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De man die zondag inbrak bij ca-
deauwinkel Flik & Co in de Rijsel-
straat kon worden geïdentificeerd 
door de politie. “Ze herkenden hem 
op de camerabeelden die ik heb ver-
spreid”, zegt zaakvoerder Jurgen 
Ghyselinck. “Op hun camera's zagen
ze ook dat hij de grens overstak op 
een fiets, naar Halluin, waar hij 
woont.” 

De dader brak binnen via het dak.
Hij stal vijfhonderd euro en een 
iPad. Op de camerabeelden is te zien
hoe de man van het gebouw naar be-
neden springt. “Hij is bekend voor 
gelijkaardige feiten”, zegt Jurgen. 
“Het enige probleem is dat de Belgi-
sche politie hem niet mag oppakken 
in Frankrijk. Ze moeten wachten tot
hij de grens oversteekt.” Ondertus-
sen is er volgens Jurgen een proce-
dure opgestart. “Het dossier wordt 
overgemaakt naar het gerecht in 
Rijsel. Als de formaliteiten in orde 
zijn, kan de politie in Halluin in ac-
tie schieten. Onze politie heeft goed 
werk geleverd.”  (gsd)
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Inbreker geïdentificeerd, maar 
politie mag hem niet oppakken

Nietsvermoedend deed Herlinde
Dejaegere (57) dinsdagavond de
deur van haar villa in de Dronck-
aertstraat open. Haar man Jean-
Luc Delbar, bekend van de Audi-
en Volkswagengarages in Rekkem,
was niet thuis en haar dochter
Louise (30) die op bezoek was, zat
met haar eenjarig zoontje in de
tuin.

Toen rond 19 uur de bel ging,
stelde Herlinde zich niet veel vra-
gen. Maar toen ze de deur opende,
stond ze oog in oog met vier ge-
maskerde mannen. Ze stormden
het huis binnen, overmeesterden
de bewoonster en zwaaiden met
revolvers in het rond. In het Frans
vroegen ze om geld en juwelen.
Louise, die haar mama hoorde
schreeuwen, repte zich naar bin-
nen.

Maar voor de vier gangsters was
dat niet het sein om te kalmeren.
Integendeel, ze wilden dat Herlin-
de hen toonde waar de buit lag en
gingen almaar driester te keer.
“Toen de bewoonster zich wilde

verzetten, kreeg ze klappen”,
klinkt het bij het parket van Kort-
rijk.

De vier takelden Herlinde zwaar
toe. Met de kolf van hun revolvers
sloegen ze haar meermaals in het
gezicht. Ook Louise kreeg een
klap. Bovendien spoten de home-
jackers met pepperspray. Zowel
Louise als haar zoontje kreeg het
op zich, maar zonder grote gevol-
gen.

Niet geïnteresseerd in wagens 

Na een kwartier maakte het vier-
tal zich uit de voeten. Ze hadden

geld en juwelen gevonden en
sprongen over de haag van de villa.
In de auto's die bij de riante wo-
ning stonden, waren ze niet geïn-
teresseerd. Ze vluchtten weg rich-
ting de Larstraat, waar ze mogelijk
zelf een wagen hadden staan.

Na de brutale overval werd Her-
linde voor verzorging naar het zie-

kenhuis gebracht. Haar gezicht is
bont en blauw geslagen door de
daders. “Vanavond mag ze nor-
maal weer naar huis”, is het enige
wat haar man Jean-Luc woensdag
kwijt wilde.

Zijn dochter Louise was de dag
na de home invasion alweer aan
het werk. Naar verluidt waren de
daders volledig in het zwart ge-
kleed. Ze droegen zonnebrillen,
waaronder een opvallend oranje
exemplaar, sjaals en kappen en
spraken met een Noord-Frans ac-
cent. Wie informatie heeft over de
daders kan zich wenden tot de po-
litiezone Grensleie. 

Franse gangsters stormen op klaarlichte dag villa binnen om geld en juwelen te stelen

Homejackers slaan vrouw van 
autoverkoper bont en blauw met revolver
Vier homejackers stalen 
dinsdag geld en juwelen uit 
de villa van autoverkoper 
Jean-Luc Delbar. Met hun re-
volvers sloegen ze zijn vrouw 
Herlinde Dejaegere (57) bont 
en blauw. Dochter Louise 
(30) en haar eenjarig zoontje 
kregen pepperspray op zich.

LAUWE/REKKEM 

W De homejackers belden dinsdag op klaarlichte dag aan bij de villa in de Dronckaertstraat. 

GEOFFREY SABBE EN JOERIE DEWAGENAERE
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Ze sloegen met de kolf 
van hun revolvers in 
het gezicht van de 
bewoonster

Als het van N-VA Kortrijk afhangt,
verandert het zwembad Mimosa 
(Mimosalaan) in Kortrijk in een site
voor gevechtssporten. Maar het bad 
zal zeker open blijven tot voorjaar 
2019 omdat er een vermoeden is dat
het nieuwe zwembad op Kortrijk 
Weide vertraging kan oplopen.

Extra buffer 

“Heel wat scholen en verenigingen
willen nu al weten hoe ze op Kort-
rijk Weide terechtkunnen”, zegt 
schepen van Sport An Vandersteene
(N-VA). “Het is gezien de achter-
stand in de bouwwerken moeilijk 
om hen definitief uitsluitsel te ge-
ven. Daarom hebben we besloten 

om het zwembad Mimosa, waar veel
scholen komen zwemmen, zeker 
open te houden tot krokusvakantie 
van volgend jaar. Tegen dan is Kort-
rijk Weide zeker afgewerkt en heb-
ben we tijd om alles goed te plannen.
Als het nieuwe zwembad eerder 
opent, zoveel te beter, dan is die buf-
fer niet meer nodig. We hebben voor
clubs en scholen trouwens ook zo 
goed als een akkoord over de tarie-
ven op Kortrijk Weide.”

Wat er dan gebeurt met Mimosa na

de krokusvakantie in 2019? “Deze 
site willen we ombouwen tot een ge-
vechtssportplek zodat ook deze be-
langrijke sporttak op de kaart wordt 
gezet”, zegt Vandersteene. “Ge-
vechtssport zit sterk in de lift. Zo 
hebben we nog geen locatie voor 
kickboks voor vrouwen. En nogal 
wat clubs verdienen een betere 
huisvesting. Nu kunnen we de ge-
bundelde behoeften beantwoorden 
door het zwembad aan te passen. De 
sporthal blijft.”  (vkk)

Zwembad Mimosa gaat pas dicht met krokus 2019
Het zwembad Mimosa in 
Kortrijk gaat pas dicht in 
maart 2019. Dat betekent dat 
het nieuwe zwembad op Kort-
rijk Weide vertraging kan op-
lopen. Op de plaats van het 
zwembad zou er een hal voor 
gevechtsporten komen.
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W Als het van N-VA afhangt, wordt Mimosa een site voor gevechtssporten.
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