derhalf jaar zullen zij in de
weer zijn alle 47.400 stukken

naar hun nieuwe bestemming
te vervoeren.

“Dat gaat van enorme schil-
derijen tot oude landbouw-
toestellen”, vertelt Shirin.
“Eerst worden alle objecten
gecheckt. Zijn er geen hout-
wormen of is er geen schim-
mel? Dan krijgen ze een
groen label en beginnen ze
aan hun reis richting Tre-
zoor.”

Alle stukken werden en wor-
den gelabeld, gemeten, geda-
teerd en zullen ook worden
gedigitaliseerd. Zo kunnen ze
makkelijk geraadpleegd wor-
den door heemkundigen, stu-
denten of andere geïnteres-
seerden. Ze bevinden zich
voorlopig nog op vijf locaties,
waaronder de Tuighuizen
Rijkswachtstraat en Rekkem-
sestraat.

Bijzondere opslag nu nog leeg, maar tegen eind 2019 zijn alle stukken verhuisd

Erfgoeddepot wordt TREZOOR gedoopt 
Het Zuid-West-Vlaamse 
erfgoeddepot in Heule 
werd na tien jaar ge-
opend. Het gebouw van 
5,2 miljoen euro zal de 
naam Trezoor dragen. 
Vanaf volgende week 
verhuizen de stukken. 
Die operatie zal ander-
half jaar in beslag ne-
men.
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W Minister Sven Gatz (tweede van links) kreeg een rondleiding in het zo goed als lege erfgoeddepot. 

JOERIE DEWAGENAERE
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SVEN GATZ
MINISTER VAN CULTUUR

“Het wordt hier zeker 
geen vergeetplek, 
maar een goed 
geolied 
distributiecentrum”

Na tien jaar dienst 
te hebben gedaan 
tijdens de moderni-
satie van het Ieper-
se stadsarchief, 
komt Jochen Vermo-
te (34) de stad Kort-
rijk versterken als 
stadsarchivaris.  
Met het nieuwe erf-
goeddepot krijgt hij 
meteen een flinke 
hap op zijn bord. 
“De eerste grote uit-
daging wordt alvast 
de verhuizing. Alle-

maal heel waarde-
volle stukken die in 
een goede en geor-
dende staat overge-
bracht worden. Het 
zou jammer zijn als 
er iets stuk zou 

gaan”, glimlacht Jo-
chen. 
Hij is alvast blij dat 
hij in Kortrijk te-
rechtkomt. “De stad 
heeft een veel rijker 
stadsarchief dan Ie-
per - dat vrijwel al-
les verloor in de Eer-
ste Wereldoorlog”, 
legt hij uit. “Vooral 
de grote theaterde-
cors zijn indrukwek-
kend. Ik had er tot 
voor kort nog nooit 
van gehoord.”  (djr)

NIEUW ERFGOEDDPOT KRIJGT OOK 
NIEUWE STADSARCHIVARIS
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