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Opendeur bij Brikat
Ter gelegenheid van ‘Buren bij
Kunstenaar’ organiseren Bri-
chard enKathyVandammevan
Art Studio Brikat van 19 tot 28
oktober een opendeur. Naast
olieverfschilderijen van Bri-
chard en juwelen en beelden
vanKathyVandammeiserwerk
te zien van portrettekenaar
Ronny Standaert, van Hugo
Tanghe (pop-art) en van kera-
mist Jan Van Damme. De kun-
stenaars zijnop19, 20en21ok-
tober live aan het werk te zien.
De expo in Art Studio Brikat in
de Houthulststraat 132 is op
weekdagen open van 14 tot 18
uur, op zaterdag van 10 tot 19
uur en op zondag van 10 tot 18
uur.De toegang is gratis. (BCR)

LICHTERVELDE

Rock enmetal
in De Zwaan
In zaal De Zwaan aan de Markt
vindt nu zaterdag een rock- en
metalavondplaats. Het concert
wordt geopend door de Ieperse
band Fields of Troy. Nadien vol-
gen Ratpooh, Darqo en Maria
Isn’t A Virgin Anymore. Twee
tribute bands sluiten de avond
af: Toxicity is een System of a
Down tribute band, terwijl Vol-
beer dan weer een Volbeat tri-
buteband is.
De deuren openen om 17 uur.
Deoptredensstartenom18uur.
Kaarten kosten twaalf euro aan
dedeuren tieneuro invoorver-
koop. Meer info en kaarten op
www.midliverock.be of
0479/21.87.32. (BCR)

INGELMUNSTER

Nacht van
de Duisternis
Ditweekend blijft het ‘s avonds
donker in Ingelmunster. De ge-
meente werkt mee aan de ze-
ventiende editie van de Nacht
vandeDuisternis, een initiatief
vanBondBeter Leefmilieu, vzw
Preventie Lichthinder en de
Vereniging voor Sterrenkunde.
Zaterdag organiseert het ge-
meentebestuur samenmetNa-
tuurpunt De Buizerd een bege-
leide wandeling van drie kilo-
meter inhetduister.Dewande-
ling gaat deels door natuurre-
servaat Mandelhoek. Deelne-
men is gratis. Meer info op
www.ingelmunster.be. (VDI)

HOOGLEDE

Infoavond bewust
consumeren
KWBHoogledeorganiseertvan-
avond om 19.30 uur een info-
avondrond‘Hoewordikeenbe-
wuste consument?’. De avond
wordt verzorgd door Sven Pi-
chal, gekend van het Radio 1-
consumentenprogramma Pee-
ters en Pichal. De avond vindt
plaats in de vroegere kapel van
’tHoge indeHogestraat170. Le-
den van KWB Hooglede mogen
gratis binnen, niet-leden beta-
len twee euro. Meer info bij Rik
Vulstekeop0475/27.09.81. (BCR)

LICHTERVELDE

Verwendag
in de bib
Debib in deMarkstraat organi-
seert zaterdag van 9.30 tot 12
uur zijn jaarlijkse verwendag.
Bezoekerskrijgenkoffieof fruit-
sap aangeboden. Daarnaast
wordt er een boekenverkoop
georganiseerdaanééneuroper
boek.Erzijnookboeken,cd’sen
dvd’s tewinnen. (BCR)

SINT-ELOOIS-WINKEL

Schoolkaarting
voor speelgoed
Het Winkelse Oudercomité or-
ganiseertvandaagenmorgenin
CC De Link aan het Dorpsplein
vanaf 18 uur een schoolkaar-
ting. Naastmanillen kan er ook
uno gespeeld worden voor
speelgoedof pasta. (VGGS)

Protecta Solutions, specialist in
opslagsystemenvoor gevaarlijke
producten en oplossingen voor
lekkagebestrijding, heeft 1.200
‘spillkits’geleverdaanSITA.Deze
kits bevatten olie absorberende
doeken omsnel en efficiënt olie-
lekkenopdeopenbarewegof op
privaat terrein op te ruimen.
«SITA is nummer één voor afval-
beheer inBelgiëenbeschiktover
een uitgebreid vuilniswagen-
park», vertelt Dries Vantomme

van Protecta Solutions. «Deze
vuilniswagens hebben heel wat
hydraulische leidingen waarbij
lekkages soms onvermijdelijk
zijn. Ook een gescheurde brand-
stoftank kan olielekken veroor-
zaken.OpvraagvanSITAontwik-
keldenwijoliespillkitsomolieof
anderegevaarlijkevloeistoffente
absorberen en op te ruimen. Na
eentestfaseinIzegemgaanwedit
project nu in heel België realise-
ren.» (CDR)

Protecta Solutions levert
1.200 ‘olie spill kits’ aan SITA

ROESELARE

AngeloParavizzini vanProtectaSolutions
overhandigt een kit aanDiederikMertens vanSITA. Foto CDR

EDGARD DELARUE (78) DENKT NOG NIETAAN STOPPEN

Gewapende overval op juwelier

SINT-ELOOIS-VIJVE

Tienduizend euro en een voorraad goud, dat is de
buit waarmee twee overvallers aan de haal gin-
gen bij juwelier-opticien Edgard Delarue (78).
De overval gebeurde gisterenmorgen in het cen-
trum van Sint-Eloois-Vijve. Het duo deed zich
voor als klanten en bedreigde de uitbatermet
een pistool. Pas later bedekten ze hun gezicht
met eenmuts. «Mijn kinderen zouden graag
hebben dat ik stop, maar daar is geen sprake
van», klinkt het bij de kranigeman.

LIEVEN SAMYN

Rond 10 uur belden twee jonge-
renaanbijdejuwelier indeAloïse
Biebuyckstraat. Edgard ontgren-
deldededeur en liethetduobin-
nen. «Ze toonden interesse inen-
kele horloges», vertelt hij. «Ik
toondeenkeleexemplaren,maar
zewildennog andere zien. Daar-
omliepiknaardeetalage.Toenik
mij weer omdraaide, richtten ze
eenpistoolopmij. Zehaddenon-
dertussenhungezichtenmeteen
mutsbedekt.»

Kluis geplunderd
Dedadersdoorzochtenenkele la-

des, op zoek naar geld. «Ik re-
ageerde rustig en hielp zelfs een
lade met enkel papieren te ope-
nen», gaat Edgar verder. «Daarbij
haperde ik toevallig aan het pi-
stool.Datwasnietnaardezinvan
een van de overvallers. Hij werd
kwaad. Ikwasnietvanplanmete
verzetten enmijn leven te riske-
renendeedwat zevroegen.»
De juwelier werd gedwongen de
kluis met geld en oud goud te
openen. Daarnamoest hij op een
stoel indekeukengaanzitten.De
overvallers gingen er met de in-
houd van de kluis, tienduizend
euro en een voorraad oud goud,
vandoor. Het slachtoffer moest

ook zijn portefeuille en een duur
horloge afgeven. Een zoekactie
leverdenietsmeerop.

Al vierde keer
Voor Delarue is het al de vierde
keer inzijn langeloopbaandathij
meteen inbraakof eenoverval te
maken krijgt. «De laatste keer is
nog maar enkele maanden gele-
den», vertelt de juwelier. «Rond2
uur ’s nachts knipten ze toen de
ijzerentraliesvanhetrolluikdoor
en maakten een groot gat in de
glazendeur. Ze stalen toen juwe-
len en briljanten. Ik loste toen -
door het gat in de deur - zeven
schoten in de lucht toen ze net
warenvertrokken.»
Ondanks het geweld en het ge-
vaarwaarhijalenkelekerenmee

geconfronteerdisgeweest,denkt
Edgard nog niet aan stoppen.
«Mijnkinderendringenaanomte
stoppen,maar ikwil niet», klinkt
het dapper. «Ik ben al meer dan
zestig jaar juwelier en opticien,
mijn vader en oom waren het
ook. Ikben indestielopgegroeid,
het is mijn lang leven. Aan stop-
pen denk ik nog niet, zeker niet
doorhetgeweldof deovervallen.
Morgen(vandaag,nvdr)doeikde
deurenopnieuwopen.»

Juwelier EdgardDelarue (78) denkt ondanks de overval
en ondanks zijn leeftijd nog niet aan stoppen. Foto’s JVK

Het is al de vierde keer dat een inbreker of overvaller
toeslaat in de juweliers- en optiekzaak.

De verantwoordelijken van deLandelijkeKinderopvang
kwamenonthaaloudersmet een attentie verrassen. Foto Kos

Landelijke Kinderopvang verwent onthaalouders
AlleonthaaloudersvandeLan-
delijkeKinderopvanguitonze
regiokregenonlangsbezoek
vanhunplaatselijkeverant-
woordelijken.Diekwamenhen
naaraanleidingvanDagvande
Onthaaloudereenhartonder
deriemstekeneneencadeau-
tjegeven.Deorganisatiekaart
meteenookaandatdevraag
naarkleinschaligeopvang inde
gezinssfeer inPittem,Ruisele-
de, Tielt enZwevezelegroot
blijft.

Deonthaalouderskregenbijhet
bezoek van de Landelijke Kin-
deropvang een bedankkaartje,
eenreceptenboekjemetgezon-
de voeding en twee ovenwan-
ten.«Omhenindewattenteleg-
genvoorhundagelijkse inzeten
toewijding», licht verantwoor-
delijke Anja Bourgeois toe. De
onthaalouders werken in een
huiselijke sfeer, vangen maxi-
mum acht kinderen per dag op
en koken elke dag vers en op
maat. Verder krijgen ze ookmi-
nimum twaalf uur vorming per
jaar. «Toch heerst er een tekort
aan onthaalouders in Pittem,
Ruiselede, Tielt en Zwevezele»,

TIELT/PITTEM/RUISELEDE

gaat Anja verder. «Jonge ouders
vinden niet altijd een plaatsje
meer voor het aantal dagen dat
ze opvang nodig hebben of op
het tijdstip dat ze opvang nodig
hebben. De vraag is dan ook
groot. Nochtans zijn er heel wat
voordelen. Er is een belasting-
vrije onkostenvergoeding, een
vervangingsinkomen bij ziekte,

zwangerschaps- of bevallings-
verlof of als kindjes buiten hun
wil om afwezig zijn beperkte
materiële ondersteuningvande
dienst.»
De Landelijke Kinderopvang
houdt ook regelmatig regionale
en provinciale vormingsavon-
den.Meer info opwww.landelij-
kekinderopvang.be. (VDI)

Tragewegenwandeling
De gemeentelijke milieudienst
en de dienst Vrije Tijd van Hoog-
lede organiseren nu zondag een
tragewegenwandeling.
Deelnemerskunnentussen14en
15.30 uur vrij starten op de
Marktplaats. Tijdens de wande-
ling kunnen ze zes kilometer on-

gekende landelijke voetwegen
verkennen.
Halverwege de wandeling wor-
dendedeelnemersopspeelplein
Zoeberoplokaleenfairtradepro-
ducten getrakteerd. Na de wan-
deling krijgt iedereen nog een
drankje. (BCR)

HOOGLEDE

ROESELARE

Dag van de
Kringwinkels
ZaterdagisdeDagvandeKring-
winkels. Op deze opendeurdag
wordt iedereen uitgenodigd
een Kringwinkel te bezoeken.
Ook de Kringwinkel Midden-
West-Vlaanderen neemt deel
aandeactie. InRoeselarekun je
op de zolderverkoop terecht
voor een extra aanbod textiel,
huisraad, glazen envideo’s. Bo-
vendien kun je in het Eco-café
smullen van mosselen en zui-
derse paella. In Izegem kun je
terechtvoorworkshopsbloem-
schikkenengoudbewerking. In
Tielt isereenbrocantemarkten
een workshop creatief met
Kringwinkelmateriaal. De
kringwinkels zijn open van 10
tot17.30uur. (CDR)

ROESELARE

Wijnhappening
RotaryClub Izegemorganiseert
op 20 en 21 oktober voor de
veertiende keer een wijn- en
kunsthappening. Die gaat voor
de vijfde keer door in de VIP-
loungevanKSVRoeselare.Naast
wijndegustaties kun je er ook
kunstbekijkenvanPietPetillion
enElsVanSteelandt. Er zijnook
kunstwerken te koop. De hap-
peningvindtzaterdagvan15tot
19 uur en van 10 tot 18 uur
plaats. Het geld schenkt Rotary
aanhetgoededoel. (VDI)

GITS

Duurzaam bouwen
Demilieudienstorganiseerteen
opleiding duurzaam bouwen
met het Infrax Bouw Team. De
opleidingbiedteenbasiskennis
over de belangrijkste aspecten
van duurzaam bouwen: isola-
tie, ventilatie, keuze van ver-
warming en het benutten van
zonne-energie en regenwater.
Erzijntweeopleidingsmomen-
ten: op zaterdag 20 en 27 okto-
ber, van 9 tot 17 uur. De oplei-
ding vindt plaats in het Gitse
cultureel centrum aan de
Nieuwplaats1.Deelnemenkost
veertig euro (cursuspakket en
broodjeslunchen inbegrepen).
Inschrijven op 016/23.26.49 of
www.dialoog.be. (BCR)

BIJ DE VORIGE
INBRAAK LOSTE IK
ZEVEN SCHOTEN
IN DE LUCHT
Edgard Delarue

Negende wijnbeurs in Fabriekspand
StefaanDeviesvanPromarex In-
ternationalorganiseertdit
weekenddenegendeeditievan
FoireduVin.Allewijnliefheb-
berswordenop19,20en21okto-
ber inhetFabriekspandver-
wacht.

«Meer dan vijftig onafhankelijke
wijnbouwers komenerhunwijn
presenteren», zegtStefaan.«Zoals

altijd staat de kwaliteit van de
wijnen en het persoonlijke con-
tactmetdewijnboervoorop.Alle
wijnstreken van Frankrijk zijn
vertegenwoordigd,maarenkelen
komenvoordeeerstekeervanuit
Italië of Portugal naar de wijn-
beursafgezakt.Zoalsaltijdwordt
debeursvervolledigdmetenkele
standsmetFranse streekproduc-
ten: vleeswaren uit de Ardêche,

kazenvandeSavoie, foiegrasvan
Gascogne,olijfolieenProvençaal-
se specialiteiten,...»
Foire de Vin is vandaag te bezoe-
ken tussen 14 en 21 uur, morgen
tussen11en20uurenzondagvan
10 tot 18uur inhet Fabriekspand
in de Veldstraat. De toegang be-
draagt vijf euro, inclusief degus-
tatieglas. Meer info op www.foi-
reduvin.be. (CDR)

ROESELARE
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www.saturn.be
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180900 TURBO FRIT
FRITeUse

3 liter, uitneembaar reservoir, inox buitenwand, 2000 Watt. Art. 1107097

Turbosysteem voor 
constant hoge temperatuur

20% kortere baktijd

3 liter, uitneembaar reservoir, inox buitenwand, 2000 Watt. Art. 1107097


