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Het is de negende editie van
Westtalent en de derde in
een nieuw kleedje. Dat dit

rockconcours in de lift zit, mag
blijken uit het recordaantal in-
schrijvingen van 141bands. Nieuw
is dat niet langer Folkcentrum Dra-
nouter, maar vzw Het Entrepot,

het Regionaal Centrum voor Jon-
gerencultuur uit Brugge, de coör-
dinatie van Westtalent op zich
neemt. Naast Balthazar maakte
van de vorige editie ook al Rye Je-
hu -deze zomer nog op Pukkel-
pop- en Amour Fou enige furore.
‘Uit de 141 inschrijvingen van
West-Vlaamse bands koos de jury
56 bands die verspreid over acht
preselecties het beste van zichzelf
geven’, zegt coördinator Ken Van
Roose. Uit deze voorrondes wor-
den in totaal zestien bands gese-
lecteerd voor de halve finales. Die
vinden plaats op vrijdag 16 novem-
ber in JOC De Schuur in Izegem en
op zaterdag 17 november in De
Kreun in Kortrijk. 
De finale vindt twee weken later
plaats. De winnaar mag met
2.000 euro naar huis, de tweede

en derde plaats zijn goed voor res-
pectievelijk 750 en 250 euro. Van
de finale wordt een liveopname

gemaakt en van elke groep ver-
schijnt één nummer op de verza-
mel-cd. Die cd wordt naar alle con-

certorganisatoren van West-
Vlaanderen gestuurd. 
www.westtalent.be. 

s West-Vlaanderen Recordaantal
deelnemers voor rockconcours

Westtalent
in de lift

Wie wordt de opvolger van
Balthazar, de West-Vlaamse
groep die twee jaar geleden
Westtalent op haar naam
schreef? Dat weten we op 1
december, wanneer de jury de
winnaar bekendmaakt van
deze editie van het rockcon-
cours.

- VDK QUALITY LIFE -

Rendement
voor elk

Temperament
Met VDK Quality Life kunt u als belegger alle richtingen uit. VDK Quality Life is een fiscaal
aantrekkelijke beleggingsverzekering van het type Tak 21 met een absolute bescherming van
uw kapitaal én van de verworven intresten. 

Naargelang uw persoonlijk beleggersprofiel kunt u kiezen uit drie formules. Wenst u een
gegarandeerde minimumrente? Geen probleem. Of mikt u liever op een potentieel hoger
rendement? Het kan perfect. Maar wat u ook kiest, telkens staat absolute kapitaalgarantie
voorop. 

Loop eens langs bij de VDK-vestiging in uw buurt
voor meer informatie. We maken graag een
kosteloze beleggingssimulatie voor u. Gratis
en vrijblijvend. Zo kunt u met kennis van
zaken oordelen. Met één doel voor
ogen: een mooi rendement voor uw
spaargeld. In alle veiligheid.

VDK Quality Life is een levensverzekering van Axa Belgium nv (CBFA 0039) gecommercialiseerd
door VDK spaarbank nv (CBFA 20230). Financiële infofiche in elke VDK-vestiging of op www.vdk.be.

www.vdk.be

Pieterjan Seynaeve en Kevin Velghe van The Mere Exposure. ‘We zijn er vooral op uit om in onze
luistermuziek gevoelens over te brengen.’ ©Michel Vanneuville
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s IZEGEM
BOTSING In de Gentseheerweg nabij
café De Voerman had zaterdag-
morgen rond 8 uur een frontale
botsing met een personen- en stati-
onwagen plaats. Eén van de be-
stuurders wilde een oprit oprijden.
Eén chauffeur werd licht gewond.
(hwr) 

s ROESELARE
BRAND In de Landbouwstraat 28
brak zaterdagavond even voor 20
uur brand uit. Het ging om een
schoorsteenbrand. De lokale
brandweer kon verhinderen dat de
brand het huis binnenin bescha-
digde. Niemand werd gewond.
(hwr)

Kort

s IZEGEM De 29-jarige Mario C. uit Izegem raakte in de nacht van
vrijdag op zaterdag even voor 3 uur zwaargewond bij een ongeval
op de Ringbaan. De automobilist kwam uit de richting van
Roeselare en ramde een vluchtheuvel ter hoogte van De Mol. Zijn
voertuig kwam tegen een verkeerspaal op de vluchtheuvel tot
stilstand. De gewonde bestuurder raakte niet direct op eigen
krachten uit zijn autowrak dat begon te smeulen. Een
politiepatrouille was vlug ter plaatse en doofde de beginnende
autobrand. De Izegemse brandweer had een half uur nodig om het
slachtoffer te bevrijden. ©FM

POLITIE BLUST AUTOBRAND 

De voortekenen voor The Mere
Exposure zijn alvast goed, want
vorige week bleken ze de besten

op Hippodium, een talentenjacht
in Waregem. 
‘Het idee om samen iets muzi-
kaals te brengen, was er vorig
jaar al, maar de eigenlijke repeti-
ties begonnen pas in augustus’,
aldus Seynaeve, die zijn muziek
rangschikt onder experimentele
rock of postrock. ‘We zijn maar
met zijn tweeën, zodat we ook
maar met elkaar hoeven reke-
ning te houden. Als we nummers

schrijven, doen we dat elk vanuit
ons eigen instrument, aldus
Velghe. ‘Sommige nummers
klinken erg opgewekt. Welke
snaar we ook betokkelen, we zijn
er vooral op uit om in onze luis-
termuziek gevoelens over te
brengen. Voor ons zal Westtalent
geslaagd zijn als we wat meer er-
varing op kunnen doen. En ja, el-
ke exposure is meer dan wel-
kom’, besluit Seynaeve. (svv) 

Meedrijven op de wolken van postrock 
s WIELSBEKE Zaterdag 20 oktober
wordt een belangrijke dag voor
The Mere Exposure, een 2-kop-
pig duo uit Wielsbeke dat voor
de preselectie van Westtalent in
Beveren-Leie geselecteerd werd
met muziek die aansluit op het
trendy genre postrock. 
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Uw gemeente elke dag in de krant
s ARDOOIE
SENIOREN De seniorenraad werkt
aan een gemeentelijk behoeften-
onderzoek voor bejaarden en ze
willen dit grondig doen. Daarom
zoeken zij een aantal vrijwilligers
die op pad willen gaan om een aan-
tal onderzoeksformulieren af te ge-
ven bij bejaarden en die opnieuw
op te halen. Wie hier wil aan mee-
werken kan terecht bij de voorzit-
ter van de seniorenraad, Jaak Ser-
cu in de Kortrijkestraat 2. (mr)

s DENTERGEM
KERK De werken aan de kerk Onze
Lieve Vrouw en St.Stefanus zullen
half oktober aanvangen. Er is een
subsidie van ruim 128.000 euro
voor voorzien. (icr)

s HOOGLEDE
TEKENACADEMIE In de Hoogleedse
en Gitse vestigingen van de teken-
academie is er nog steeds plaats
voor kinderen tussen 6 en 11 jaar.
Bovendien is er de mogelijkheid
om een gratis proefles te volgen.
Info en inschrijvingen via
www.saskroeselare.be. (avr)

s INGELMUNSTER
COMMANDANT Bij de gemeentelijke
brandweer komt een vacature vrij
voor commandant/bevelhebber
bij de brandweer. Kandidaten kun-
nen alle info en aanwervingvoor-
waarden bekomen op het gemeen-
tehuis. De kandidaturen moeten
binnen zijn uiterlijk tegen 12 uur
op vrijdag 12 oktober. (dbm)

s IZEGEM
BELLEVUEFEESTEN Samen met het
stadsinitiatief ‘Hart voor je Buurt’
roept de buurt rond de Bellevue-
straat de vroegere Nieuwmarkt-
feesten opnieuw tot leven in het
weekend van 6 en 7 oktober. Het
programma omvat een 24 uren-
race van Gunst, een playstationga-
me op groot scherm, en optredens
van The Basscats en op zondag
een aperitiefconcert met Naz
Dravnje. (dbm)

s LEDEGEM
SPURT Tijdens de 151ste Winkel
Koerse op dinsdag 9 oktober spurt
Robbie McEwen even na 17 uur te-
gen een paard. Nico Mattan deed
het hem al twee keer voor in de-
zelfde Gullegemsestraat. Hij won
het eerste duel, maar moest vorig
jaar het onderspit delven. (hwr)

s LICHTERVELDE
KAARTING Vrijdag aanstaande orga-
niseert kaartersclub De Verbroe-
dering een salamikaarting. Plaats
van afspraak is café Stad Brugge en
er is 1,5 euro inleg verplicht. (avr)

s MEULEBEKE
RAP EN KNAP De koninklijke turn-
kring Rap en Knap viert op 20 ok-
tober haar 85ste verjaardag met
een turnshow in Ter Borcht, een
sportmis in de Sint-Amanduskerk
en een avondfeest in De Olifant op
de Markt. Voor meer info: albert-
vergote@skynet.be. (mty)

s MOORSLEDE
BLOEDINZAMELING In parochiaal
centrum Den Ommeganck in Da-
dizele vindt vandaag maandag 1
oktober een bloedinzameling
plaats. Bloed geven kan tussen 17
en 20 uur. (vdm)

s OOSTROZEBEKE
ACTIE IVIO Elf handelszaken nemen
deel aan de actie van IVIO om weg-
werpzakjes te vermijden en zo het
milieu minder te belasten. De actie
gaat gepaard met een wedstrijd die
mooie prijzen kan opleveren,
meer info en een lijst van de deel-
nemers vind je op www.ivio.be.
(icr)

s PITTEM
KUNST Kunstkring Ter Cauwe komt
naar buiten tijdens het provinciaal
project ‘Buren bij kunstenaars’.
Van 19 tot 21 oktober wordt geëx-
poseerd in het oude gedeelte van
het gemeentehuis en in zaal Chiq o
ray. Luc Madou en Ria Valcke stel-
len in eigen atelier of tuin tentoon
en dit in de Bruggesteenweg 230
en de Muizelaarstraat 21. (dbm)

s ROESELARE
VERLICHTING Tijdens de vierde en
laatste fase voor de modernisering
van de openbare verlichting in het
stadspark worden achttien arma-
turen vervangen door een sterk po-
licarbonaatomhulsel en een ener-
giezuinige lamp, wat ook het on-
derhoud moet vergemakkelijken.
(hwr)

s RUISELEDE
BRANDSTRAAT De fietssuggestie-
strook in de Brandstraat zal aange-
pakt worden, beloofde burge-
meester Greet De Roo (RKD) aan
raadslid Marnix Van Daele
(CD&V). Die kaartte de slechte toe-
stand van de suggestiestrook op de
raadszitting aan. (icr)

s STADEN
WATER De gemeenteraad geeft aan
een studiebureau de opdracht om
de aanleg voor te bereiden van een
waterbufferbekken dat de Cardijn-
laan moet sparen van overstromin-
gen. Marc Bogaert (Samen) pleitte
voor een uitbreiding met de op-
maak van een inventaris van alle
waterzieke locaties in de gemeen-
te. (hwr)

s TIELT
VOORLICHTING Aanstaande ouders
en geïnteresseerden kunnen op 3,
10 en 17 oktober terecht op de info-
sessies ‘Bevalling’. Die vinden tel-
kens van 20 tot 22 uur plaats in de
Ensorzaal van het WZC Sint-An-
dries, Krommewalstraat 9, Tielt en
toegang is gratis. Meer info op
www.nieuwsblad.be/tielt. (icr)

s WIELSBEKE
GECORO De Bestendige Deputatie
keurde de samenstelling van de ge-
meentelijke commissie voor ruim-
telijke ordening Gecoro goed. Het
besluit wordt overgemaakt aan het
Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, afdeling Ruimtelijke
Planning. (djw)

s WINGENE
SECRETARIS Om de continuïteit van
de administratieve werking te ga-
randeren bij afwezigheid van de
gemeentesecretaris, werd een re-
geling getroffen. Gezien er geen
functie is van adjunct-secretaris
zal het managementteam volgen-
de orde hanteren: eerste vervanger
wordt de coördinator dienst infra-
structuur, dan die van de dienst
vrije tijd en in het derde geval de
stafmedewerker. (dbm)

Ingrid Castelein

Het OCMW kreeg onderdak
in het pand waarin destijds
de bank KBC was geves-

tigd. De uiteindelijke kostprijs ligt
op 586.000 euro. Burgemeester
Greet De Roo (RKD) blikte bij de
opening van het gloednieuwe
OCMW-centrum even terug naar
het verloop van dit dossier. ‘Het
OCMW had jarenlang samen met
de gemeentediensten onderdak in
het gemeentehuis. Een mooi en
historisch gebouw dat jammer ge-
noeg helemaal geen kansen biedt
tot uitbreiding. De evolutie noopte

ons tot het inschakelen van steeds
meer personeel dat ook plaats no-
dig heeft. Toen het voormalige
bankgebouw in de Kasteelstraat,
op amper 50 meter van het ge-
meentehuis, beschikbaar kwam,
was dit een uitgelezen kans als op-
lossing voor het nijpende plaats-
gebrek.’ 

Valse start

De eerste stappen voor de aan-
koop werden gezet in het najaar
van 2003 en het gemeentebestuur
verwierf het pand uiteindelijk in
januari 2004 voor de prijs van
290.000 euro per bod. Het plan
was om de gelijkvloerse verdie-
ping van het gebouw in te richten
met bureaus voor het OCMW en
de lokale politie. De verdieping
wordt verhuurd en geeft nu on-
derdak aan een kinderopvang. Na
de aankoop duurde het nog een
paar jaar vooraleer van de aanpas-
singswerken werd werk gemaakt. 
Voor de CD&V-oppositiefractie
kende het dossier van meet af aan
een valse start. Dat toenmalig bur-

gemeester Etienne Biebuyck de
aankoop op de gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie onthulde zon-
der dat zij als oppositie van dit
plan waren ingelicht, vonden zij
niet kunnen. De aankoop was
verder een doorn in het oog we-
gens volgens hen te duur betaald,
het parcours dat het inrichtings-
dossier doorliep was alleen maar
meer olie op het vuur. De kostprijs
voor de inrichting steeg immers
alsmaar, onder meer door inplan-
ting van het gebouw. Het achterste
deel dat op de tuin uitgeeft, wordt
nog steeds gebruikt door de bank
zodat een nooduitgang moest ge-
creëerd worden, dwars doorheen
het dak naar het platform op de
eerste verdieping. Uiteindelijk
werd het renovatiedossier pas in
februari 2006 goedgekeurd en af-
geklokt op een uiteindelijke som
van 296.000 euro, exclusief btw.
Vanaf januari 2007 werd met de
werken aangevangen en die wer-
den vorige week, bijna vier jaar na
de eerste stappen in dit dossier, af-
gerond.

s Ruiselede Omstreden dossier sleept vier jaar aan

OCMW in nieuw pand 

Op de foto van links naar rechts gemeentesecretaris Luc De Leersnyder, gedeputeerde Dirk Defauw,
burgemeester Griet De Roo, OCMW-voorzitter Linda Wyckstandt en schepen Marc De Muynck. ©Frank Meurisse

Het OCMW is verhuisd naar
een nieuw administratief cen-
trum in de Kasteelstraat. De
verhuis vormt het slotstuk van
een bijna vier jaar aanslepende
discussie met als onderwerp
de omstreden aankoop van het
gebouw en het renovatiedos-
sier dat alsmaar duurder werd. 

s MEULEBEKE Langs de N50
Kortrijk-Brugge, ter hoogte van
het kruispunt ’t Leestje waar er
werken zijn voor een rotonde,
reed Kristof Depoorter (19) uit
Ardooie vrijdagavond rond 23
uur in op de wegversperring. Hij
reed door de signalisatie, sloeg
tegen de pas aangelegde
boordstenen en sloeg over de
kop. De bestuurder werd uit het
voertuig geslingerd en werd
zwaargewond naar het Heilig
Hartziekenhuis overgebracht.
(mty) © Frank Meurisse 
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