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MENEN
Nachtclub 
Angel’s Bar
overvallen
Langs de Koningstraat in Menen
hebben onbekenden zondagoch-
tend rond 4.30 uur een overval ge-
pleegd op een nachtclub. Toen de
uitbaatster ging kijken toen er
werd aangebeld, werd ze verrast.
De overvallers trapten het deurpa-
neel van een tussendeur in. De uit-
baatster kreeg het paneel tegen
het hoofd en liep lichte verwondin-
gen op. De overvallers waren wel-
licht goed op de hoogte van het rei-
len en zeilen in de club. Zonder aar-
zelen gingen ze naar de kast waar
het geld wordt bewaard. Ze vonden
daar echter maar een kleine som.
De daders maakten zich met het
geld uit de voeten. Voorlopig zijn ze
nog spoorloos. (VHS)

ROESELARE
Gordeldracht 
blijft probleem
Bijna 12 procent van de bestuurders
die zaterdag in de politiezone RIHO
moesten stoppen voor een ver-
keerscontrole, droeg zijn of haar
veiligheidsgordel niet of had ie-
mand aan boord die niet of onvol-
doende veilig was vastgeklikt. De
politie controleerde op drie plaat-
sen in zowel Roeselare, Izegem als
Hooglede. 155 bestuurders moes-
ten aan de kant. In Hooglede werd
één wagen in beslag genomen om-
dat het voertuig ingeschreven noch
verzekerd was. Twee bestuurders
legden een positieve ademtest af.
Tien automobilisten werden be-
keurd voor bellen achter het stuur.
Eén buitenlander moest een boete
betalen die in het verleden al was
uitgeschreven. De politie nam ook
één buitenlands rijbewijs in beslag,
wellicht een vals document. (VHS)

ROESELARE
WieMu wint 
Erfgoedprijs
In Brugge werd voor de vierde keer
de tweejaarlijkse West-Vlaamse
Erfgoedprijs uitgereikt. In de cate-
gorie ‘publiekswerking’ werd het
Wielermuseum laureaat voor het
project ‘Koers is Religie’. De prijs in
de categorie ‘onderzoek’ ging naar
Jan Trachet voor zijn onderzoek
naar middeleeuwse havensites in
de Zwinstreek. Die prijs gaat ge-
paard met een cheque van 5.000
euro. Een onafhankelijke jury koos
de winnende projecten uit een lijst
van 23 genomineerde initiatieven.
Eerder kon het ruime publiek pro-
jecten online doorsturen. (CDR)

ROESELARE
Radio Bingo trakteert
met frietjes
Vandaag start ‘De Week van de
Friet’ en daarom trakteert Radio
Bingo de luisteraars met gratis
frietjes. Van vandaag tot en met
komende zondag geven ze elke dag
waardebonnen van 10 euro weg, te
besteden bij een van de meer dan
twintig deelnemende Roeselaarse
frituren. Die waardebonnen kan je
winnen door te luisteren naar Ra-
dio Bingo, door deel te nemen aan
de ‘like en share-actie’ op de Face-
bookpagina of door mee te spelen
op de website van de radiozender.
Info op www.radiobingo.be. (CDR)

GULLEGEM
Inbrekers aan de haal
met juwelen
Bij een inbraak in een huis op
Schoonwater in Gullegem werden
juwelen gestolen. Het gaat om een
halsketting en oorbellen die op ta-
fel lagen. Ook uit een juwelenkistje
verdwenen sieraden. De daders
drongen vermoedelijk via de gara-
gepoort de woning binnen. Wan-
neer dat precies gebeurde, is niet
duidelijk. De diefstal werd zaterdag
aangegeven bij de politie. (VHS)

Aanleg verkeerswissel 
A19-R8 start eind 2018

KORTRIJK/GULLEGEM

Eind 2018 start na twintig jaar wachten
wel degelijk de heraanleg van de gevaar-
lijke verkeerswissel A19-R8. «Er is geen
ontkomen meer aan», zegt Eveline Van-
decaetsbeek van Wegen en Verkeer. 
Er worden ook schermen gebouwd
om de geluidshinder voor de omwonen-
den te beperken.

PETER LANSSENS

Het project van zo’n 7 miljoen
euro werd zaterdag toegelicht
op een infomarkt in OC De
Troubadour in Bissegem. Er
zijn elk jaar tientallen ongeval-
len met gekwetsten op de wis-
sel van de autosnelweg A19 en
de ring rond Kortrijk (R8).
Vooral de twee U-bochten zijn
gekkenwerk, zeker voor wie
het verkeersknooppunt niet
gewoon is. Zo is er vaak file aan
de verkeerslichten waar de au-
to’s uit de richting van Ieper of
Roeselare naar Kuurne willen.
Om daarna een bocht van 180
graden te maken en rechts in te
voegen tussen het verkeer dat
al op de R8 zit. Dat is levensge-
vaarlijk. Wie uit de richting van
Bissegem komt, maakt ook een
U-bocht over de R8 om zo de
A19 richting Ieper of de E403
richting Roeselare op te rijden.
Verder zijn de twee kort opeen-
volgende verkeerslichten op de
R8 nabij de verkeerswissel erg
verwarrend.

Gedaan met U-bochten
«De verkeerslichten én de
kruispunten met de U-bochten
verdwijnen», zegt Eveline Van-

decaetsbeek van het Agent-
schap Wegen en Verkeer
(AWV). «Er komen volwaardige
op- en afritten door met een
nieuwe brug over de R8 te wer-
ken, die op de A19 zal aanslui-
ten. Wie van de A19 de ring op
wil richting Kuurne, rijdt over
de brug en zo de R8 op. Wie uit
de richting van Bissegem komt
en de A19 op wil, rijdt ook eerst
over de brug. Er zijn zo geen
verkeersconflicten meer. En er
zijn altijd twee rijstroken. Het
wordt dus niet enkel veiliger, er
zullen ook minder files zijn.» 

Geen fluisterasfalt
«We leggen geen fluisterasfalt
aan, maar we laten wel drie
meter hoge geluidsschermen
langs de verkeerswissel zetten.
Zodat geluidshinder tot een
minimum wordt herleid voor
huizen in onder meer de Oude
Gullegemsestraat, de Koffie-
hoekstraat en de Zilverberken-
laan. We voorzien er ook led-
verlichting, een bufferbekken
voor de waterhuishouding en
hagen en bomen. Belangrijk:
de afrit van de Gullegemstraat
naar de A19 wordt ook heraan-

gelegd en komt honderd meter
dichter bij de Gullegemstraat.
Auto’s krijgen zo meer plaats
en tijd om op de A19 in te voe-
gen voor ze de verkeerswissel
met de R8 oprijden.»
Veel mensen vroegen zich af
waarom het allemaal zo lang
duurt. Sommigen hebben nog
steeds twijfels of de verkeers-

wissel er echt wel komt. «Het
was lang wachten op een bud-
get, maar dat ligt nu wel dege-
lijk vast», zegt Vandecaetsbeek.
«Er loopt momenteel nog een
onteigeningsprocedure. Het
gaat over een stuk weide in de
Oude Gullegemsestraat en
over enkele percelen akker-
land vlak bij de Gullegem-

straat. Het gaat dus niet over
huizen. De eerste spadesteek
voor de nieuwe verkeerswissel
is eind 2018 gepland. De ope-
ning is ten vroegste eind 2019.
De verkeershinder zal beperkt
zijn. Want de huidige verkeers-
wissel blijft open tijdens de
werken. Er zal enkel op het ein-
de hinder zijn.»

Op deze simulatie zie je links de nieuwe afrit Gullegemstraat-A19,
rechts de nieuwe verkeerswissel A19-R8. Repro Henk Deleu

Omwonenden bekijken de plannen op de infomarkt in OC De Troubadour in Bissegem. Foto Deleu

Biertje ‘Raspbarista’
nu ook bij ons verkrijgbaar
Brouwerij Van Honse-
brouck lanceerde in au-
gustus het nieuwe biertje
Raspbarista speciaal
voor de Amerikaanse
markt, maar met de
feestdagen in zicht zal
het biertje nu ook hier
verkocht worden.

«Het gaat om een variant
op onze Barista Chocolate
Quad», zegt brouwmees-
ter Hans Mehuys. «Die
heeft met zijn aroma’s
van karamel, cacao  en ge-
roosterde mout een apart smaakpalet dat in de Ver-
enigde Staten echt aanslaat.Op vraag van onze Ame-
rikaanse importeur pakken we nu uit met een variant:
de Raspbarista. Het gaat om een toevoeging van fram-
boossmaken die een subtiele zoetere smaak aan het
geheel geven. De eerste reacties zijn alvast positief, en
daarom hebben we beslist om het bier ook hier in
onze eigen Bierboetiek en in de Prik&Tik-winkels in
heel Vlaanderen te lanceren.» In de VS is het bier ook
op vat verkrijgbaar, hier enkel per fles van 75 centiliter
voor 4,99 euro. (VDI)

EMELGEM

Oud-studenten halen nog eens codex boven
voor zwanenzang van café De Zwaan
27 studenten en oud-studenten
uit Langemark en Poelkapelle,
die ooit allemaal als schachten
door de straten van Leuven, Gent
of Brussel hebben gedwaald, zijn
zaterdagavond bijeengekomen
in café De Zwaan om in stijl af-
scheid te nemen van het oudste
café van Poelkapelle.

Aan het hoofd van de tafel Johan
Supply, Koen Bentein en Laurent
Hoornaert, alledrie ooit praeses
bij de studentenclubs Moeder
Baekelandt of Moeder Westland.
Op hun uitnodiging werd een
avond lang gedronken en - zoals
het bij een echte cantus hoort -
gezongen om de iconische her-
berg een echte zwanenzang te ge-
ven voor de bulldozers hun werk
doen. In december gaat het café
immers voorgoed tegen de vlak-
te. Zo goed als alle deelnemers
hadden hun besmeurde jassen,
studentenpetjes en linten van

LANGEMARK-POELKAPELLE

Er werd gezongen en gedronken dat het een lieve lust was. Foto DCO

zolder gehaald en zongen dat het
een lieve lust was. Links en rechts
werd de codex stiekem openge-
slagen om het geheugen wat op te

frissen, al leken de deelnemers bij
de meeste liedteksten zeker van
hun stuk. Al zat de alcohol daar
misschien voor iets tussen. (DCH)

Sint-Audomaruskerk krijgt turnzaal
Op de infomarkt werden ook
de plannen toegelicht om
Bissegem leefbaarder te ma-
ken. Daar zaten opvallende
zaken bij. Zo is het de bedoe-
ling om de Sint-Audomarus-
kerk op Bissegemplaats
deels te herbestemmen.

De school Sint-Vincentius
kampt met plaatsgebrek. Wel-
licht komt er echter een turn-
zaal in de kerk. Het is ook de be-

doeling om er verenigingen zo-
als concertharmonie Crescen-
do onderdak te geven. Dat kan
door de kerk, waar misvierin-
gen trouwens mogelijk blijven,
een tweede verdieping te ge-
ven. De verenigingen hebben
dan ook dringend een nieuwe
locatie nodig, want hun huidige
thuishaven, het oud gemeente-
huis, wordt gesloopt om zo een
veilige verbinding te maken van
de Sint-Audomaruskerk naar

Bissegemplaats tot het Vlas-
waagplein. De uitvoering is er-
gens tussen 2019 en 2023. De
wijkkerk Mariadorp wordt wel
uit de eredienst onttrokken. En
nog belangrijk: de afrit vanop
de ring rond Kortrijk (R8) naar
Bissegem, voor wie uit de rich-
ting van Kuurne komt, wordt
niét geschrapt. Dat was oor-
spronkelijk de bedoeling, maar
daar komt AWV op terug na
protest. (LPS)

BISSEGEM

De ‘Raspbarista’.VDI


