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De verkiezingsborden in Zweve-
gem krijgen het zwaar te verdu-
ren. Nadat het gezicht van burge-
meester Marc Doutreluingne (Lijst
burgemeester) eerst een clowns-
neus kreeg en daarna helemaal
werd weggesneden uit een banner
in de Moenstraat, is nu ook zijn
partijgenote Daphne Vandevelde
het slachtoffer geworden van van-
dalisme. Ook verkiezingsborden
van Sp.a op de hoek van de Elle-
straat en de Portugallaan werden
beschadigd, gezichten werden
weggescheurd. Enkele CD&V-ver-
kiezingsborden werden dan weer
iets ‘positiever’ besmeurd: ze kre-
gen een rood hartje opgeschilderd.
Burgemeester Doutreluingne is
‘not amused’. «Daphne is een jon-
ge kandidate die voor het eerst op-
komt», vertelt hij. «Dat meisje in-
vesteert dan in twee banners, een
van de twee banners is amper en-
kele uren nadat hij werd geplaatst
al vernield. Schandalig.» Doutre-
luingne diende klacht in bij de po-
litie voor vandalenstreken aan zijn
bord. «Er is al een verdachte ver-
hoord, maar méér weet ik niet. We

gaan ook nu weer klacht indienen,
dit kan niet.» Bij Sp.a kijken ze nog
even de kat uit de boom. «Derge-
lijke acties keuren wij ten stelligste
af. Wij willen hierbij een oproep
doen om toch respect op te bren-
gen voor elkaars borden en bij uit-
breiding voor elkaars campagne,

ongeacht of de filosofie van één of
andere partij strookt met uw per-
soonlijke mening of overtuiging»,
zegt Marc Desloovere. «Klacht in-
dienen doen we voorlopig niet,
want veel zou dat niet uithalen.
Maar als het nog eens gebeurt,
sluiten we dat niet meer uit.» (JME)
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Het gezicht van Daphne Vandevelde is weggescheurd. Foto Mesdag

Vandalisme aan Zwevegemse verkiezingsborden

Stoffel Deschamps en Nele Vandenabeele van koffie- en theehuis Koekedoze 
stellen hun eigen biertje en koffie voor. Foto Deleu

HEULE Eigen koffie en eigen biertje voor Koekedoze

Koffie- en theehuis De Koeke-
doze in Heule heeft sinds dit
weekend met ‘Koekegoed’ een
eigen biertje, en met ‘Koekedo-
ze’ een eigen koffieblend.

«We serveren enkel huisgemaakt
gebak, pannenkoeken, wafels en
ontbijt», vertellen Stoffel De-
schamps en Nele Vandenabeele.
«Onze pannenkoeken kan je toch
wel een van onze specialiteiten
noemen. We waren al een tijdje
op zoek naar een biertje om daar
bij te serveren, maar de meeste
bieren zijn eigenlijk wat te bitter

om daar echt goed bij te passen.
Daarom hebben we samen met
brouwerij het Gulden Spoor hier
vlakbij, een eigen biertje uitge-
werkt: Koekegoed. Het is een
blond bier geworden van 4,8°,
met citrus- en munttoetsen.» 

Grootmoeders Koffie
En daar bleef het niet bij: het kop-
pel trok ook naar Grootmoeders
Koffie met de vraag om er een
blend te ontwikkelen die perfect
afgestemd is op hun zoete kaart.
«Met de Koekedozeblend heb-
ben we een koffie die vol is van

smaak, niet bitter en niet droog
van afdronk. Een perfecte match
met onze zoetigheden, vinden
we.» De eigen koffie en het eigen
biertje passen bij de overtuiging
van het koppel. 
«Het is belangrijk dat je eruit
springt, wil je een goed draaiende
zaak opbouwen en openhouden.
We proberen dat met verschillen-
de zaken. Zo halen we er een ac-
cordeon bij om een liedje te bren-
gen bij een verjaardag bijvoor-
beeld, maar ook met onze eigen
koffie en onze eigen biertje.»

(JME)

HARELBEKE
Een 78-jarige automobilist uit
Stasegem is volgens de Kortrijk-
se politierechter verantwoorde-
lijk voor de aanrijding van een
anoniem politievoertuig van de
politiezone Gavers op 9 april vo-
rig jaar. 

Eric V. kreeg een boete van 400
euro en moet ook opdraaien voor
ruim 9.000 euro schadevergoe-
ding aan de aangereden agenten.

De aanrijding op de hoek van de
Heerbaan en de Gaversstraat
vond plaats toen Eric V. met zijn
Renault Captur de Gaversstraat
wou indraaien. Uit de tegenover-
gestelde richting kwam op dat
ogenblik het anonieme ANPR-
voertuig Skoda Octavia 2.0 dat
met loeiende sirenes en zwaai-
lichten op weg was naar een
vechtpartij aan het Forestiersta-
dion. De ravage was groot. Zowel

de Skoda van de politie, kostprijs
50.000 euro, de Renault Captur
van Eric V. als twee geparkeerde
voertuigen raakten (zwaar) be-
schadigd.
Twee agenten en de zeventiger
uit Stasegem raakten gewond.
Eric V. is verantwoordelijk voor
het ongeval omdat hij geen voor-
rang verleende aan het prioritaire
politievoertuig toen hij links in-
draaide. (LSI)

KORTRIJK
Brusselaars wassen
Kortrijks drugsgeld
wit
Vijf witwassers zijn veroordeeld tot
gevangenisstraffen van 12 maan-
den tot 4 jaar, weliswaar met uit-
stel. Een zesde man kreeg een
werkstraf van 250 uur. Op een klei-
ne vijf maanden tijd wasten ze min-
stens 2 miljoen euro wit. Nadat een
Kortrijkse drugsbende was opge-
rold, bleek dat ze hun drugswinsten
witwasten in Brussel. Spil bleek Ali
A. te zijn gesteund door zijn zoon
Yusuf. Ali verwittigde de geldkoe-
riers als er een transactie moest ge-
beuren, waarna deze contact op-
nam met de klant en een afspraak
maakte op de openbare weg. Na de
ontmoeting met de klant, verwit-
tigde de geldkoerier opnieuw Ali.
De organisatie van vader A. deed
vaak een beroep op de zogenaam-
de ‘Antwerpse connectie’, vader en
zoon F. ,als ze nood hadden aan
grote hoeveelheden kleine of grote
coupures.
Het geld werd naar Marokko ver-
sluisd, terwijl de witwassers er een
commissie van 10 procent op na-
men, of winst maakten via de wis-
seltransacties. (WHW)

MOORSELE
Brandweer bevrijdt
leerling
De directie van de vrije basisschool
in Moorsele riep gisterennamiddag
rond drie uur de hulp in van de
brandweer, nadat tijdens de speel-
tijd een leerling klem was geraakt
tussen de achterzijde van een soort
tuinhuis en een muur in betonpla-
ten. Op zekere hoogte versmalt de
afstand tussen beiden en daardoor
raakte de leerling plots vooruit
noch achteruit. Enkele leerkrach-
ten probeerden het kind uit z’n be-
narde positie te bevrijden, maar dat
lukte niet. De brandweer slaagde
daar wel in. De leerling in kwestie
kwam er met de schrik van af en
hoefde niet voor verzorging naar
het ziekenhuis. (VHS)

Boete en schadevergoeding na botsing met politievoertuig
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Leiestreek

vooraf duidelijke afspraken maken, om
er zeker van te zijn dat er geen religieuze
redenen mee gemoeid zijn», aldus Ron-
se. «Maar als moslima’s bijvoorbeeld
geen mannelijke lesgevers of redders
willen of vragen om de ramen van het
zwembad te blinderen om geen inkijk
te hebben, is er wél een probleem», vult
kopvrouw Kelly Detavernier (N-VA)
aan. Met andere woorden: als dames sa-
men pret hebben, mogen ze dat doen.
Maar het uitsluiten van mannen op ba-
sis van islamitische voorschriften, is een
brug te ver voor N-VA.

Team Burgemeester, Vlaams Belang,
Groen, CD&V 4.0 en PVDA zijn akkoord,
als de uitleg duidelijk is. «Als een over-
heid afzonderlijke zwemuren organi-
seert, legitimeert het segregatie», zegt
Vincent Van Quickenborne (Open Vld-
Team Burgemeester). «Stel de norm,
zonder de vrijheid van mensen af te ne-
men. Denk aan de ‘ladies swim’ op
maandagavond. Dat systeem zorgde
nog nooit voor problemen», aldus Van
Quickenborne. «Gescheiden zwemmen
voor vrouwen kan, zonder daar een af-
komst aan te koppelen», zegt Groen-

kopman David Wemel. «Als de vraag
van vrouwen naar aparte uren geba-
seerd is op kledings- en gedragsvoor-
schriften ten opzichte van mannen bin-
nen hun geloof, is dat discriminatie, wat
niet te rechtvaardigen is», zegt PVDA-
kopvrouw Natalie Eggermont. Sp.a
vindt het vergezocht. 
«N-VA schiet in een kramp, opgejaagd
door Vlaams Belang», vindt kopman
Philippe De Coene. «N-VA wil proble-
men die er niet zijn, vanaf morgen ver-
mijden. Ik doe niet mee aan dat gehak-
ketak.»

N-VA WIL VERBOD IN VOLGEND BESTUURSAKKOORD

«Geen gescheiden sporten voor religie»

N-VA stapt, als de partij die kans krijgt,
enkel in een nieuw stadsbestuur in 2019
als in het volgende bestuursakkoord het
volgende opgenomen wordt: ‘we ver-
bieden gescheiden sporten op basis van
afkomst of religie’. «Omdat we voor
onze westerse waarden staan», zegt
Axel Ronse. Zo verwijst hij naar het
nieuw zwembad op Weide, dat begin
2019 opent. «We willen een zwembad
met allemaal fiere Kortrijkzanen. Het
maakt niet uit of die christen, moslim,
hindu, man, vrouw of holebi zijn. Dat is
ons maatschappijmodel. Het is een fun-
damenteel debat over de toekomst van
Kortrijk. We willen geen parallelle sa-
menlevingen.»

Duidelijke afspraken
Vraag is: hoe dwing je een verbod af?
Wat als bijvoorbeeld moslima’s als
vrouwen puur om te sporten samen
zwemmen? Verenigingen, zoals Fem-
ma, doen dat nu al. «Dan heb ik er geen
enkel probleem mee», benadrukt Ron-
se. «De beheerder van het zwembad kan

N-VA wil een verbod op
gescheiden sporten op
basis van religie. «Om
apartheid te voorko-
men», zegt kopman Axel
Ronse. N-VA krijgt hier-
in steun van andere par-
tijen, behalve sp.a. «N-
VA schiet in een kramp»,
zegt Philippe De Coene.
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«Gescheiden sporten op basis van religieuze redenen werkt apartheid in de hand», zegt N-VA kopman Axel Ronse.
Foto Deleu


