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KORTRIJK/KUURNE/LENDELEDE

Dag na flitsmarathon:
121 in zone 70
Een gewaarschuwd man is er
twee waard, maar niet iedereen
leek zich iets aan te trekken van
de aangekondigde negende editie
van de flitsmarathon. In de politiezone Vlas werden op 14 verschillende plaatsen in Kortrijk,
Kuurne en Lendelede snelheidscontroles uitgevoerd. 395 van de
3.605 gecontroleerde wagens –
dat is 10,9 procent – reed te snel.
Daags na de flitsmarathon bleef
de politie flitsen. Op de Rijksweg
in Lendelede en op de Moeskroensesteenweg in Aalbeke
werden de zware snelheidsovertreders bovendien uit het verkeer gehaald. In Aalbeke reed
2,5 procent te snel, in Lendelede
was dat 10,6 procent. Een bestuurder reed daar zelfs 121 kilometer per uur, terwijl de toegelaten snelheid 70 is. (djr)

KORTRIJK WAREGEM MENEN
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Leerlingen VTI Sint-Lucas Menen dingen mee naar titel Vlaamse Houtproef

Schrijnwerkers in spe tonen hun kunnen,
“en het gaat niet om een Ikea-pakketje”

AVELGEM/WAREGEM/ANZEGEM/
ZWEVEGEM/SPIERE

De politiezone Mira heeft woensdag niet deelgenomen aan de
flitsmarathon. Ze wilde dat wel,
maar er was een probleem met
de camera. “Door een technisch
defect aan de mobiele flitscamera is onze actie in het water gevallen”, zegt Jean-Pierre Coudenys, korpschef van de zone Mira.
De zone heeft dan maar alcoholcontroles uitgevoerd. Van de bijna 160 gecontroleerde bestuurders hadden er slechts twee te
veel gedronken. Ze werden betrapt in de Stijn Streuvelsstraat
in Ingooigem. (kvo)
KORTRIJK / AVELGEM

Twintiger riskeert
celstraf voor kleine
cannabisplantage
Twintiger A.B. uit Avelgem riskeert vier maand celstraf. In zijn
voormalige woning in Kortrijk
werd in september 2016 een cannabisplantage aangetroffen van
een tiental planten. Hij was drie
maanden eerder gestart met het
zelf kweken van zijn drugs. De
beklaagde gaf verstek. Vonnis op
9 mei. (eva)
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Toestel kapot,
geen flitsmarathon
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De leerlingen van Menen bij de start van de proef.

MENEN/WAREGEM

IVAN DELAERE

Donderdag vond de
Vlaamse Houtproef
plaats. In onze provincie
maakten 162 leerlingen
uit twaalf scholen tegelijkertijd een krantenrek.
Ook in het VTI Sint-Lucas
in Menen werd gezwoegd
aan de werkbank.
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Schrijnwerkers, mogen de
leerlingen Hout hun kunnen
tonen.
In onze regio zwoegden 32
leerlingen van het VTI Waregem en 41 leerlingen van het
VTI Sint-Lucas in Menen
donderdag aan hun werkbank.
De opdracht was dan ook niet
eenvoudig. “In acht lesuren
moesten ze dit jaar een volleJOERIE DEWAGENAERE
dig afgewerkt krantenbakje
klaar hebben”, zegt Ivan DeEen antieke boekenkast, een laere, pedagogisch directeur
design-ligstoel of een avon- van het VTI in Menen. “Wees
tuurlijke klimtoren. Een gerust, het is zeker geen Ikeaschrijnwerker met goede han- pakketje dat ze ineen moeten
den, die maakt het voor je. De steken.”
schrijnwerkers van de toekomst leren momenteel op Geen hulp van leerkrachten
school hoe ze zoiets voor elkaar krijgen.
Er komt van alles bij kijken.
Tijdens de Vlaamse Hout- De vierdejaars in Menen moeproef, een organisatie van de ten alle vaardigheden die ze de
Confederatie Bouw - Vlaamse voorbije schooljaren aanleer-

“Het gaat vooral om
het prestige, maar je
kan er ook mee
uitpakken op je cv”
den nu toepassen, zowel manueel als machinaal. “Alle aspecten van het schrijnwerkersvak komen eraan te pas,
het is een soort samenvatting
van alle skills”, legt jurylid Luc
Nollet uit. Hij kijkt onder andere of de leerkrachten niet
helpen. “Maar als dat al zou
gebeuren, wil het zeggen dat
het stukje sowieso niet echt
sterk zal zijn.”
Hij quoteert ook alle afgewerkte krantenbakjes. Degene

die meer dan 75 procent scoren, gaan mee met de selectie
en maken kans op een prijs tijdens de West-Vlaamse Houtproef. De vijf beste stromen
door naar de Vlaamse proef.
“Het gaat vooral om het prestige. Maar het is ook iets om
mee uit te pakken op je cv.
Houtbedrijven volgen het echt
wel”, zegt Ivan Delaere.

Twee meisjes
De zeventienjarige Emilie
Garreyn is een van de 41
Meense deelnemers. Uiterst
geconcentreerd werkt ze aan
haar werkstuk. “Sommige
stukjes zijn toch wel moeilijk”,
zegt ze. Ze is een van de twee
meisjes die in Menen de jury
proberen te overtuigen. “Dat
heeft voor- noch nadelen. Ik
doe gewoon wat ik graag doe.”
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FINTRO KNOKKE
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SCHRIJF JE IN

op www.chiquita.be

KNOKKE-HEIST - 01.05.2018
Leuke loop van 1,5 km voor alle kids tot 12 jaar.
Toffe medaille, lekkere Chiquita banaan & Chiquita
T-shirt voor alle deelnemertjes!

