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Concurrent neemt
patébedrijf Polca over
De Waalse charcuterieprodu-
centDetryneemtzijn Izegemse
sectorgenootPolcaover.Het fa-
miliebedrijf in de Lodewijk de
Raetlaan staat bekend om het
maken van patémet de nieuw-
ste technieken, zowel op vlak
van productie als verpakking.
Detrywildeproductie indeIze-
gemse fabriek omhoog krikken
en gaat daarom investeren in
het bedrijf. De 49 Polca-mede-
werkers blijven aan de slag, al
zullen ze wel anders verdeeld
wordenoverdeproductie-,aan-
koop- en verkoop-afdelingen.
Ook zaakvoerder Geert Calle-
waertzalnogvoorminstensvijf
jaar de dagelijkse leiding van
Polcaopzichnemen.Hetbedrijf
noteerdevorig jaarnogeenom-
zetvan18,4miljoeneuroenno-
teerdeeenwinstvan1,5miljoen
euro. (VDI)
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IZEGEM

Erestadsontvanger
overleden

Plagieerde dj Zedd Bli
PieterjanBeheydt (28)en Jens
Declercq (29)vankinderpopduo
BlitZhebbenklacht ingediend
bij SabamtegendeDuitsedj
Zeddvoorplagiaat.Deakkoor-
denuithet refreinzijnhetzelfde
alsvanhunspeelpleinliedBada-
boem.Zeven jaargeleden leek

Terwijlwehet liedal
dergeschrevenhadden.
Toen konden de
vuistmaken,maar
ders. «Badaboem wa
geregistreerdbijSabam,
hebbenweondertussen
zet», vertelt Pieterjan.

MEULEBEKE

WESTROZEBEKE

Alain Bouton en Daisy Vermeulen, uitba-
ters van Fritshop Joske, moesten dins-
dagnacht halsoverkop terugkeren van
een reisje naar Zuid-Frankrijk nadat ze
melding kregen dat hun zaak in brand
stond. Toen ze thuis de ravage zagen,
werden de emoties hen te veel. «Dit is een
drama», stamelde Alain.
HANS VERBEKE

Shauni Bouton en haar vriend
werden dinsdagnacht rond 2.30
uurgewektdoorhetbrandalarm.
Hetkoppel lagteslapenindewo-
ning boven Fritshop Joske in de
Filip van Arteveldestraat in We-
strozebeke. De zaak wordt ge-
rund door de vader en stiefmoe-
der van Shauni. De jonge vrouw
en haar vriend konden ontko-
men. «Toenweaankwamen,ont-
snapte er langs alle kanten en op
elke verdieping rook uit het ge-
bouw», zegt kapitein Johan Van-
dewalle van de brandweer van
Westrozebeke. «De ruiten op de
benedenverdiepingvoeldenheel
warm aan, waardoor we wisten

datookdaarvuurwas.Vierman-
nen gingen de vlammen binnen
te lijf,maar ik riep iedereenweer
naarbuitenomdat ikvreesdedat
devlammenzoudenoverslaanen
endemanschappenbinnendesi-
tuatie niet snel genoeg onder
controlekondenkrijgen.»

Houtzagerij
Kort nadien begaven op de bo-
venverdieping enkele ramen het
onder de hitte. Door de toevloed
aan zuurstof kon het vuur snel
uitbreiden en er was geen hou-
den meer aan. «We konden wel
dehoutzagerij rechtsnaastdefri-
tuurvrijwaren»,gaatVandewalle

UitbaterAlainBouton (rechts)
en zijn overbuur aanschouwen
de schade aanhet gebouw.

Shaunimoest op haar kousen
de brand ontvluchten. Ze zoekt
troost bij DaisyVermeulen.

De frituur en dewoning erbovenwerden volledig verwoest door de brand. Foto’s

verder. «Een huzarenstukje was
datniet,albliesdewindindever-
keerderichtingenwashetgevaar
op overslag wel reëel. Bij de fri-
tuur moesten we ons noodge-
dwongen beperken tot blussen
vanbuitenaf. Het extrawater dat
aangevoerd werd door de colle-
ga’s van Roeselare, Hooglede en
Moorslede kwam daarbij goed
vanpas.»Eendeskundige,aange-
stelddoorhetIeperseparket,stel-
de vast dat het vuur accidenteel
ontstond aan het plafond op de
benedenverdieping, in de frituur
dus. De vlammen vonden een
dankbareprooi inhethoutenpla-

fond en de houten afwerking op
debovenverdieping.

Pas gerenoveerd
Uitbaters Alain Bouton en Daisy
Vermeulen waren op dat mo-
mentopwegnaarZuid-Frankrijk.
«In de buurt van Lyon beldemijn
dochtermet het verschrikkelijke
nieuws», vertelt Alain. De man
houdt zichkranig,maar als fami-
lie en kennissen opduiken, krijgt
hij het moeilijk. «We zouden ge-
nietenvanenkeledagenzorgelo-
ze vakantie. En plots krijgen we
datonheilspellendtelefoontjeen
moestenwe terugkeren, niet be-

seffendwatons tewa
Dit is eendrama.Nie
zaak, die we vorig
veerden, vernield.
ning is verloren.» Alain
kunnen voorlopig
kantiehoeveDeClinc
«Doodjammer dat
overkomen», reag
overburen.«Beiden
gezienindegemeent
jaargeledenopenden
in de voormalige meub
Vanelslander en sindsdien
het alleen maar be
buitendegemeente
sennaarhieromte

Meteen na de brand werden al
plannen gesmeed om de uitba-
ters van fritshop Joske te steu-
nen. «Samen met Petra Vanwil-
demeersch, een goede vriendin
van Daisy, hebben we al enkele
zaken uitgewerkt», zegt Elien
Trioen,deWestrozebeekseMiss
West-Vlaanderen 2015-kandi-
date.«WiewilkanDaisyenAlain
financieel steunen door te stor-

ten op het rekeningnummer
BE14083559921183.Daarnaast
hebbenweookeenFacebookpa-
ginaopgericht ‘HelpFrituur Jos-
ke’ waar iedereen zijn steunbe-
tuiging kwijt kan of ideeën kan
lancerenomtehelpen.Eenpan-
nenkoekenverkoopenbenefiet-
optredenszijnandereoptiesdie
wewillenuitwerken.»
Joske is een fenomeen in We-

strozebeke.«Zezijn
gonnen en de voorbi
jaar hebben Daisy
frituur uitgebouwd
zellig eethuis. Ik ko
over de vloer als ik
wil eten. De frituur
maar net gerenove
moeten ze weer va
nen. Ze hebben alle
die zekunnenkrijgen.

Vrienden lanceren steunacties

Nathan (15) naar Jamboree in Japan
Nathan Vandeweghe (15) uit
Roeselare is samenmet 526 an-
dere scoutsnaarhetverre Japan
vertrokken.Daar start op28 juli
het vierjaarlijkse kamp Jambo-
ree, waaraan dit jaar 33.000
scoutsledenuit150landendeel-
nemen. Daarvoor wordt hij via

ROESELARE
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De 28-jarige vrouw steunde openlijk de
‘Black Lives Matter’-beweging, de orga-
nisatie die ontstond na de hardhandige
aanpak van zwarten door de politie. Ze
postte zelf ook filmpjes op haar Face-
book-pagina om de rassenongelijkheid
indeVSaan teklagen.Hethoeft danook
niet te verwonderen dat ze lichtjes geïr-
riteerd was toen ze op weg naar haar
nieuwe job aan haar vroegere universi-
teit in Texas door een blanke agent aan
de kant werd gezet. Enkel omdat haar
richtingaanwijzer niet werkte. Na een
discussiemetdeagentwerdzeopgepakt.
Drie dagen later werd ze dood terugge-
vonden in een cel in een gevangenis in
Hempstead met een strop om de keel.
«Zelfmoord»,klonkdeofficiëleuitlegvan

de politie. Maar daar gelooft de familie
niets van. Zij eist een onafhankelijk on-
derzoek.«Ikmoetmijnkindbegraven.Ze
was niet mijn overtreder, niet mijn ver-
dachte. Ze was mijn kind», zei Geneva
Reed-Veal, demoeder vanBland. «Zodra
ikhaarhebbegraven,benikerklaarvoor.
Ditbetekentoorlog.»Ondertussenmoeit
ookdeFBIzichmethetonderzoekenliet
openbaar aanklager EltonMathisweten
dathijdezaakbehandeltalseenmoord-
onderzoek.Gisteravondraakteviadepo-
litie bekend dat Bland toen ze in de ge-
vangenis aankwam, zou hebben gezegd
dat ze al een zelfmoordpoging achter de
rug had na het verlies van een baby. Ze
zouechterbenadrukthebbendatzegeen
zelfmoordgedachtesmeerhad.

Sigaret
Gisterengaf depolitiedebeeldenvande
dashboard-camera van de agent vrij.

Daarop is te zien hoe de controle al snel
ineenhevigediscussieuitmondtomdat
de vrouw zit te roken. «Ik ben in mijn
auto, waarommoet ik mijn sigaret do-
ven», vraagt ze zich af. De agent verliest
zijn geduld en beveelt de vrouwomuit
haarautotestappen.«Stapuitdewagen
of ik zal u er zelf uitrukken», dreigt hij
meerdere keren. Hij haalt zelfs zijn
stroomstootwapen boven en dreigt
haar te elektrocuteren. Van de sigaret
of hetwapen is in zijn officiële rapport
geen woord te vinden. Wat er dan ge-
beurt, is niet te zien op de beelden van
depolitie,maarwelopeen filmpjevan
eengetuige.Dat toonthoehardhandig
de arrestatie verlopen is: de agent zit
op de vrouwmet zijn knie in haar nek.
«Je duwt memet mijn hoofd tegen de
grond.Kanjoudatniksschelen?Ikkan
zelfs niets horen», klinkt het op de
politievideo.Sindshet incidentmagde
agent enkel bureauwerk doen. «We
hebben procedures en die heeft hij
niet nageleefd», zegt Steve Mc Craw,
hoofdvandeopenbareveiligheid.

Beneveld
De hashtags #JusticeForSandy en
#WhatHappenedToSandraBland
worden intussen steeds populairder
op Twitter. De dood van Bland komt
bijna een jaar nadat er onrust ont-
stond over de dood van enkele onge-
wapende zwarte tieners die omkwa-
men bij een politie-actie. Eén van de
bekendste voorbeelden is Michael
BrowninFerguson,afgelopenzomer.
Bland ishet zoveelste gevalwaar een
routinecontrole verkeerd afloopt.
ZondagvondindeAmerikaansestaat
Ohio een soortgelijk incident plaats.
Een 43-jarige zwarteman reed rond
zondernummerplaatenwerd inbe-
nevelde toestand tegengehouden.
De agent beval de vader van 13 kin-
derenuit testappen,maarhetkwam
tot een handgemeen. De agent
schoot de ongewapendeman in het
hoofd. Ook in deze zaak startte de
politie eenonderzoek.
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Bulletins Inzet

Bulletins Inzet

WINNAARS

6juiste

5 juiste+

5 juiste

4 juiste+

4 juiste

3 juiste+

3 juiste

2 juiste+

1 1.281.985euro

1 77.075,80euro

34 2.150,20euro

114 320,60euro

2.120 31,90euro

3.430 10,50euro

39.684 5euro

33.087 3euro

364.596 2.088.777euro

Winnendenummers

6-8-9-35-37-38

JOKER +

WINNAARS

JACKPOT

6juiste

5 juiste

4 juiste

3 juiste

2 juiste

1 juist

sterrenbeeld

Geen

Geen

2 2.000euro

30 200euro

242 20euro

2.406 5euro

24.144 2euro

10.841 1,50euro

Winnendnummer
+sterrenbeeld=JACKPOT

BOOGSCHUTTER

(Onder voorbehoud)

20

2-8-8-9-0-4

110.053 202.748euro

JACKPOT25/07: ± 1.000.000euro

JACKPOT23/07: ± 800.000euro

KENO
Trekkingvan22 juli 2015

Winnendenummers

3-6-8-9-12-13-14-15-

18-19-25-27-34-39-

42-50-53-63-66-68

PICK-3

Winnendenummers

5-6-7 (Onder voorbehoud)

EURO MILLIONS
Trekkingvan21 juli 2015

Winnendenummers

WINNAARS

5 HH

5 H

5

4 HH

4 H

4

3 HH

2 HH

3 H

3

1 HH

2 H

2

Geen

Geen

6 217.974euro

19 8.604,20euro

673 212,50euro

1.492 95,80euro

1.477 69,10euro

20.922 22,40euro

32.707 13,70euro

66.621 11,30euro

106.452 12,40euro

460.154 7,80euro

942.249 3,90euro

14-20-27-29-44

Winnendesterren

7-10

(Onder voorbehoud)

JACKPOT24/07: ± 40.000.000euro

De FBI bemoeit zich
ondertussen met het
onderzoek. En de openbare
aanklager behandelt het
overlijden als een moordzaak

Zwarte vrouw dood in cel na arrestatie voor banale verkeersovertreding

Het vrouwwerd tegengehouden omdat ze haar richtingsaanwijzer
niet gebruikte. Omdat zeweigert uit te stappen, haalt de agent

zijn stroomstootwapen boven en bedreigt haar .

Hij escorteert haar — nog altijdmet ‘taser’ in de hand—
naar de kant van deweg.
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Hackers nemen

controle auto over

Zelfs auto’s ontsnappen niet aan
hackers. Remmen, de snelheid ver-
anderen, de airco en radio regelen:
twee Amerikaanse computerex-
pertskondenhetallemaalvanopaf-
standbijeenJeepCherokeevanFiat
Chrysler.DeprogrammeursCharlie
Miller en Chris Valasek ontdekten
het veiligheidslek in het entertain-
mentsysteemvandeauto, datmet
het internet verbonden is. Met een
journalist van het Amerikaanse
magazine‘Wired’aanhetstuurvan
de auto, namen ze tijdens een rit in
de staatMissouri de controle over.
De twee hackers hadden twee jaar
geleden al een gelijkaardig kunst-
stukje geleverd,maar toenhadden
ze hun computers rechtstreeks op
het voertuig aangesloten. Nu gin-
gen ze, dankzij de internetverbin-
ding,nogeenstapjeverder.Volgens
FiatChrysler zijn de JeepsopdeEu-
ropesemarkt niet uitgerustmet de
getroffenmodule.Waar erwel een
probleem zou zijn, biedt de auto-
bouwer een software-update aan
dathetlekzoumoetendichten.Mil-
lerenValasekbeschouwenhunhac-
king vooral als een waarschuwing.
Auto’shebbenimmerssteedsmeer
internetfuncties, en dat vergroot
het risicoopveiligheidslekken.Vol-
genshetconsultancybedrijf IHSzul-
lentegen2022wereldwijd82,5mil-
joen auto’s verbonden zijnmet het
internet,ruimdriekeermeerdannu.
Datzoutegendanookhetgevalzijn
voor meer dan drie kwart van de
verkochtewagens.

In de VS is veel te doen om het
overlijden een Afro-Amerikaanse
vrouw in een politiecel. Sandra
Bland werd er dood teruggevonden
drie dagen nadat ze was opgepakt
omdat ze haar richtingsaanwijzer
niet gebruikte. Officieel gaat het om
zelfmoord, maar daar gelooft de
familie niets van.

• KOEN CYPERS •

«Geen sprake van zelfmoord.

Opbeelden van een getuige is daarna te zien hoe de agent
haar tegen de grondwerkt.

De vrouwwerd opgesloten in deze cel, waar ze drie dagen later
dood teruggevondenwerd.

SandraBland vlak na
haar arrestatie.

Opnieuw duizenden
Grieken op straat
tegen besparingen

In het centrum van Athene zijn gister-
avond opnieuw duizenden mensen de
straatopgetrokkentegendebesparings-
maatregelen die Europa en het IMF van
Griekenland eisen. Tegelijk bespreekt het
Griekse parlement een tweede reeks
maatregelen die de wegmoet vrijmaken
voor bijkomende financiële steun. De de-
monstraties kwamen er op initiatief van
de communistische PAME en Adedy, de
vakbond van de staatsambtenaren. De
manifestanten protesteren tegenwat ze
«barbaarse besparingen» noemen. De
hervormingenmoetenondermeerzorgen
voor efficiëntere rechtszaken, strengere
regels voorde financiële sector eneenaf-
wikkelingssysteem voor failliete banken
datdebelastingbetalersmoetontzien.

Belgische journalist (47) doodgereden
door dronken man in VS
IndeVerenigde
Staten isBrussels
journalistEric
Vancoppenolle
overleden.Een
jonge,dronken
automobilist
reedhemvande

wegenpleegdevluchtmisdrijf,
maarwerd later ingerekend.

Eric Vancoppenolle was met zijn
vriendinalvierwekenoprondreis
in de VS en was afgelopen week-
end in Denver, in de staat Colora-
do. Maandag zou hij terug naar
Belgiëkeren.Maarzondagmiddag
verliet hij de hotelkamer om nog
een hapje te gaan eten. Op straat
werd hij aangereden door een

auto. De bestuurder liet een ster-
vende Vancoppenolle achter en
vluchtteweg.
De chauffeur, een jongeman van
21 jaar, werd later ingerekend en
bleek gedronken te hebben. Na
het betalen van een borgsom van
zo’n 10.000 dollar (9.177 euro)
mochthij degevangenis verlaten.
Vancoppenolle werkte onder
meer bij ‘Het Nieuwsblad’, pers-
agentschapBelga,BozarenWoes-
tijnvis.Vier jaar langwashijrepor-
terbij FMBrussel.De redactie van
brusselnieuws.be liet gisterenwe-
ten«eengedrevencollega» teheb-
ben verloren «voor wie de adjec-
tieven‘warm’en‘enthousiast’wel
uitgevonden leken».

(YMG/KW)
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Amerikanen doden kopstuk
van Al Qaida in Syrië

InSyrië iseenkopstukvanAlQaidagedood
door een Amerikaanse luchtaanval, twee
weken geleden in de stad Sarmada, aldus
het Pentagon. De uit Koeweit stammende
MuhsinAl-Fadhlizoueenvertrouwelingge-
weest zijn van Osama bin Laden. Hij ver-
bleefinSyriëalslidvande‘Khorasan-groep’,
een sectie binnen Al Qaida die de chaos in
dat land wil misbruiken om terreur in het
Westenteplannen. Datdiegroepvertakkin-
gentot inBelgiëheeft,bleekaltoendeVSin
septembermethunraidsopSyriëbegonnen.
NaastaanvallenopderivaliserendeISwerd
toenookeendoelwitvandegroepinAleppo
getroffen. Daar sneuvelden drie Nederlan-
dersdietotdeentouragebehoordenvaneen
man die eerder in ons land opgepakt was
voor het plannen van een aanslag tegen de
EuropeseCommissie inBrussel. (GVV)
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Metaaldieven
blijven in de cel
DeraadkamervanKortrijkheeft
gisteren de aanhouding ver-
lengdvandedriemetaaldieven
dievorigweeknaeenklopjacht
in Lichtervelde werden opge-
pakt. De drie worden beschul-
digd van diefstal, lidmaatschap
vaneenbendeenhet inschake-
lenvaneenminderjarige. «Mijn
cliënt heeft alle feiten bekend»,
zegtmeester Jeroen Van Kerre-
broeck, die een 21-jarige ver-
dachtevertegenwoordigt.
De drie blijven in de cel omdat
er volgens de raadkamer zowel
vluchtgevaaralseenkansopre-
cidive is. De verdachten - alle-
maal familievanelkaar-zijnzi-
geunersenwonenineenwoon-
wagenpark in de buurt van Rij-
sel.Gisterenkwamentienfami-
lieleden een kijkje nemen naar
de rechtbank,maar zemoesten
zonder de verdachten terug
huiswaartskeren. (CMW)

IZEGEM

Concurrent neemt
patébedrijf Polca over
De Waalse charcuterieprodu-
centDetryneemtzijn Izegemse
sectorgenootPolcaover.Het fa-
miliebedrijf in de Lodewijk de
Raetlaan staat bekend om het
maken van patémet de nieuw-
ste technieken, zowel op vlak
van productie als verpakking.
Detrywildeproductie indeIze-
gemse fabriek omhoog krikken
en gaat daarom investeren in
het bedrijf. De 49 Polca-mede-
werkers blijven aan de slag, al
zullen ze wel anders verdeeld
wordenoverdeproductie-,aan-
koop- en verkoop-afdelingen.
Ook zaakvoerder Geert Calle-
waertzalnogvoorminstensvijf
jaar de dagelijkse leiding van
Polcaopzichnemen.Hetbedrijf
noteerdevorig jaarnogeenom-
zetvan18,4miljoeneuroenno-
teerdeeenwinstvan1,5miljoen
euro. (VDI)

PhilippeSintobin. Foto Kos

IZEGEM

Erestadsontvanger
overleden

In de Sint-Tillokerk wordt nu
zaterdagafscheidgenomenvan
erestadsontvanger Philippe
Sintobin. Hij is vorige week
woensdag op 69-jarige leeftijd
overleden in het UZ van Gent.
Als stadsontvangerwas hij tus-
sen1981en2006veranwoorde-
lijk voor de ontvangsten enuit-
gavenvandestad.Hijwas indie
functie ook voorzitter van de
Federatie van gemeente- en
OCMW-ontvangers van het ar-
rondissement Roeselare-Tielt.
Hij stond in 2004 aan de wieg
van een Vlaamse federatie.
Daarvoor werkte hij al enkele
jaren bij de economische in-
spectie van het ministerie van
EconomischeZaken inBrussel.
In zijn jonge jarenwas Philippe
al voorzitter van de Izegemse
Jeugdraad en laterwerdhij ook
ondervoorzittervandeKonink-
lijke Stadsfanfaren Izegem en
was hij medeoprichter van de
Vrienden van de IzegemseMu-
sea. De uitvaartplechtigheid
vindt nu zaterdag om 11 uur
plaats indeSint-Tillokerk. (VDI)

Plagieerde dj Zedd BlitZ?
PieterjanBeheydt (28)en Jens
Declercq (29)vankinderpopduo
BlitZhebbenklacht ingediend
bij SabamtegendeDuitsedj
Zeddvoorplagiaat.Deakkoor-
denuithet refreinzijnhetzelfde
alsvanhunspeelpleinliedBada-
boem.Zeven jaargeleden leek
eenhit vanwereldsterUsherook
al sterkopdatzelfde lied.

Pieterjan en Jens schreven het
nummer Badaboem acht jaar ge-
leden als lied voor de kinderen
van speelpleinwerking ’t Ravot-
terkeinMeulebeke.Zeontdekten
deze week dat de nieuwe single
vandj Zeddverdacht veel ophun
speelpleinlied lijkt. «Het refrein
vertoontteveelgelijkenissenmet
de noten van Badaboem», zegt
Pieterjan. «Wekeken tochwelop
toenwe dat vertrouwde deuntje
herkenden. Vooral omdat de ge-
schiedenis zich lijkt te herhalen.
In 2008 merkten we dat Ushers
Make Love in this club ook al een
sample uit ons liedje gebruikte.

Terwijlwehet liedaleenjaareer-
dergeschrevenhadden.»
Toen konden de jongens geen
vuistmaken,maardat ligtnuan-
ders. «Badaboem was toen niet
geregistreerdbijSabam,maardat
hebbenweondertussenrechtge-
zet», vertelt Pieterjan. «We heb-
ben hen nu gevraagd de zaak te
onderzoeken.Het kan toeval zijn
dat Zedd dezelfde melodie ge-
bruikt, maar net dat willen we
achterhalen»,besluitenPieterjan
enJens,diebegindezezomernipt
hetwereldrecord ‘grootsteselfie’
niet kondenverbreken.
Woordvoerder Jérôme Van Win
van auteursrechtenorganisatie
Sabamkannognietbevestigenof
de klacht van Blitz gevolg krijgt.
«Morgen(vandaag,nvdr)kunnen
we checken bij de juridische
dienst of de vraag van Blitz goed
is ontvangen. Binnen Sabam
buigt een commissie zich over
mogelijkplagiaat.Vooreeneffec-
tieve klacht moeten ze naar de
rechtbank.» (VDI)

MEULEBEKE

Uitbaters Fritshop Joske keren halsoverkop terug van reis

Frituur gaat in vlammen op

WESTROZEBEKE

Alain Bouton en Daisy Vermeulen, uitba-
ters van Fritshop Joske, moesten dins-
dagnacht halsoverkop terugkeren van
een reisje naar Zuid-Frankrijk nadat ze
melding kregen dat hun zaak in brand
stond. Toen ze thuis de ravage zagen,
werden de emoties hen te veel. «Dit is een
drama», stamelde Alain.
HANS VERBEKE

Shauni Bouton en haar vriend
werden dinsdagnacht rond 2.30
uurgewektdoorhetbrandalarm.
Hetkoppel lagteslapenindewo-
ning boven Fritshop Joske in de
Filip van Arteveldestraat in We-
strozebeke. De zaak wordt ge-
rund door de vader en stiefmoe-
der van Shauni. De jonge vrouw
en haar vriend konden ontko-
men. «Toenweaankwamen,ont-
snapte er langs alle kanten en op
elke verdieping rook uit het ge-
bouw», zegt kapitein Johan Van-
dewalle van de brandweer van
Westrozebeke. «De ruiten op de
benedenverdiepingvoeldenheel
warm aan, waardoor we wisten

datookdaarvuurwas.Vierman-
nen gingen de vlammen binnen
te lijf,maar ik riep iedereenweer
naarbuitenomdat ikvreesdedat
devlammenzoudenoverslaanen
endemanschappenbinnendesi-
tuatie niet snel genoeg onder
controlekondenkrijgen.»

Houtzagerij
Kort nadien begaven op de bo-
venverdieping enkele ramen het
onder de hitte. Door de toevloed
aan zuurstof kon het vuur snel
uitbreiden en er was geen hou-
den meer aan. «We konden wel
dehoutzagerij rechtsnaastdefri-
tuurvrijwaren», gaatVandewalle

UitbaterAlainBouton (rechts)
en zijn overbuur aanschouwen
de schade aanhet gebouw.

Shaunimoest op haar kousen
de brand ontvluchten. Ze zoekt
troost bij DaisyVermeulen.

De frituur en dewoning erbovenwerden volledig verwoest door de brand. Foto’s JVK

verder. «Een huzarenstukje was
datniet,albliesdewindindever-
keerderichtingenwashetgevaar
op overslag wel reëel. Bij de fri-
tuur moesten we ons noodge-
dwongen beperken tot blussen
vanbuitenaf. Het extrawater dat
aangevoerd werd door de colle-
ga’s van Roeselare, Hooglede en
Moorslede kwam daarbij goed
vanpas.»Eendeskundige,aange-
stelddoorhetIeperseparket,stel-
de vast dat het vuur accidenteel
ontstond aan het plafond op de
benedenverdieping, in de frituur
dus. De vlammen vonden een
dankbareprooi inhethoutenpla-

fond en de houten afwerking op
debovenverdieping.

Pas gerenoveerd
Uitbaters Alain Bouton en Daisy
Vermeulen waren op dat mo-
mentopwegnaarZuid-Frankrijk.
«In de buurt van Lyon beldemijn
dochtermet het verschrikkelijke
nieuws», vertelt Alain. De man
houdt zichkranig,maar als fami-
lie en kennissen opduiken, krijgt
hij het moeilijk. «We zouden ge-
nietenvanenkeledagenzorgelo-
ze vakantie. En plots krijgen we
datonheilspellendtelefoontjeen
moestenwe terugkeren, niet be-

seffendwatons tewachtenstaat.
Dit is eendrama.Niet alleen is de
zaak, die we vorig jaar pas reno-
veerden, vernield. Ook onze wo-
ning is verloren.» Alain en Daisy
kunnen voorlopig terecht in va-
kantiehoeveDeClincke.
«Doodjammer dat dit hen moet
overkomen», reageren enkele
overburen.«Beidenzijnerggraag
gezienindegemeente.Zeventien
jaargeledenopendenzehunzaak
in de voormalige meubelwinkel
Vanelslander en sindsdien ging
het alleen maar beter. Van ver
buitendegemeentekomenmen-
sennaarhieromte tafelen.»

Meteen na de brand werden al
plannen gesmeed om de uitba-
ters van fritshop Joske te steu-
nen. «Samen met Petra Vanwil-
demeersch, een goede vriendin
van Daisy, hebben we al enkele
zaken uitgewerkt», zegt Elien
Trioen,deWestrozebeekseMiss
West-Vlaanderen 2015-kandi-
date.«WiewilkanDaisyenAlain
financieel steunen door te stor-

ten op het rekeningnummer
BE14083559921183.Daarnaast
hebbenweookeenFacebookpa-
ginaopgericht ‘HelpFrituur Jos-
ke’ waar iedereen zijn steunbe-
tuiging kwijt kan of ideeën kan
lancerenomtehelpen.Eenpan-
nenkoekenverkoopenbenefiet-
optredenszijnandereoptiesdie
wewillenuitwerken.»
Joske is een fenomeen in We-

strozebeke.«Zezijnvannietsbe-
gonnen en de voorbije twintig
jaar hebben Daisy en Alain de
frituur uitgebouwd tot een ge-
zellig eethuis. Ik komer al jaren
over de vloer als ik eens lekker
wil eten. De frituur was nog
maar net gerenoveerd en nu
moeten ze weer van nul begin-
nen. Ze hebben alle hulp nodig
die zekunnenkrijgen.» (BDW)

Vrienden lanceren steunacties

De hulpdiensten rukten gister-
namiddag uit voor eenparachu-
tist die uit koers was geraakt en
uiteindelijk ineenboomlandde.
Dat werd gemeld door een truc-
ker die op de E403 passeerde in
de buurt van het Esso-tankstati-

on in Oekene. Brandweerlui
speurden vanop de pechstrook
het dichte struikgewas naast de
snelweg af, maar troffen nie-
mand aan. Verwonderlijk was
datniet,zobleekachteraf toende
ware toedracht aan het licht

kwam. Er hing wel degelijk een
parachute in een boom: een re-
serve-exemplaardatdinsdaghet
vrije luchtruim koos toen een
van de tientallen parachutisten
zijn hoofdparachute niet op de
juistemanierhadgeopend. (VHS)

OEKENE

‘Parachutist in boom’ blijkt slechts verloren valscherm

Inbraak in drie wagens
InKortrijk isdinsdagnacht indrie
wagens ingebroken. Dat gebeur-
deindeHandboogstraat,deOude
Kasteelstraat en deHendrik Bey-

aertstraat. Telkens werd van de
wagen een ruit stuk geslagen. Er
verdwenen handtassen, een au-
toradioeneengps. (CMW)

KORTRIJK

NathanVandeweghe uit Roeselare enChiori Verlinden uit
Knokke zijn opwegnaar deWorld Jamboree inJapan. Foto Galicia

Nathan (15) naar Jamboree in Japan
Nathan Vandeweghe (15) uit
Roeselare is samenmet 526 an-
dere scoutsnaarhetverre Japan
vertrokken.Daar start op28 juli
het vierjaarlijkse kamp Jambo-
ree, waaraan dit jaar 33.000
scoutsledenuit150landendeel-
nemen. Daarvoor wordt hij via
eenvoorkampondergedompeld
in de Japanse cultuur. «Mijn
broer en zus hebben aan de vo-
rige edities van de Jamboree
deelgenomen en vonden het
fantastisch», zegt Nathan Van-
deweghevandescoutsvanRoe-
selare. «Mijnoudershebbenme
nu de kans gegeven naar Japan
tetrekkenendiegrijpikmetbei-
de handen. Ik ben pas terug van
een kamp in Frankrijk en ben
nog wat moe, maar popel om
naarhetVerreOostentevertrek-
ken.WatikvanJapanverwacht?
Hogegebouwen,eenanderecul-

ROESELARE

tuur eneenverschillend leven. In
deeersteweekverblijf iktweeda-
gen bij een gastgezin. Dat belooft

spannend te worden. Gelukkig
sta ik open voor alle soorten
eten», lachtNathan. (RDK)


