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KORTRIJK
Noord-Franse dieven
terecht voor rooftocht
in tal van winkels
Vijf leden van een Noord-Franse
dievenbende stonden gisteren voor
de rechter voor een reeks winkel-
diefstallen in Waregem en Kortrijk
vorig najaar en dit voorjaar. Vier
van hen konden op 8 maart na een
diefstal bij Del Sport in Waregem
en na een achtervolging op de snel-
weg op weg naar Frankrijk geklist
worden. Na hun arrestatie bleek
dat ze ook nog in een kinderkledij-
winkel, kledingzaak Tommy Hilfi-
ger en winkelketen C&A hadden
gestolen. Ze gebruikten daarvoor
een speciale zak om beveiligings-
systemen te omzeilen. Verder on-
derzoek linkte de bende ook aan
winkeldiefstallen bij parfumerie Ici
Paris XL in Kortrijk en optiekzaak
Pearle in Waregem. Het openbaar
ministerie eiste een celstraf van één
tot twee jaar. Houari A. (26) is de
oudste en fungeerde als chauffeur.
Hij was immers de enige die legaal
in Frankrijk woonde, een rijbewijs
én een auto had. Vonnis volgt op 13
juli.  (LSI)

WIELSBEKE
826.000 euro 
voor ontwerp
zwembad en sporthal
Wielsbeke maakt 826.000 euro vrij
voor het ontwerp van een nieuw
gemeentelijk zwembad en een
nieuwe sporthal op domein Her-
nieuwenburg. Het huidige zwem-
bad is verouderd. Op de plaats van
het huidige openluchtbad komt een
nieuw indoorinstructiebad. Oppo-
sitieraadslid Jan De Potter (U.)
vroeg zich af waarom er zoveel
wordt vrijgemaakt voor het ont-
werp, terwijl het zwembad zelf
maar 4 miljoen euro kost. «We la-
ten een ontwerp maken voor zowel
het zwembad, de cafetaria als de
sporthal», zegt schepen Rik Buyse
(N-VA). «De bouw kost 10 miljoen
euro, dat maakt die 826.000 euro
wel te verantwoorden. We willen
een totaalvisie voor de volledige
site. Zelfs als de nieuwe sporthal er
maar na enkele jaren zal komen. En
zolang die sporthal er niet effectief
komt, betalen we er de ontwerper
ook niet voor.» (JME)

WIELSBEKE
Tonnagebeperking
in Lobeekstraat
Er komen nog signalisatieborden
voor een tonnagebeperking in de
Lobeekstraat. Dat zegt schepen
Daisy Haydon (CD&V). «Er komen
nog verkeersborden in de straat
met een verbod voor vrachtwagens
boven de 7,5 ton. We hebben daar
zeker de bedoeling om de zware
trucks te bannen, maar de straat
helemaal vrij van zwaar verkeer
krijgen, zal niet mogelijk zijn. Ieder-
een die daar een zaak heeft, moet
uiteraard bediend worden.» (JME)

Opmerkelijk initiatief in Wa-
regem, waar Wim Rogé van
iDocta en Philip Himpe van
Electro Himpe hun AED-toe-
stel niet in hun bedrijf, maar
in het openbaar hangen. Een
AED is een draagbare defibril-
lator en helpt bij het reanime-
ren.

Bij iDocta is dat aan de buiten-
gevel, terwijl Himpe zijn AED-
toestel aan de vrije basisschool
in Nieuwenhove liet hangen.
Daar stopt het niet: want de
bedrijven richten nu ‘onder-
nemers met een hart voor Wa-

regem’ op. Ze willen elke on-
dernemer warm maken om in
een AED te investeren en die in
het openbaar op te hangen.
«Onze droom is dat elke Ware-
gemnaar een AED ter beschik-
king heeft binnen een redelijke
afstand van pakweg 300 me-
ter», zeggen Wim Rogé en Phi-
lip Himpe, die tevens CD&V-ge-
meenteraadslid is. De inwo-
ners van Waregem kunnen
vanaf oktober op www.aed-
waregem.be nagaan waar de
dichtste AED beschikbaar is,
terwijl de namen van deelne-
mende bedrijven geafficheerd
worden op de website. De fir-
ma’s worden verder opgeno-
men in een folder, die in okto-

ber in alle brievenbussen in
Waregem gebust wordt. Het is
verder fiscaal interessant en je
krijgt als bedrijf een positief
imago.

Levens redden
Een AED-toestel of automati-
sche externe defibrillator ana-
lyseert het hartritme van het
slachtoffer en geeft een
stroomstoot als dat nodig is.
Dagelijks krijgen bijna 30 men-
sen in ons land een hartstil-
stand buiten het ziekenhuis.
Amper 7 procent overleeft. Als
een slachtoffer binnen de drie
minuten gereanimeerd wordt
met een AED, stijgt de overle-
vingskans  tot 70 procent. (LPS)
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Ondernemers hangen AED-toestel in publieke ruimte

Meerderheidspartij N-VA rolt
een pleinen- en parkenplan uit
in het kader van de gemeente-
raadsverkiezingen. Met de focus
nu op het Van Raemdonckpark in
de wijk 3 Hofsteden, waar N-VA
een waterbar wil aan de vijver.

«Het momenteel wat vergeten
park verdient meer beleving,
want je hebt rond het park een
dichtbevolkt gebied met veel jon-
ge gezinnen», zeggen lijsttrekker
Axel Ronse en kopvrouw Kelly
Detavernier van de lokale N-VA-

afdeling. Het Van Raemdonck-
park moet volgens N-VA voor
Kortrijk worden wat het Retiro
Park is voor Madrid: een park
waar mensen sporten, wandelen,
iets eten of drinken, genieten van
een romantisch uurtje roeien of
tijdelijke exposities bezichtigen.
Een plek dus waar inwoners sa-
menkomen en elkaar ontmoeten.
En hoe meer sociale controle, hoe
minder meldingen rond overlast.
Zo is er wel eens sprake van het
dealen van drugs in het Van
Raemdonckpark. «Soms is het be-
ter om overlast creatief te beant-
woorden in plaats van repres-
sief», vervolgen Detavernier en
Ronse. 

Vissers mogen blijven
Voor alle duidelijkheid: vissers
hoeven niets te vrezen van de
plannen. Van N-VA mogen ze er
blijven vissen in de vijver. De par-
tij stelde eerder ook al een Spea-
kers’ Corner op het Schouwburg-
plein en een overdekte horecahal
op de Veemarkt voor. Wordt ver-
der vervolgd. (LPS)
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Enkele N-VA-leden in het Van Raemdonckpark. Foto Deleu

N-VA wil waterbar in ‘vergeten’ park

grote spelers Bockor en Bavik. In de re-
gio moeten we dus geen pils op de
markt brengen. Ook onze bieren met
zes varianten van de Gulden Spoor, zes
varianten van de Netebuk en de Jean-
Pierre krijgen we in vele cafés niet ver-
kocht omdat de uitbaters een link heb-
ben met de brouwerijen. Met onze al-
choldistillaten krijgen we wel vrij spel»,
vertelt brouwer Pieter Koopman.

Zo vader zo zoon
De jonge brouwer erfde zijn passie via
zijn vader Peter, die in 2001 voorzichtig
begon te brouwen. Wat een hobby bleef

voor vader Peter, werd meer dan een
passie voor zoon Pieter, die afstudeerde
als biotechnoloog. Met de nieuwe brou-
werij zijn sinds 2013 heel wat nieuwe
brouwtechnieken mogelijk. De brou-
winstallatie kreeg een update en werd
omgebouwd tot een halfautomatische
brouwzaal met een opslagcapaciteit
van 380 hectoliter en een nieuwe auto-
matische bottellijn. In 2014 startte Pie-
ter als zaakvoerder van de brouwerij,
vader Peter blijft zaakvoerder van het
restaurant ‘t Rusteel, dat naast de brou-
werij ligt. «Zelf moest ik het restaurant
loslaten, maar mijn zus Marie staat in

de keuken. En het personeel helpt waar
nodig, zowel in de zaal als in de brou-
werij. Zo blijft de link tussen het restau-
rant en de brouwerij zeker aanwezig.»

Nieuw merk
Met het nieuwe gamma van op bier ge-
baseerde distillaten pakt Pieter uit met
het merk Brouwman Pieter. De bieren
zelf vallen nog steeds onder brouwerij
Gulden Spoor. «Ik wil in de toekomst
verder experimenteren en denk aan een
limoncello en een rum op basis van bier.
Maar eerst willen we ons focussen op
onze eerste twee producten.»

JONGE BROUWER VERWERKT MOUTEN TOT UNIEK BIERPREPARAAT

Proef eens whisky op basis van bier

«We hebben sinds 2013 een nieuwe
brouwerij en hebben alle beschikbare
exclusieve mouten en hoppen verwerkt
tot een uniek bierpreparaat dat werd
gedistilleerd in samenwerking met sto-
kerij Filliers. Dit distillaat vormt de basis
van een artisanaal en honderd procent
organisch gamma, dat voorlopig bestaat
uit een amer en een whisky», zegt de
jonge brouwer Pieter Koopman. De
Amer de Bière heeft een bitterzoet aro-
ma, is 18 graden sterk en ideaal om te
mixen met bier, tonic of ginger beer. Er
is een beperkte oplage van 1.414 ge-
nummerde flessen. Van de Whisky de
Bière zijn er slechts 414 genummerde
flessen. De whisky werd vijf jaar gerijpt
op eikenhouten vaten en heeft een rijk
karakter met delicate aroma’s. Beide
dranken zullen enkel in de horeca in de
regio verkrijgbaar zijn. «We zijn een
kleine brouwerij en zitten tussen de

Ooit al eens een whisky
geproefd op basis van
bier? Het kan sinds gis-
teren bij Brouwman Pie-
ter van brouwerij Gul-
den Spoor in Gullegem.
De jonge brouwer (27)
start met een uniek gam-
ma distillaten gebaseerd
op bier. Hij presenteert
zowel de Amer de Bière
als de Whisky de Bière.

XAVIER COPPENS
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Pieter Koopman is bijzonder trots op zijn amer en whisky op basis van bier. Foto Xavier Coppens

Sociale diensten onder één dak
De sociale dienst van het
OCMW en de dienst Welzijn
bundelen vanaf deze maand
hun krachten in het Huis van
Welzijn.  In de OCMW-ge-
bouwen op het Paretteplein
vind je voortaan alle sociale
dienstverlening onder één
dak.

«In het verleden zaten de
medewerkers van die dien-
sten verspreid over twee lo-
caties», zegt burgemeester
Alain Top (sp.a). «Omdat alle
administratieve diensten
rond zorg  naar het nieuwe
woonzorgcentrum De Vlin-

der zijn verhuisd, kwamen
een aantal bureauruimtes
vrij in het OCMW-gebouw.
We hebben die ruimtes op-
gefrist en de medewerkers
van de dienst Welzijn zijn
van het stadhuis naar het
OCMW-gebouw getrokken.»
Dat alle welzijnsdiensten op
die manier op één locatie zit-
ten, brengt enkel voordelen
mee. «Nu kunnen de mede-
werkers vlotter dossiers aan
elkaar doorspelen. Ook voor
onze burgers is dit een plus:
die vinden op één locatie alle
diensten die met welzijn te
maken hebben.» (JME)
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