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De confectieafdeling van maat-
werkbedrijf ’t Veer in Menen
kreeg een wel erg bijzondere op-
dracht van de Israëlische kunste-
nares Nelly Agassi. 

Voor haar installatie ‘Bedroom’,
die wordt opgesteld tijdens het
kunstenfestival Watou, was zij sa-
men met de vzw op zoek naar een
groot dekbed van liefst zeven op
zes meter met bijhorende kussens
van 1,5 op 2,5 meter. «Dat was toch
even slikken», geeft communica-
tieverantwoordelijke Bram We-
nes toe. «Wij maken meestal hoe-
slakens en dergelijke in stan-
daardmaten en in grote hoeveel-
heden. Maar omwille van het spe-
ciale aan dit werk, heeft de confec-
tieafdeling zich met plezier gebo-
gen over deze reusachtige op-
dracht.» Het dekbed werd netjes
aan elkaar gestikt en ondertussen
ligt het al klaar en verpakt om naar
Watou vervoerd te worden. «Drie
stiksters hebben twee dagen ge-
werkt en ze kregen de hulp van
tien mensen die het grote dekbed
moesten helpen vasthouden. Voor

het dekbed werd 70 meter wattine
gebruikt.» Het dekbed en de kus-
sens vormen de afwerking voor
een gigantisch bed das dus deel
uitmaakt van de installatie ‘Be-
droom’ van Nelly Agassi uit Israël.
Het kunstenfestival vindt plaats
van 30 juni tot en met 2 september.

De vzw kiest voor de 38ste editie
voor het overkoepelende thema
‘Over het verlangen en de troost’.
Zowel verzamelde verhalen, ge-
dichten en installaties worden tij-
dens het kunstenfestival opge-
steld langs een parcours doorheen
het dorp. (XCR)
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Een tiental personeelsleden helpt het dekbed 
vasthouden tijdens het stikken. Foto Coppens

’t Veer maakt gigantisch dekbed

Vriendinnen Ursy Pattyn en Nina Manderick. Foto Deleu

KORTRIJK Vriendinnen openen eethuis ’t Plein

Een beschermd huisje in park
het Plein aan het Guldenspo-
rencollege opent dit weekend
als eethuis ’t Plein. 

Vriendinnen Nina Manderick
(42) en Ursy Pattyn (46) doen
een oproep. «We horen veel
mooie en vaak persoonlijke ver-
halen over (de geschiedenis van)
het park», zegt Nina Manderick.
«We zouden het tof vinden als
mensen hun verhalen en/of
foto’s delen door naar
t.plein@telenet.be te mailen. We
willen er onze zaak mee aankle-

den. Zo gaan al die herinneringen
niet verloren.» Eethuis ’t Plein
opent vandaag en morgen fees-
telijk, telkens van 14 uur tot 22
uur, met lekkere drankjes, optre-
dens en animatie. 

Eigen koffie
Vanaf dinsdag omvat het aanbod
ook go-carts en loopfietsjes voor
kinderen en een petanquebaan.
De kaart omvat aperitieven,
wijntjes, cava, champagne, bie-
ren, biologische sappen, frisdran-
ken en om te eten wekelijks vijf
suggesties van artisanale ge-

rechtjes, ‘de potjes’, en een wisse-
lend aanbod tapas en ijsjes. Leuk:
’t Plein brouwt een eigen koffie.
Om eethuis ’t Plein nog zicht-
baarder te maken, krijgt de tribu-
ne in het park binnenkort een ex-
tra doorgang. De haag achter de
tribune wordt verlaagd en eet-
huis ’t Plein zal terrastafeltjes tot
voor de tribune mogen zetten.
Info over het openingsweekend
staat op de Facebookpagina T
Plein. De openingsuren erna zijn
van dinsdag tot zaterdag van 11
tot 22 uur en op zondag van 14
tot 22 uur. (LPS)

HARELBEKE
De buurtbewoners van het indu-
strieterrein Harelbeke-Stasegem
worden al een vijftal weken ge-
teisterd door geurhinder.

Het gaat om een sterke ammoni-
akgeur, die door bewoners wordt
omschreven als urine van katten.
De medewerkers van de dienst
Milieu zijn al weken aan het zoe-
ken wat de hinder zou kunnen
veroorzaken, maar voorlopig tas-

ten ze in het duister. «Het is dan
ook heel moeilijk om de oorzaak
van zoiets te vinden», zegt schepen
Inge Bossuyt (Sp.a). «De geur is niet
altijd aanwezig, wat de zoektocht
extra moeilijk maakt. De bewo-
ners houden voor ons bij wanneer
het probleem zich voordoet, en
wat de windrichting op dat mo-
ment is, zodat we iets gerichter
kunnen zoeken. Wouter Declercq
van de milieudienst is er al elke

dag geweest, op de industriezone,
om bedrijven die met chemicaliën
werken te screenen en om bepaal-
de ingrepen voor te stellen. Als er
enkele dagen later weer geurhin-
der is, dan pas weet je: het was dus
niet daaraan dat het lag. We wer-
ken nauw samen met de Milieu-
inspectie van Brugge, die een wa-
ter- en luchtonderzoek doet op dit
moment. We dringen ook bij hen
aan op een extra inspanning. (JME)

WAREGEM
Alcoholtesters in
parkeerhavens
Er hangen sinds kort alcoholtesters
in de parkeerhavens Zuiderprome-
nade en Het Pand in Waregem. De
tester of Alcolab sensibiliseert
chauffeurs met een glaasje te veel
op. Wie het wil proberen, pakt een
rietje uit het apparaat en plaatst het
in de blaasopening. Daarna is het
blazen tot het toestel piept. Wie on-
der 0,45 promille zit, krijgt de mel-
ding ‘alcohol gedetecteerd’. Vanaf
0,50 promille staat er ‘boven de li-
miet’ en rij je het best niet meer. «Er
zijn camera’s op de alcoholtesters
gericht, om vandalen af te schrik-
ken», zegt schepen van Mobiliteit
Kristof Chanterie (CD&V). «En er
staat telkens een infobord met daar-
op ook de boodschap ‘u wordt ge-
filmd’. We evalueren na een half jaar.
Waarna er mogelijk ook alcoholtes-
ters aan Expo en sporthal De Treffer
komen», aldus Chanterie. Een Alco-
lab kost zo’n 1.800 euro en wordt be-
taald door het fonds Emilie Leus. Het
fonds is vernoemd naar het 18-jarig
meisje dat op 11 november 2009 sa-
men met twee medestudentes
stierf. Ze werden in Oosterzele van
hun fiets gemaaid door een dronken
chauffeur. Bezieler Vincent Leus is
de zaakvoerder van Verandaland in
de Anzegemseweg in Waregem.
(LPS)

KUURNE
Bestel- en
vrachtwagens
gecontroleerd
Langs de Brugsesteenweg in Kuurne
zijn donderdag 64 chauffeurs van
bestel- en vrachtwagens gecontro-
leerd. De controles gebeurden door
de politiezone Vlas, de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening (RVA) en
het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekering van Zelfstandigen
(RSVZ). Niemand had alcohol ge-
dronken, maar er konden wel 31 an-
dere inbreuken op het vlak van te-
werkstelling, keuring, verzekering,
inschrijving, rij- en rusttijden ... vast-
gesteld worden. (LSI)

Buurtbewoners industrieterrein in de stank

Leiestreek
OOK MEER GROEN OP SCHOUWBURGPLEIN, FONTEIN MOET WEG

N-VA pleit voor Speakers’ Corner

Een Speakers’ Corner zou uniek
zijn in onze regio. N-VA haalt de
mosterd in Londen, waar er een
Speakers’ Corner in Hyde Park
is, en wil er na 2018 eentje op
het Schouwburgplein. «Kort-
rijkzanen, bezoekers en arties-
ten van over heel de wereld
kunnen hun ding doen op het
spreekgestoelte», zegt kop-
vrouw en huidig schepen Kelly
Detavernier. «Er passeren hier

massa’s mensen, maar van-
daag is het Schouwburgplein
vooral een ‘kaal doorgangs-
plein’, tenzij er evenementen
zijn. Het Schouwburgplein
moet het centrum van creativi-
teit, ontspanning en cultuur
worden, zo heb je hier ook de
stadsschouwburg. We denken

bovendien aan meer groen en
originele zitbanken op het
plein. Daar zijn niet veel finan-
ciële middelen voor nodig. En
we gaan voor mobiel materi-
aal, zodat het kan verplaatst
worden tijdens grote evene-
menten. Fontein De Golf moet
wat ons betreft weg. Er zijn al-
tijd kosten aan, de fontein
werkt de helft van de tijd niet
en ze trekt vuil aan. Onze visie
voor het Schouwburgplein is
de aanzet van een pleinen- en
parkenplan vol revolutionaire
voorstellen, waarover we later
meer zeggen», aldus Kelly De-
tavernier. Ook Vlaams parle-
mentair en lijsttrekker Axel
Ronse vindt een Speakers’ Cor-
ner een uitstekend idee. «Kort-
rijkzanen zijn fier en we zijn de
mondigste stad van West-
Vlaanderen. Kortrijkzanen
durven hun gedacht te zeggen
en moeten dat ook kunnen
doen.»
N-VA trekt alle registers open
met als doel om na de gemeen-
teraadsverkiezingen de groot-
ste partij te zijn en met Axel
Ronse de burgemeester te leve-
ren. Zo deelt N-VA 75.000 post-
kaartjes uit om inwoners uit te

nodigen in gesprek te gaan. In-
woners worden bezocht met
een gepersonaliseerde camper
waarop kopstukken Axel Ron-
se, Kelly Detavernier, Piet Lom-
baerts en Rudolf Scherpereel te
zien zijn. Er wordt een vlog of
dagboek op internet gelan-
ceerd om wekelijks een ferme
Kortrijkzaan in beeld te kun-
nen brengen. N-VA roept ver-
der inwoners op om op de Fa-
cebookpagina van N-VA Kort-
rijk een foto te posten over een
plek of project waar ze fier op
zijn met als hashtag #fierferm-
fris. Wie voor 20 juli de meeste
likes haalt, mag voor 500 euro
winkelen bij Kortrijkse hande-
laars. En wie zin heeft in vertier,
is op zaterdag 23 juni van 11.30
uur tot 14 uur welkom op een
volksfeest op het Sint-Amand-

splein op Overleie. «We trakte-
ren er op een paar vaten bier en
pistolets met gehakt of kaas»,
zegt kandidate Trui Steen-

houdt. «Een dj zorgt voor mu-
ziek. Iedereen uit Kortrijk en
deelgemeenten is welkom op
het volksfeest van N-VA.»

Indien N-VA na de verkiezingen aan zet
blijft, wordt het Schouwburgplein ver-
nieuwd met meer groen, banken én een
Speakers’ Corner. Sprekers kunnen er
in het openbaar hun mening verkondi-
gen. De partij wil wel Fontein De Golf
weg. • PETER LANSSENS •
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Kortrijkzanen durven
hun gedacht te
zeggen en moeten dat
ook kunnen doen
AXEL RONSE, LIJSTTREKKER

De partij is gestart met haar campagne. Foto Deleu

N-VA wil het Schouwburgplein vernieuwen. Foto Deleu


