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DEZE WEEK
Trio veroordeeld voor
nachtelijke schietpartij

Fitnesskoning vraagt in beroep vrijspraak
voor poging tot oplichting Koramic-baas

Sien Vandevelde is nieuwe
voorzitter Jong CD&V

Dinner in the Sky komt
volgend jaar naar Kortrijk

Lions en Leo Clubs
brouwen ‘warme’ gin

Bufferbekken moet Grote
Wallebeek ontlasten

KORTRIJK Drie Kortrijkse twintigers zijn

KORTRIJK Dick ‘de fitnesskoning’ Vande

KORTRIJK De 24-jarige Kortrijkzane Sien

KORTRIJK Dineren op 55 meter hoogte,

KORTRIJK Lions Kortrijk, Lions

hangend aan een kraan met Kortrijk onder
jou en de skyline voor jou. Dat is Dinner in
the Sky. Tussen 7 en 13 september 2020
krijg je een unieke kans om befaamde
chefs beter te leren kennen op dit spectaculaire event. Eerder trok Dinner in the Sky
al naar Rio de Janeiro, Toronto en Sydney,
maar ook Brussel stond al op het menu.
Volgend jaar komt naast Kortrijk ook Antwerpen aan bod. Elke dag zullen er één
lunch en twee avondsessies voor maximaal 22 gasten gepland staan. Inschrijven
kan nog niet, meer info vind je via www.
dinnerinthesky.be/kortrijk. (OV)

Kortrijk Leie, Lions Kortrijk Mercurius, de damesclub Lions Kortrijk
Buda en Leo Club Kortrijk sloegen
de handen in elkaar voor De
Warmste Week. Samen creëerden
ze de gin ‘1302’. De clubs hopen
op een opbrengst van 50.000
euro. Zij bottelden 2.000 flessen die ze verkopen voor vijf goede doelen. “Dit unieke
collector’s item is beperkt beschikbaar”, duidt Hans Carein. Met de opbrengst worden vijf
projecten ondersteund: vzw Ontrafel, een expertise- en begeleidingscentrum voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Vzw Jongerenatelier die jongeren uit het deeltijds onderwijs werkervaring aanbiedt; Kompas, een opvangcentrum voor personen met drugproblemen; vzw De Katrol, een studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kwetsbare
gezinnen en vzw De Kier, een vereniging die kansarmoede bestrijdt. (PVH-foto JVGK)

KORTRIJK Ter hoogte van de wijk Walle

door de correctionele rechtbank veroordeeld voor een nachtelijke schietpartij met
airsoftwapens in de Beheerstraat in oktober 2018. Twee fietsers kwamen ten val
toen ze van de knallen opschrokken. De
politie kon drie twintigers oppakken met
airsoftwapens. Keanu B. (23) wou de wapens verkopen aan Ethan D. (21) en Gregory R. (20). De schietpartij diende als test.
Keanu B. en Gregory R. moeten elk een
werkstraf van 55 uren uitvoeren. Ethan D.
kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7
maanden en kreeg enkele voorwaarden
opgelegd. (LSi)

Vyvere (56) uit Merelbeke, die Passage
Fitness First oprichtte, vraagt in beroep de
vrijspraak voor een poging tot oplichting
van zijn ex-zakenpartner Christian Dumolin
van de groep Koramic. Die had al eens 1
miljoen geïnvesteerd in de fitnessketen en
cashte 3 miljoen euro. Hij investeerde in
2007 nog eens 1 miljoen euro. Toen de
deadline naderde om het geld terug te
betalen, vroeg Vande Vyvere uitstel. Een
investeerder bood 40 miljoen om de keten
uit te bouwen in het buitenland. Maar
Vande Vyvere moest eerst een garantie
van 500.000 euro geven. Hij beloofde

Dumolin zijn miljoen terug als hij die bankwaarborg van 500.000 euro stortte. Dumolin ging er niet op in, een andere investeerder wel. “En die werd ook terugbetaald”, zegt Hans Rieder, advocaat van
Vande Vyvere. Volgens het openbaar
ministerie wou Vande Vyvere Dumolin een
wortel voor de neus houden met de belofte de eerste lening terug te betalen. “Dat
miljoen is trouwens nog niet terugbetaald”,
zegt de advocaat van Dumolin. Rieder blijft
erbij dat zijn cliënt ter goeder trouw handelde. Hij kreeg in eerste aanleg 3 maand
met uitstel en een boete van 3.000 euro.
Uitspraak op 18 december. (OSM)

Vandevelde werd maandag met 92,54
procent van de stemmen verkozen tot
voorzitter van Jong CD&V West-Vlaanderen. In haar nieuwe rol neemt ze zich voor
sterk in te zetten op
een goeie samenwerkingen tussen de
verschillende jongerenafdelingen in de provincie. “Ik heb er ontzettend veel goesting
in en ben klaar om me
volledig te smijten”,
aldus Sien. (MVM)
foto EDB

‘NIETS IS GELOGEN’, OVER BIJNA NOODLOTTIG INCIDENT MET WIJLEN DR. GERY VAN TENDELOO

Opmerkelijke Nederlandse
roman in Kortrijks decor

starten volgend jaar de werken voor een
bufferbekken voor regenwater aan het Ei.
Op die manier wil het stadsbestuur overstromingen in het centrum vermijden.
Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A)
belooft ook extra groen. “We willen met
het bufferbekken aan Walle vooral de
Grote Wallebeek ontlasten”, weet schepen
van Mobiliteit Axel Weydts. Het project
kost zo’n 1.001.969,50 euro. Kortrijk betaalt daar 194.627,36 euro van. (AN)

Alle nieuws over Kortrijk op
www.kw.be/kortrijke

Alain Cnudde is nieuwe
directeur van Bemok
KORTRIJK Alain Cnudde (48) werd onlangs algemeen directeur
van de vzw Bemok. Dat is een school én een begeleidingscentrum.
Samen met Anja Uyttenhove die directeur is van de school vormt
hij het directieteam.

KORTRIJK “Wij reden voor het eerst deze Vlaamse stad binnen in het namiddaglicht dat kille schaduwen
trok rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk…” lezen we op een van de eerste pagina’s van ‘Niets is gelogen’, het
romandebuut van de Nederlandse auteur Sacha Bronwasser. Die Vlaamse stad is Kortrijk en de Nederlandse kunsthistorica is er om een tentoonstelling in De Paardenstallen te openen. Het is een Nederlandse fotografe die er haar omstreden foto’s exposeert. Op uitnodiging van een op zijn minst markante Kortrijkse
arts die, deels gewild, deels ongewild, de spilfiguur wordt van een avond die ei zo na dramatisch afloopt.
DOOR JAN GHEYSEN

Het gebeurt niet zo vaak dat Kortrijk het
decor vormt voor een roman en al zeker
niet voor een verhaal van een Nederlandse
auteur. Het toeval wil dat wij vrij recent nog
eens Kortrijk opmerkten in een kortverhaal
van de Nederlandse auteur Tommy Wieringa, maar in ‘Niets is gelogen’ speelt de hele
vertelling zich af in een voor Kortrijkzanen
zeer herkenbaar getekende stad.
De auteur, die van opleiding kunsthistorica
is, was er zes jaar geleden voor het eerst.
Voor de opening van Hester Scheurwaters
fototentoonstelling waar ze de inleiding
verzorgde. “Het is niet moeilijk thuis te zijn
in een vreemde stad. Alles is nieuw, alles is
goed. Lelijke straten in een nieuwe stad zijn
niet zo lelijk, en mooie trouwens ook niet zo
mooi. Niets wordt ontsierd of gekleurd door
herinneringen… Je stoort je niet aan de mensen, want je herkent ze niet. De dingen doen
zich voor zonder bagage…”, vertelt Gala, het
hoofdpersonage, bij aanvang van de roman.

TOEVALLIG GEZELSCHAP

“Ik was er inderdaad voor het eerst toen ik
die expositie inleidde”, duidt auteur Sacha
Bronwasser. “Ik herinner mij vooral de lange reis van bij me thuis tot in Kortrijk. Na
die opening zijn we iets gaan drinken en
eten in de stad. Met de fotografe, haar man,
haar galeriehouder, met die Kortrijkse
arts… Allemaal mensen die ik nauwelijks of
niet kende. Op zich was dat niet zo vreemd,
dat gebeurt wel eens dat je na een voorstelling of een concert bij mensen belandt die
je eigenlijk niet zo goed kent. Maar in Kortrijk gebeurde dat ook nog eens op een
plaats die ik totaal niet kende en wat in het
restaurant gebeurde, dat was natuurlijk ook
heel uitzonderlijk. Mocht die avond een

normaal verloop gekend hebben, dan waren wij dat allemaal vergeten.”
Het groepje trekt na de vernissage naar het
Kapucijnenstraatje, belandt in de voormalige Ierse pub en wandelt naar de Grote
Markt – “…een rommelige ongelijkzijdige
rechthoek met een rare, iets te korte toren er
scheef midden op gezet, alsof iemand ’m heeft
achtergelaten… Het voormalige stadhuis in het
midden aan de noordzijde met dode, zwarte
ramen, royaal van onderaf aangelicht als een
theatervedette…” – waar zich in een restaurant een haast noodlottig voorval afspeelt.
De arts-mecenas – in het boek heet hij Pé
Derkinderen – overleeft het incident ternauwernood.

LEGE HULS INVULLEN

Sacha Bronwasser: “Die Kortrijkse arts kende ik helemaal niet en op de avond van die
vernissage kwam ik weliswaar in contact
met hem en trok hij met ons mee. Toch
bleef hij voor mij een vrijwel onbekend iemand. Voor de roman was hij bij wijze van
spreken een ‘lege huls’ die ik zelf heb ingevuld. Een grotendeels verzonnen personage
dus. Trouwens, niets is één op één in deze
roman, zelf val ik bijvoorbeeld ook niet samen met kunsthistorica Gala uit het boek.”
De ‘echte’ arts die Sacha Bronwasser op de
expositie tegenkwam, was in Kortrijk een
markant figuur. Gynaecoloog Gery Van
Tendeloo profileerde er zich vooral als
kunstkenner. Iemand die het van hippie tot
kunstcriticus heeft gebracht, zei organisator en cultureel woelwater Guido Lauwaert
ooit. Door zijn passie voor kunst werd hij
wel eens als half-idioot bestempeld. Zijn
collega-dokters zouden zich door hem moeten laten adviseren in plaats van hem te
mijden, luidt het. En hoewel Pé Derkinderen een verzonnen karakter kreeg, appel-

leert hij wel aan wie aan de basis ligt van
dat personage. Zijn stijl van praten, het
oreren over kunst... Zo heel ver af staat
Derkinderen niet van Van Tendeloo.
In de jaren die volgden na die Kortrijkse
passage kwam de auteur nog wel eens de
Nederlandse mensen uit dat gezelschap tegen. “En toen hadden wij het altijd over wat
er in dat restaurant op de Grote Markt in
rant is er na al die jaren geen eensgezindheid. Het geheugen, zo leert de roman, is
verraderlijk.

Toen ik terugkeerde,
was de stad veranderd.
Ze was veel lichter van
kleur geworden
SACHA BRONWASSER
Auteur ‘Niets is gelogen’

Kortrijk was gebeurd. Wat me opviel was
dat wij met het allen over dezelfde gebeurtenis hadden, maar het verhaal erover verschilde, details kwamen niet overeen. Terwijl ikzelf dacht dat ik mij die avond perfect
kon herinneren.”
Daar zat een boek, dacht Sacha Bronwasser
al een hele tijd. Haar uitgever volgde haar.
“En de eerste over wie ik informatie zocht,
was Gery Van Tendeloo. Hij bleek overleden. Vervolgens ben ik de rest van het gezelschap langs geweest. Als een journalist,
met notitieboekje en dictafoon”, aldus Sacha Bronwasser. Maar het resultaat bleef
hetzelfde: de verhalen bleven verschillen.
Zelfs over de tafelschikking in het restau-

Bij Bemok ontbrak nog een puzzelstukje dat Alain Cnudde nu invult. We zien hem met (v.l.n.r.)
Izz Udene Gharsallah, Kasper Werrebrouck, Vince Destadsbader, Mike-Kane Desmet en Maxime Verthé. (foto EDB)

KORTRIJK VERRAST

Maar de herinneringen over het decor – de
stad Kortrijk – blijven wel vrij werkelijkheidsgetrouw. Toen de Nederlandse schrijfster aan het boek begon heeft ze het decor
eigenlijk uit haar geheugen getekend. In
het boek wordt Kortrijk terloops ook wel
eens een slaapstad genoemd. “Het leek me
een kleine grote stad, kleiner dan Gent en
Brugge. Maar wel een stad met heel veel
geschiedenis. En de dominante aanwezigheid van religie, op elke straathoek, die viel
me ook op.”
Vijf jaar na haar eerste bezoek landt ze nog
eens in Kortrijk. Om een en ander te checken. Kortrijk verrast haar. “De stad was veranderd”, zegt ze. “Ze leek me veel lichter
van kleur geworden. Er is ontzettend veel
gebeurd in die vijf jaar. Dat viel me op.”
Een zeer opmerkelijk tafereel in het boek is
de dialoog die als een soort van hoorspel
wordt opgevoerd, vlakbij het standbeeld van
de Maagd van Vlaanderen. Het speelt midden in de nacht en het is niet duidelijk of de
dialoog tussen Gala – de kunsthistorica –
en de Kortrijkse arts ‘werkelijk’ heeft plaatsgevonden of dat Gala de dialoog heeft gedroomd. De sobere regieaanduidingen vol-

Sacha Bronwasser nam Kortrijk als decor voor haar eerste roman. (foto Claudette van de Rakt)

staan om als lezer een perfect beeld van het
park en het standbeeld op te roepen. Dat
geldt ook voor de begraafplaats waar Gala
op zoek gaat naar het graf van Pé Derkinderen. Het is dan november 2018 en ook nu
weer laat de auteur niet na om het decor
langs de Meensesteenweg trefzeker te
schetsen. Met een knipoog naar de beddenwinkel aan de overkant. Sacha Bronwasser:
“Ja. De Nachtwacht heet die winkel. Als
kunsthistorica moest ik dat wel vermelden.”

De herkenbaarheid van het decor maakt het
voor de Kortrijkse lezer extra interessant
om dit boek te lezen. Maar los daarvan is
het vooral de heerlijke stijl waarin dit boek
is geschreven – prachtig Nederlands, metaforen om aan te stippen, puntige oneliners,
rake typeringen en verrassende observaties
– die van het lezen een ingetogen feest
maken.
‘Niets is gelogen’ van Sacha Bronwasser
is intussen aan zijn tweede druk toe.
Het is een uitgave van Ambo/Anthos.

Bemok is een vzw voor kinderen die een
bijzondere aanpak nodig hebben maar die
de leerplannen van het regulier onderwijs
volgen. Ze worden ondergebracht onder type 3 en type 9. In de school kunnen kinderen van 2,5 tot 13 jaar terecht. In het MFC
(MultiFunctioneel Centrum) kan dit tot 18
jaar.
Alain Cnudde woont in Heule en is getrouwd met Catherine Cornu. Ze hebben
een dochter Mahité. Nadat hij loketbediende en human resources manager was bij
CM was Alain 9 jaar schepen in Kortrijk.
Hij heeft 18 jaar politiek gedaan. De laatste
jaren was hij directeur van jobcentrum dat
nu de fusieorganisatie Emino geworden is.

STERKE SAMENWERKING

Er zijn 73 kinderen in de school en het
MFC en er zijn 70 medewerkers tewerkgesteld. “Het unieke is de hele sterke samenwerking tussen de leefgroepen met opvoeders van het MFC en de BuBaO-school
(BUitengewoon BasisOnderwijs)”, aldus de
kersverse directeur. “Het is een hele warme
organisatie met medewerkers die heel betrokken zijn. Zo worden hier ook verschillende acties georganiseerd voor de Warm-

ste Week ten voordele van ALS-liga en vzw
Bizon.” Bemok bestaat uit Het Klokhuis
waar structuur geboden wordt voor de jongste kinderen en het Veerhuis dat staat voor
veerkracht. De beide vestigingen zijn op
Walle gelegen.

ONTBREKEND PUZZELSTUKJE

Alain kreeg onlangs een knutselwerkje dat
gemaakt werd door alle kinderen. “Het witte stukje is het ontbrekende stukje van onze
Bemok-puzzel die Alain nu invult”, aldus
medewerker Maxime Verthé.
Alain voelt zich bij Bemok volledig op zijn
plaats. “Welzijnsorganisaties en scholen
spreken me sterk aan”, zegt hij. “Hier kan
je het verschil maken. Het is managementswerk met een groot hart voor mensen.” Er komen onmiddellijk grote plannen
op hem af. “We hebben bouwplannen aan
de overkant van het Klokhuis”, vertelt hij.
“Daar werden twee huizen aangekocht om
er een nieuwbouwproject te realiseren zodat de Bemokwerking meer ruimte heeft.”
Alain wil ook het team verder versterken.
We proberen ook een brede school te zijn
en de buurt te betrekken.”
(Els Deleu)

