
Dieter De Clercq (31) en Gilles
Verhaeghe (27), bekend van zo-
merbar Nuba-R en jongerencafé
56, openen op woensdag 27 juni
Split. 

De horecazaak, waar foodsharing
centraal staat en waar je unieke
cocktails en wijntjes ontdekt,
komt in het vroegere restaurant
Bloesem in de Kapucijnenstraat.
Maxim Coussement wordt de
kok. De komst van een tweede
kok is nog in beraad. «We gaan
voor internationale topgerecht-
jes met een goeie prijs-kwaliteit-
verhouding, die klanten vooraf
kiezen en delen met elkaar», zegt
Dieter De Clercq. «De kaart omvat
onder meer zeevruchten, Turkse
pizza, Thaise mosselen, een selec-
tie hammen, sashimi van rund en
tonijn, burrata, gazpacho en ge-
lakte kippenvleugels. Split is
warm ingericht, met deels een
open keuken. We hadden eerst
een pand aan kluifrotonde Appel
op het oog, maar het vooruitzicht
van jarenlange werken daar, voor

de vernieuwing van de stations-
buurt, schrikte ons af. Toen dit
pand vrijkwam, twijfelden we
geen seconde. Het is een toploca-
tie, aan de nieuwe verlaagde Lei-
eboorden. Hoe we én Split én
Nuba-R en Café 56 combineren?
Met veel goesting en een goeie

voorbereiding en door ons te om-
ringen met de juiste mensen. Zo
zijn we al van in maart met Split
bezig», aldus Dieter De Clercq.
Split is telkens doorlopend open
van 11.30 tot 22.30 uur. Op dins-
dag is Split dicht. 

(LPS)
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Gilles Verhaeghe en Dieter De Clercq openen vandaag Split. Deleu

Leieboorden verwelkomen foodsharing Split
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Advocaat Antoine Van Eeckhout
(56) uit Roeselare is verkozen tot
eerste stafhouder van de pas ge-
fusioneerde West-Vlaamse balie.
Hij haalde het met twee derde
van de stemmen. Een stafhouder
is het aanspreekpunt van alle ad-
vocaten en burgers. Hij vertegen-
woordigt ook zijn orde in contac-
ten met magistratuur en over-

heid, moet waken over de deon-
tologie bij de advocaten en be-
middelen bij conflicten.
Van Eeckhout is advocaat sinds
1986 en leidt bij VDV Advocaten
een team van tien advocaten. Hij
was tussen 2012 en 2014 al staf-
houder van de Kortrijkse balie. In
zijn vrije tijd houdt hij van reizen
en voetbal. Hij was een tijdje

voorzitter bij voetbalclub SV Roe-
selare. Vanaf 1 september opere-
ren alle 1.430 advocaten uit
West-Vlaanderen onder één koe-
pel. Een beslissing waarmee de
advocatuur haar structuur gelijk
stelde met het vernieuwde juri-
dische landschap dat ook steeds
meer provinciaal georganiseerd
wordt. (LSI)

HARELBEKE
Eerste 4 namen voor
Open Vld
Schepen Michaël Vannieuwenhuy-
ze (36) zal de lijst van Open Vld Ha-
relbeke trekken op de komende ge-
meenteraadverkiezingen. 
Op de tweede plaats komt Nancy
Debeerst (46), winkelbediende bij
Delhaize Harelbeke en secretaris
van de Harelbeekse Liberale Vrou-
wen. Op de derde plaats zet Open
Vld Harelbeke haar secretaris, Wou-
ter Bouckaert (44). Hij is als zaak-
voerder van BVBA Eigen Dôme en
NV Roeselare actief als vastgoed
adviseur. Wouter is ook nog gedele-
geerd bestuurder van vzw WeWa-
re4U, die assistentiewoningen in
Rumbeke aanbiedt, en de vzw Cy-
clo4Cancer die geld inzamelt voor
meer kankeronderzoek. Erege-
meenteraadslid André Vanassche
(70), al sinds 2009 voorzitter van
Open Vld Harelbeke en oud- zaak-
voerder van NV Brandweermateri-
aal Vanassche, zal de lijst duwen. 

(JME)
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Groen zet op
55-plussers in
Veertien 55-plussers krijgen een
plaats op de lijst van Groen voor de
gemeenteraadsverkiezingen. De
bekendste gezichten zijn drie oud-
raadsleden: lijstduwer Bart Caron
(62) uit Marke en op plaats 4 en 5
Cathy Matthieu (60) uit Kortrijk en
Philippe Avijn (65) uit Heule. De an-
deren zijn Lieve De Waegeneer (71),
Marc De Waegenaere (69), Anja Lo-
ther (56), Marc Clarysse (65), Elisa-
beth De Smidt (56), Otisi Onwuka
(59), Carine Verstraete (55), Sohei-
la Mohit (56) en Marc Libeert (64)
uit Kortrijk, Bart van Belleghem (55)
uit Heule en Bernard De Cock (62)
uit Marke. «We zetten onze erva-
ring in voor het Kortrijk van mor-
gen», zegt Philippe Avijn. (LPS)

KORTRIJK
20 uur werkstraf voor
winkeldievegges
Twee jongedames uit Kortrijk heb-
ben elk een werkstraf van 20 uur ge-
kregen voor  winkeldiefstallen. Het
duo werd betrapt op 10 oktober vo-
rig jaar toen ze kledij wilden stelen in
de winkelketen C&A in Kortrijk.
Toen één van hen naar buiten wilde
stappen met een kinderwagen, ging
het alarm af. Toen de kinderwagen
werd doorzocht vond de politie al-
lerlei gestolen kledij. Volgens de ad-
vocaat van de man pleegden de jon-
ge vrouwen de diefstallen uit geld-
nood. Ze moeten ook elk een geld-
boete van 200 euro betalen. (AHK)

Antoine Van Eeckhout 1ste stafhouder West-Vlaamse balie
WEVELGEM/BRUGGE
Boete en rijverbod voor Club-speler
De Roemeense voetballer Dorin Rotariu (23) is door
de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een
boete van 600 euro en een rijverbod van vijftien da-
gen. Op 7 mei vorig jaar kon de speler van Club Brugge
op de snelweg E403 in Wevelgem aan 178 kilometer
per uur geflitst worden met zijn Mercedes. Het voor-
bije seizoen werd Rotariu door Club Brugge aan Ex-
celsior Moeskroen uitgeleend. Rotariu daagde niet op
maar liet een advocaat de honneurs waarnemen. Voor
Rotariu was het zijn eerste veroordeling. (LSI)

Basketster Ann Wauters (37) uit
Bellegem zakte dinsdagnamid-
dag af naar de sportcampus
Lange Munte op Hoog Kortrijk
om er sportkledij te schenken.

Ze roept Kortrijkzanen op om
zelf sportkledij af te geven in de

Kringloopwinkel of sportcampus
Lange Munte. De kleren gaan
naar minderbedeelde mensen.
Kledij afgeven kan ook op de Gul-
densporenmeeting op sportcen-
trum Wembley op 14 juli. Kleding-
stukken zijn vanaf 25 augustus te
koop aan spotprijzen in de Kring-

loopwinkel. De opbrengst gaat
naar het sportkledijfonds van de
vzw Sportplus. Ook de Gezins-
bond, atletiekvereniging konink-
lijk Kortrijk Sport Atletiek en de
stad helpen mee. Info: www.dek-
ringloopwinkel.be/grote-inza-
meling-sportkledij. (LPS)
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Ann Wauters toont het goeie voorbeeld door zelf sportkledij binnen te brengen. Foto Deleu

Schenk sportkledij aan Kringloopwinkel
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lijk worden.»

Kikker is mascotte
Dat vindt ook Bruno Deruyck van De
Groene Wandeling. «Ik heb hier een
zwembad, een dierenpark, glijbanen,
loopbruggen, een grote bokaal snoep,
speeltjes en nog veel meer. De mensen
weten dat nog niet. Vandaar ook dat we
ons verenigen. Bij ons vervelen kinde-
ren zich niet, waardoor ze niet lastig
worden. En waardoor ook ouders op
hun gemak zitten. Bij overboekingen
kunnen wij als familievriendelijke ho-
recazaken naar elkaar doorverwijzen»,

aldus Deruyck. Ook het nieuwe restau-
rant Vincent op de Grote Markt, in het
vroegere Ons Keuken, levert inspannin-
gen. «Het gaat over kleine maar belang-
rijke dingen zoals kleurboekjes voor de
kleinsten en stripverhalen voor oudere
kinderen, om een voorbeeld te geven»,
zeggen zaakvoerders Vincent Beernaert
en Ilse Vanhuysse, jaren geleden be-
kend van bistro Aubergine in de Groe-
ningestraat. Het is de horecabazen me-
nens. Zo hebben ze ook een mascotte:
een kikker met koksmuts. «Kinderen
kunnen in de deelnemende horecaza-
ken een tekening van de kikker inkleu-

ren en een naam kiezen», zegt horeca-
manager Elke Vanderbeken. «We ma-
ken eind augustus de naam van de mas-
cotte bekend en lanceren tegen septem-
ber een site met alle familievriendelijke
horecazaken. Het zijn ambassadeurs
van onze stad. Horecazaken die eve-
neens familievriendelijk zijn en dat ook
kunnen aantonen, mogen zich uiter-
aard nog aansluiten. Ze krijgen allemaal
stickers met de kikker op, om bijvoor-
beeld aan de voordeur te hangen», aldus
Vanderbeken. Wie wil aansluiten, kan
dat laten weten via elke.vanderbe-
ken@kortrijk.be.

DERTIEN EETGELEGENHEDEN BUNDELEN KRACHTEN

Horeca moet familievriendelijker

Er zijn in Kortrijk al jaren klachten over
families die slecht behandeld worden in
horecazaken.
«Het is moeilijk om een eetgelegenheid
te vinden waar gezinnen met ‘morsen-
de kinderen’ niet raar bekeken wor-
den», zegt schepen van Ondernemen
Rudolf Scherpereel (N-VA). Dertien ho-
recazaken brengen daar verandering in:
Café Rouge, De Heeren van Groeninghe,
De Trog, Het Geroosterd Nootje, Kaffee
Damast, Ode’s, Salon En-Vie, Souffleur,
Tarterie, Vincent en Wafel Atelier in
Kortrijk, De Neerbeek in Bissegem en De
Groene Wandeling in Bellegem.
Trekker is Virginie Feys van De Neer-
beek. «Alles begint met een glimlach,
om gezinnen een welkom gevoel te ge-
ven», zegt ze.
«Het gaat verder met eigen accenten zo-
als een kaart met kindvriendelijke ge-
rechten, makkelijke kinderstoelen, het
voorzien van speelgoed, het eten voor
kinderen iets vroeger serveren tot sani-
taire aanpassingen zoals opstapjes en
luiertafels. Kinderen moeten zich thuis
voelen. Zodat ouders niet ongemakke-

Dertien horecazaken
slaan de handen in el-
kaar om een familie-
vriendelijk imago uit te
stralen. Dat doen ze met
tal van acties zoals het
voorzien van speelgoed,
zodat gezinnen er zich
thuis voelen.

PETER LANSSENS
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Tal van horecazaken verenigen zich om het gezinnen met kinderen meer naar de zin te maken in hun zaak. Foto Deleu


