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HOOGLEDE
Tot 3 maanden cel
voor zinloos geweld
Omstreeks 5 uur ‘s morgens trok-
ken de twee jongemannen van 20
en 21 jaar uit Staden en Roeselare
naar de woning van hun Poolse
vriend in Hooglede. Op dat mo-
ment passeerde het slachtoffer die
gedronken had en hen iets toeriep.
Het trio zette daarna de achtervol-
ging in en kreeg enkele rake klap-
pen. De jongemannen uit Roesela-
re en Staden vertelden de rechter
dat zij niet hadden geslagen, maar
hun Poolse vriend wel. Hij bekende
de slagen ook op zijn beurt. «Er was
een felle discussie in het Neder-
lands dat ik niet begreep, en daarna
werd ik ook geprovoceerd», zei de
Pool. «Ik ben kwaad geworden en
heb inderdaad geslagen.» Eén van
hen kreeg de gunst van de opschor-
ting, de andere een werkstraf van
46 uur. De Poolse jongeman die de
slagen toebracht is veroordeeld tot
3 maanden cel met uitstel en een
geldboete van 400 euro. (AHK)

ROESELARE/MOORSLEDE
67-jarige fietsster gewond
na aanrijding met bestelwa-
gen
Lena P., een vrouw van 67 uit Moor-
slede, raakte donderdag kort na de
middag gewond bij een ongeval op
de Noordlaan in Roeselare.
De vrouw volgde het fietspad in de
richting van de Brugsesteenweg
maar werd aangereden door een
bestelwagen die in dezelfde rich-
ting reed en ter hoogte van de Oude
Noordlaan rechts afsloeg. De 22-
jarige chauffeur, een koerier uit
Brussel, had de fietsende dame niet
opgemerkt. Lena P. kwam ten val,
raakte gewond aan het hoofd en
werd voor verzorging naar het AZ
Delta overgebracht. De vrouw ver-
keerde niet in levensgevaar. De
koerier kwam er met de schrik van-
af. (VHS)

per dag circa 192 kubiek water op en dit
over een periode van 150 dagen.»
Dat water wordt niet langer geloosd,
maar opgevangen in een container uit-
gerust met één kraantje voor particu-
lieren en één aansluiting voor professi-
onals zoals tuinaanleggers, stadsdien-
sten, ... «. We investeerden 10.000 euro
in die container die 30 kubiek kan be-
vatten. We zien dit als een investering
in de toekomst, in een beter leefmilieu»,
gaat Francis verder. «De container staat
hier nog gedurende vier maanden op de
werf en iedereen die het wil kan gratis
water komen tappen. Buurtbewoners
kunnen hun gieter vullen om hun plan-

ten water te geven, via emmers hun kin-
derbadje vullen, maar ook tuinders die
bijvoorbeeld een pas aangelegde tuin
moeten bewateren zijn welkom.»

Rumbest
Daarmee verwijst Francis naar het
brouwerijverleden van de site dat te-
ruggaat tot de 17e eeuw. Brouwerij De
Weeze was eerst in handen van de fa-
milie Vandenberghe en werd later ge-
rund door de familie Peene tot ze defi-
nitief sloot in 1972. «Ze brouwden er on-
der meer Rumbest», weet Francis. Resi-
dentie Brouwery, die Verstraete.team
op de oude site zal zetten, zal bestaan

uit drie bouwblokken rond een binnen-
tuin, samen goed voor 17 appartemen-
ten. «Niet alleen krijgt de oude brouw-
ketel een prominente plek in de tuin,
het ontwerp van het project gebeurde
ook in overleg met de dienst Onroerend
Erfgoed. De nieuwbouw zal mooi aan-
sluiten op de brouwerswoning die wel
bewaard werd en langs de straatkant
behouden we ook de originele uitstra-
ling van de brouwerij. Aan de kant van
de tuin kozen we voor een moderne
look en terrassen.»
De Brouwery moet klaar zijn in het na-
jaar van 2022. Meer
op https://www.brouwery.be.

VERSTRAETE.TEAM BIEDT OVERTOLLIG GRONDWATER AAN INWONERS

Geef je planten water van oud-brouwerij De Weeze

Water is meer en meer een kostbaar
goed en dat beseffen ze ook bij Verstra-
ete.team. Het bouwbedrijf toont zich op
hun werf langs de Rumbeeksesteenweg
van hun meest milieubewuste kant. Op
de site waar tot de zomer van 2019 de
leegstaande brouwerij van de familie
Peene stond, zijn ze gestart met de rea-
lisatie van een nieuwbouwproject en
dat gaat gepaard met een bronbema-
ling. «Het water dat we bij bouwprojec-
ten uit de grond pompen, werd vroeger
geloosd in het riool en ging zo naar zee.
Maar grondwater is een kostbaar gege-
ven waar we verstandig moeten mee
omspringen», vertelt Francis Verstraete.
«Concreet voor dit project pompen we

Het zwembadje voor de
kinderen vullen met wa-
ter waar ooit bier mee
werd gebrouwen?  Het
Roeselaarse bedrijf Ver-
straete.team pompt tij-
dens de werken van 17
nieuwe appartementen
op de site van de voor-
malige Brouwerij ‘De
Weeze’ het overtollige
grondwater weg.  Dat
kan iedereen gratis op-
halen. 
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RUMBEKE

Schepen Marc Vanwalleghem, projectleider Bert Claeys en Francis Verstraete van Verstraete.team bij de container
waarin het bemalingswater opgeslagen wordt. Foto Maxime Petit

Studenten Hogeschool VIVES
ontvangen diploma via drive-in

ROESELARE

Origineel is het zeker: je diploma ophalen via een drive-in. Foto Maxime Petit

MOORSLEDE
Moeder vrijgesproken voor veroorzaken
shakenbabysyndroom bij zoontje
Een 29-jarige moeder uit Moor-
slede is vrijgesproken voor het
veroorzaken van het shakenba-
bysyndroom bij haar zoontje in
2017. 

In 2017 bracht de moeder samen
met haar partner hun zoontje,
toen slechts enkele maanden
oud, naar de spoeddienst van het
ziekenhuis. De baby moest tel-
kens overgeven wanneer hij at.
De ouders van het kindje kenden
toen een erg turbulente relatie.
«Het liep zo uit de hand dat ze zich
op de duur niet meer inhielden in
het bijzijn van hun kindje», aldus

het Openbaar Ministerie. «Toen
het kindje werd binnengebracht
in het ziekenhuis vond de sociale
arts van de spoeddienst dat de
moeder zich vreemd gedroeg. En-
kel de vader was bereid om een
leugendetectortest te doen.» De
advocaat van de vrouw ging vo-
luit voor de vrijspraak. Volgens
hem was het helemaal niet bewe-
zen dat het jongetje het shaken-
babysyndroom had opgelopen.
«Het dossier is gebaseerd op één
verklaring van een kinderarts in
2017. Daarin stelt ze dat ze ver-
moedt dat er sprake is van het
shakenbabysyndroom.» 

De moeder zei dat ze haar zoontje
nooit door elkaar had geschud.
«Hij bleef op een bepaald mo-
ment maar overgeven, daarom
zijn we naar de spoeddienst ge-
weest.» Er werd een wetsdokter
aangesteld, maar zijn verslag
raakte nooit helemaal af. Daarom
moest de wetsdokter persoonlijk
komen getuigen op de rechtbank.
«Ik stelde wel bloedingen vast,
maar zonder direct bewijs dat dit
afkomstig was door het shaken-
babysydroom», zei de wetsdokter
tegen de rechter. De rechter sprak
haar na de getuigenis van de
wetsdokter dan ook vrij.  (AHK)

De afstuderende studenten van
Hogeschool Vives ontvingen hun
diploma donderdagmiddag op
een originele manier. Op de cam-
pus aan de Wilgenstraat werd
een drive-insysteem opgezet.

»Per afstudeerrichting staat een
tijdsslot gereserveerd waarop
studenten konden inschrijven zo-
dat alles coronaproof verloopt»,

licht communicatieverantwoor-
delijke Frank Devos toe. «De stu-
denten, of ze nu met de wagen,
per fiets of te voet zijn, leggen een
parcours op de parking af. Die is
feestelijk ingericht met een kiosk,
ballonnenbogen, een rode loper
en achtergrondmuziek. Onder de
ballonnenbogen krijgen de stu-
denten een goodie bag met een
feestelijk drankje en versnape-

ring, en bij een tweede stop ont-
vangen ze hun diploma uit han-
den van hun opleidingshoofd. We
kozen er trouwens voor om een
Rodenbach in de goodiebag te
steken, een verwijzing naar de sa-
menwerking met de Roeselaarse
bierbrouwer waar de studenten
hun examens aflegden tussen de
biervaten.» In het najaar volgt de
feestelijke promotiezitting. (CDR)


