
Sten Van Slycke (links) kiest voor Berdien Vandierendonck 
en Serge Verhaeghe van Nourriture Noble. Foto  XCR

MENEN Restaurant L’époque gaaat in zee 
met traiteurzaak Nourriture Noble

Op zaterdag 13 oktober sloot
restaurant L’époque in Menen na
zeven jaar de deuren.
Toch is de zaak niet helemaal
dicht, want het pand zal voort-
aan dienst doen als ‘eventlocatie’
voor tal van feestjes. Zaakvoer-
der Sten van Slycke gaat hiervoor
in zee met traiteurzaak Nourritu-
re Noble uit de Bruggestraat. «Ik
wou graag werken met traiteur-
zaken uit Menen en kreeg een be-
richt van Serge Verhaeghe van
Nourriture Noble. Zijn manier
van werken leunt goed aan bij de
kwaliteit die L’époque voor ogen

had al die jaren», aldus Sten van
Slycke. Nourriture Noble opende
vorig jaar de deuren in Menen.
«Het is tof om met L’époque in
zee te gaan. Wij koken immers
aan huis of op verplaatsing voor
twee tot vierhonderd personen.
Daarnaast organiseren we work-
shops aan huis en hebben we
onze eigen eetwinkel geopend»,
vertelt Berdien Vandierendonck.
Het concept is gegroeid bij haar
man Serge Verhaeghe. Hij heeft
een technische opleiding achter
de rug, zijn vrouw Berdien was
verpleegster. «Mijn man houdt

van mensen ontvangen en fijn ko-
ken en maakte van zijn hobby zijn
beroep. Hij heeft de voorbije jaren
een koksopleiding gevolgd via
Syntra West en ondertussen ben
ik meegestapt in de zaak. Hier en
daar volg ik wel eens een oplei-
ding, maar ik leer vooral veel aan
mijn man.» Nourriture Noble
mikt op tal van formules afhan-
kelijk van wat de klant wil. In dat
concept hebben ze met het pand
van L’époque, een prachtig ge-
restaureerd herenhuis, een
mooie stek gevonden.

(XCR)

ANZEGEM/AVELGEM

Een amper 19-jarige jongeman
uit Avelgem vond zijn inspiratie
voor een overval op een nacht-
winkel in Anzegem in een You-
Tube-filmpje van het Nederland-
se opsporingsprogramma ‘Op-
sporing Verzocht’. 

Het leverde hem voor de rechter
in Kortrijk een celstraf van 30
maanden, waarvan 6 maanden
effectief, op. «Vooral het gemak
waarmee je de stap van wat dief-

stallen en drugs tijdens je jeugd
naar een inbraak hebt gezet,
baart me zorgen», was de rechter
streng. «Maar ik weiger te geloven
dat je al verloren bent. Ik geef je
de kans snel vrij te komen en te
bewijzen dat je ook kan werken.»
Danut D. trok op 12 mei met een
minderjarige naar een nachtwin-
kel in Anzegem. De minderjarige
bleef buiten op de bromfiets
wachten, D. stapte gemaskerd en
gewapend binnen en eiste de in-

houd van de kassa. Toen de uitba-
ter blikken gooide naar de over-
valler, loste Danut D. een schot in
de lucht. Daarna ging hij met de
buit op de loop. Danut D. was en-
kele weken voordien door een ar-
beidsongeval zijn job verloren.
Toen hij op YouTube een frag-
ment zag van ‘Opsporing Ver-
zocht’ wist hij hoe hij gemakkelijk
aan geld kon geraken. «Dom, naï-
ef, jeugdig enthousiasme», klonk
het bij zijn advocaat. (LSI)

MENEN
Pvda wil ligdagprijzen
OCMW-rusthuizen
verlagen
Op de Dag van de Armoede voerde
pvda gisteren actie voor het stad-
huis van Menen. De partij die geen
zetel binnenhaalde bij de gemeen-
teraadsverkiezingen, vraagt een
verlaging van de ligdagprijs in de
OCMW-rusthuizen en wil de onder-
houdsplicht afschaffen. «Het ge-
middelde jaarinkomen van de Me-
nenaar is 16.743 euro, dat is ruim
2.000 euro minder dan het gemid-
delde inkomen van de Vlaming. Eind
2016 telde Menen ook 17,3 procent
meer leefloners (291) dan het jaar
voordien. Trekken wij de armoede
aan? We verwachten een leefbaar
Menen voor elke inwoner», aldus
kopman Peter Degand. Ook sp.a wil
al jaren de onderhoudsplicht af-
schaffen en de ligdagprijzen in de
OCMW-rusthuizen verlagen. Vanaf
1 januari maakt sp.a opnieuw deel
uit van de coalitie. Het valt nog af te
wachten hoe zij werk willen maken
van lagere ligdagprijzen. (XCR)

WAREGEM
Straten krijgen
drempels
Een aannemer start met de aanleg
van verkeersdrempels in Waregem.
De Bosstraat krijgt twee drempels
om de snelheid van het verkeer te
remmen. De Bosstraat is vanaf van-
daag tot eind deze maand dicht. Er
is een lokale omleiding. Er beginnen
ook werken voor drempels in de
Grasdreef op de Jager vanaf vrijdag
19 oktober en in de Drogenboom-
straat vanaf maandag 22 oktober.
Beide straten zijn vijf dagen dicht
omdat de betonfundering van de
nieuwe drempels eerst nog moet
uitharden. Ook hier zijn er omlei-
dingen. Er komt tot slot ook een ver-
keersplateau op het kruispunt van
de Henri Lebbestraat met de Deer-
lijkseweg en Stijn Streuvelsstraat.
Die werken zijn op woensdag 24 ok-
tober. Ook hier is het kruispunt vijf
dagen dicht. Er zijn omleidingen.
Info: www.waregem.be. (LPS)

Zes maanden cel voor overval ‘zoals op YouTube’
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man De Coene. N-VA krijgt twee sche-
penen. Of dat Axel Ronse en Kelly Deta-
vernier worden, is nog niet duidelijk.
«We bekijken onderling met onze vier
verkozenen (dat zijn bij N-VA ook Lies-
bet Maddens en Philippe Dejaegher,
nvdr.) welke bevoegdheden het best
passen bij wie», zegt N-VA-kopman Axel
Ronse.

Schep van Diversiteit
«Het wordt anders», vult Van Quicken-
borne aan. «We werken eerst een pro-
gramma uit en wijzen daarna bevoegd-

heden bij de meest geschikte vrouw of
man toe. Er komen nieuwe bevoegdhe-
den. Zo komt er een schepen van Diver-
siteit. Kortrijk heeft ruim 130 nationa-
liteiten, maar toch stellen we vast dat je
niet alle Kortrijkzanen ziet in sport- en
cultuurmiddens en bijvoorbeeld op de
Sinksenfeesten. Dat moet anders. We
gaan voor een positieve stad», aldus Van
Quickenborne, die zo nu al de aanval op
Vlaams Belang inzet. Eén op de acht in-
woners stemde op Vlaams Belang. Ook
zeker: het nieuw bestuursplan voor
Kortrijk wordt op 21 maart 2019 aan de

bevolking voorgesteld. De inwoners be-
palen dan zelf wat ze goed en minder
goed vinden aan het bestuursplan. Op
welke manier die bevraging gebeurt,
wordt bekeken. Groen, CD&V 4.0 en
Vlaams Belang zitten in de oppositie.
Dat is vooral voor Groen sneu, dat van
twee naar vier zetels gaat. «Een gemiste
kans voor Vincent, om te tonen dat hij
rekening houdt met de kiezer», vindt
Groen-kopman David Wemel. «En een
gemiste kans voor sp.a, om de meest
progressieve coalitie ooit op de been te
brengen.»

TEAM BURGEMEESTER VORMT COALITIE MET SP.A EN N-VA

Van Quickenborne dumpt verliezer niet

Het stabiele en ervaren sp.a is evident.
N-VA blijft, ondanks een rechtse dreun
van Vlaams Belang en een dramatische
11,2 procent. Kortrijk krijgt zo een coa-
litie met Team Burgemeester, sp.a en N-
VA, tot en met 2024. 
«Omwille van de continuïteit, er is de
voorbije zes jaar goed bestuurd. En het
zijn de drie partijen met het meeste am-
bitie voor Kortrijk», zegt Van Quicken-
borne «Dat ik voor winnaars zou gaan?
De stadscoalitie is in zetelaantal ge-
groeid van 22 naar 25. Dus zijn we sa-
men winnaars. Toch hou ik ook reke-
ning met de resultaten van de verkie-
zingen», aldus Van Quickenborne. 
Door de 3-3-3-formule te schrappen.
Team Burgemeester krijgt naast de
sjerp, die voor Van Quickenborne is, drie
schepenen. Dat worden quasi zeker
Wout Maddens, Arne Vandendriessche
en debutante Ruth Vandenberghe. Sp.a
krijgt drie schepenen. Philippe De Coe-
ne is zeker. Ook Axel Weydts en Bert
Herrewyn worden wellicht schepen, al
komt nieuwkomer Nawal Maghroud
eveneens in beeld. 
«We hebben een reputatie om nieuwe
mensen neer te zetten», zegt sp.a-kop-

N-VA kreeg tijdens de
verkiezingen een opla-
waai, maar toch houdt
Vincent Van Quicken-
borne (Team Burge-
meester) de verliezer
aan boord. Ook sp.a zit
in de nieuwe coalitie.
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Philippe De Coene, Vincent Van Quickenborne en Axel Ronse gaan samen verder op de ingeslagen weg. Foto Henk Deleu

KORTRIJK Studenten leren shoppers reanimeren

Er waren in het kader van ‘Europe-
an Restart A Heart Day’ in heel Eu-
ropa acties om mensen bewust te
maken van de gevaren van een
hartstilstand en om mensen te le-
ren reanimatietechnieken correct
toe te passen. Studenten verpleeg-
kunde en docenten van de hoge-
school Vives trokken gisteren naar
het Guldensporencollege om se-
cundaire scholieren te tonen hoe
een leven te redden met basic life
support. De studenten trokken
daarna naar het winkelcentrum
Ring Shopping, met demonstraties
voor shoppers daar. 

Foto Deleu (LPS)


